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ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ГЛУВЕ И 
НАГЛУВЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА*

Надежда Димић1, Мирослав Динић2, Сања Ђоковић1

1Универзитет у Београду, 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

2Школа за глуву децу, Суботица

Раз вој го во ра и је зи ка об у хва та не ко ли ко фа за раз во ја кроз ко је про ла зе 
сва де ца. Пре лаз у на ред ну фа зу усло вљен је успе шним са вла да ва њем прет ход-
не фа зе. Усва ја ње гла со ва ма тер њег је зи ка те че па ра лел но са раз во јем реч ни-
ка. Ауди тив на де при ва ци ја код глу ве и на глу ве де це узро ку је оте жа но усва ја-
ње го во ра и је зи ка у свим фа за ма раз во ја. Циљ овог ра да био је да се ис пи та ју 
лек сич ко-се ман тич ке спо соб но сти глу ве и на глу ве де це основ но школ ског уз-
ра ста. Узо рак је чи ни ло 46 глу вих и на глу вих уче ни ка од че твр тог до осмог 
раз ре да основ не шко ле (37 са кон вен ци о нал ним слу шним апа ра ти ма и 9 са 
ко хле ар ним им план том).

Ис тру мент ко ри шћен за ис пи ти ва ње лек сич ко-се ман тич ких спо соб но-
сти код глу ве и на глу ве де це у основ ној шко ли је Тест за ис пи ти ва ње го вор не 
раз ви је но сти (Смиљ ка Ва сић). Тест се са сто ји из два де ла. Пр ви део те ста је 
тест де фи ни ци ја ко ји се са сто ји од пет нај фре квент ни јих име ни ца срп ског 
је зи ка узе тих из „Деч јег реч ни ка“ ауто ра Ве ре Лу кић – чо век, мај ка, жи вот, 
ку ћа, сун це. Дру ги део те ста је тест при дев ских су прот но сти ко ји се са-
сто ји од че ти ри при де ва ко ји ула зе у пр вих 50 нај фре квент ни јих у срп ском 
је зи ку (ве ли ки, до бар, црн, сло бо дан). Ова че ти ри при де ва тре ба ло би да има 
у свом реч ни ку де те од три го ди не, па се прет по ста ља да су по зна та де ци.

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да по сто ји раз ли ка у лек сич ко-се ман тич-
ким спо соб ности ма из ме ђу уче ни ка са ко хле ар ним имлан том и уче ни ка са 
кон вен ци о нал ним слушним апа ра ти ма. На пр вом де лу те ста, те сту де фи-

*  Овај рад је део пројекта Министарства за науку и технолошки развој Р Србије под 
називом „Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“ бр  
179055
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ни ци је, уче ни ци са слу шним апа ра ти ма има ли су нај ви ше по гре шних и ехо-
ла лич них од го во ра. Функ ци о нал на де фи ни ци ја је би ла до ми нант на и код уче-
ни ка са ко хле ар ним им план том, и код уче ни ка са слу шним апа ра ти ма. На 
дру гом де лу те ста, тесту при дев ских су прот но сти, уче ни ци са ко хле ар ним 
им план том имали су ви ше тач них од го во ра (у про се ку 2,44) по ка за ли су бо-
љи ре зул тат у од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма, ко ји су у про се ку 
има ли 1,54 тач них од го во ра. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ко хле ар ни им плант, лек сич ко-се ман тич ке спо соб но-
сти, глу ви и на глу ви

УВОД

Раз вој је зи ка и го во ра по чи ње од ро ђе ња и тра је чи та вог жи во та  
Го вор но–је зич ки раз вој је спон тан и у ин тер ак ци ји са око ли ном ко ја 
већ рас по ла же ње го вом упо тре бом  То ком раз во ја сва де ца про ла зе низ 
истих или слич них фа за раз во ја го во ра, где сва ка пред ста вља са вла да ва-
ње но ве пре пре ке у ци љу раз во ја го во ра  

Па ра лел но са са вла да ва њем гла со ва ма тер њег је зи ка, фор ми ра се и 
реч ник  Реч ник има про мен љив об лик услед де ло ва ња раз ли чи тих чи-
ни о ца, као што су уз раст, ис ку ство, со ци јал на сре ди на, ин те лек ту ал не 
спо соб но сти 

Услед оште ће ња слу ха до ла зи до те шко ће у усва ја њу лек сич ке струк-
ту ре је зи ка код глу ве и на глу ве де це  Глу ва и на глу ва де ца уче исто вре-
ме но из го вор од ре ђе не ре чи и ње но зна че ње, тј  исто вре ме но уче и реч 
и по јам ко ји је том реч ју озна чен  На у че не ре чи пр во се на ла зе у па сив-
ном реч ни ку, а за тим пре ла зе и у ак тив ни реч ник у за ви сности од фре-
квент но сти ње не упо тре бе 

Ме ђу тим, по треб но је пра ви ти раз ли ку из ме ђу ак тив ног (ре чи ко је 
са ми упо тре бља ва мо) и па сив ног реч ни ка (ре чи ко је раз у ме мо, тач но 
или при бли жно, иако се њи ма не слу жи мо)  Па сив ни реч ник је увек ве-
ћи од ак тив ног  Реч ник се то ком чи та вог жи во та ме ња и обо га ћу је 

Фор ми ра њу реч ни ка код де це прет хо ди фор ми ра ње пој мо ва  Пра-
вил но фор ми ра ње пој мо ва код де це до во ди да је зич ки са др жај бу де по-
ве зан са је зич ким из ра зом  “Бес ко на чан свет људ ског ис ку ства ор га ни-
зу је се пу тем ко нач ног ску па зна чењ ских је ди ни ца је зи ка ко је га уоб ли-
ча ва ју ” (Бу гар ски 2009: 104) 

Ђо ко вић (2004) ис ти че да фор ми ра ње па сив ног реч ни ка увек прет-
хо ди фор ми ра њу ак тив ног реч ни ка  Фор ми ра ње реч ни ка по чи ње сти ца-
њем пред ста ве о од ре ђе ном објек ту у свој сво јој ре ал но сти, што до во ди 
до схва та ње пој ма, а за тим до ла зи до по ве зи ва ња зна ка и озна че ног  
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Де ца не уче ре чи са њи хо вим го то вим зна че њем  То ком раз во ја она 
са ма по сте пе но от кри ва ју шта оне зна че  Пе ри од усва ја ње зна че ња ре-
чи и тра га ње за њи хо вим зна че њем пра ћен је по ја вом гре ша ка  Кри стал 
(1996) на во ди три ти па гре ша ка ко је се че сто ја вља ју то ком дру ге и тре-
ће го ди не 

1   Хи пе рек стен зи ја пред ста вља про ши ре ње зна че ња ре чи, ка ко би се 
при ме ни ла код објек та ко ји де ле од ре ђе но обе леж је, нпр  за јед-
нич ки об лик, бо ју, ве ли чи ну  На при мер реч пас се мо же при ме-
ни ти и за име но ва ње дру гих жи во ти ња 

2   Хи по ек стен зи ја пред ста вља су жа ва ње зна че ња ре чи ко је она има у 
је зи ку од ра слих  На при мер, реч пас би се мо гла ко ри сти ти са мо 
за име но ва ње кућ ног пса, док би се реч па ти ке ко ри сти ла са мо за 
сво је лич не 

3   Рас па ре ње ука зу је на по гре шну упо тре бу ре чи, ка да  не ма осно ве 
за по гре шну упо тре бу  На при мер те ле фон је на зван трак то ром  
Обич но не по сто ји на чин ка ко би се ушло у траг асо ци ја ци ји ко ја 
до во ди до по гре шне иден ти фи ка ци је 

Ђо ко вић (2004) на во ди да Смит сма тра да де те око го ди ну да на има 
две ре чи, са го ди ну и по да на око 22 ре чи, са го ди ну да на и 9 ме се ци око 
118 ре чи  У дру гој го ди ни деч ји реч ник са др жи око 270 до 300 ре чи, док 
у че твр тој го ди ни деч ји ак тив ни реч ник чи не око 1500 ре чи  

„До тре ће го ди не де те тре ба да ко ри сти све вр сте ре чи  Ре до след 
по ја ва вр ста ре чи у деч јем го во ру је сле де ћи: 1  уз ви ци и име ни це се ја-
вља ју у деч јем реч ни ку, исто вре ме но, до го ди ну и по да на; 2  при ло зи и 
при де ви, исто вре ме но, по сле го ди ну и по да на; 3  гла го ли кра јем дру ге 
го ди не; 4  за ме ни це, кра јем или по сле дру ге го ди не; 5  пар ти ку ле, пред-
ло зи, ве зни ци и бро је ви у тре ћој го ди ни “ (Ма тић пре ма Т  Ко ва че вић, 
2005: 21) 

МАТЕРИЈАЛ  И МЕТОД

Узо рак ис пи та ни ка са сто ји се од  46 уче ни ка оште ће ног слу ха из две 
основ не шко ле за де цу оште ће ног слу ха, Основ ној шко ли „Ра ди вој По-
по вић“ у Зе му ну и Основ ној шко ли за оште ће не слу хом–на глу ве „Сте-
фан Де чан ски“ у Бе о гра ду  Ис тра жи ва ње је оба вље но кра јем ма ја 2012  
го ди не 

Уз раст уче ни ка био је од IV до VI II раз ре да, 11 уче ни ка IV разредa, 
5 уче ни ка V разредa, 7 уче ни ка VI разредa, 12 уче ни ка VII разредa и 11 
уче ни ка VI II  разредa  Због не до ступ но сти по да та ка о сте пе ну оште ће ња 
слу ха уче ни ка са ко хле ар ним им план том пре им план та ци је, при ли ком 
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по де ле уче ни ка пре ма сте пе ну оште ће ња слу ха би ће до да та но ва гру-
па ко ју ће чи ни ти уче ни ци са ко хле ар ним им план том  Пре ма сте пе ну 
оште ће ња слу ха би ло је: 4 уче ни ка са уме ре ним оште ће њем слу ха, 6 
уче ни ка са уме ре но те шким оште ће њем слу ха, 16 уче ни ка са те шки м 
о ште ће њем слу ха, 11 уче ни ка са ве о ма те шким оште ће њем слу ха и 9 
уче ни ка са ко хле ар ним им план том  Пре ма оце ни из срп ског је зи ка би ло 
је: 15 уче ни ка са од лич ном оце ном, 18 уче ни ка са вр ло до бром оце ном, 
10 уче ни ка са до бром оце ном и 3 уче ни ка са до вољ ном оце ном  Узо рак 
је об у хва тио 22 уче ни ка жен ског и 24 уче ни ка му шког по ла  Пре ма вр-
сти ам пли фи ка ци је би ло је 37 уче ни ка са слу шним апа ра ти ма и 9 уче-
ни ка са ко хле ар ним им план том 

Ис тру мент ко ри шћен за ис пи ти ва ње лек сич ко-се ман тич ких спо соб-
но сти код глу ве и на глу ве де це у основ ној шко ли је Тест за ис пи ти ва ње 
го вор не раз ви је но сти (Смиљ ка Ва сић)  Тест се са сто ји из два де ла  Пр ви 
део те ста је тест де фи ни ци ја ко ји се са сто ји од пет нај фре квент ни јих 
име ни ца срп ског је зи ка узе тих из „Деч јег реч ни ка“ ауто ра Ве ре Лу кић 
– чо век, мај ка, жи вот, ку ћа, сун це  У те сту су по ста вље на пи та ња „Шта 
је чо век (мај ка, жи вот, ку ћа, сун це)?“ на ко ја уче ник тре ба да од го во-
ри  Ана ли зом од го во ра од ре ђу је се ка те го ри ја де фи ни ци ја (без од го во-
ра; ехо ла ли чан од го вор; по гре шан од го вор; функ ци о нал на де фи ни ци-
ја; ли те рар на де фи ни ци ја; опи сна де фи ни ци ја (де скрип тив на); ло гич ка 
де фи ни ци ја; ло гич ка де фи ни ци ја са спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма; 
пот пу но ло гич ка де фи ни ци ја)  Дру ги део те ста је тест при дев ских су-
прот но сти ко ји се са сто ји од че ти ри при де ва ко ји ула зе у пр вих 50 нај-
фре квент ни јих у срп ском је зи ку (ве ли ки, до бар, црн, сло бо дан)  Ова че-
ти ри при де ва тре ба ло би да има у свом реч ни ку де те од три го ди не, па 
се прет по ста ља да су по зна та де ци  Де ци се по ста вља пи та ње да на пи шу 
„Шта је су прот но од ве ли ки (до бар, црн, сло бо дан)?“  Ана ли зом од го-
во ра од ре ђу је се ко јој ка те го ри ји деч ји од го вор при па да (без од го во ра; 
ехо ла ли чан од го вор; по гре шан од го вор; сиг ма ти чан од го вор; та чан од-
го вор са не га ци јом; та чан од го вор)  

Ис пи ти ва ње је из вр ше но груп но у раз ре ду где су уче ни ци од го ва ра-
ли пи сме ним пу тем на по ста вље на пи та ња  Уче ни ци ма су пре по чет ка 
да та упут ства за рад, те сти ра ње је по че ло ка да би свим уче ни ци ма био 
ја сан на чин ра да 
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РЕЗУЛТАТИ

Табела 1. Резултати ученика на тесту за испитивање говорне 
развијености – дефинисање именица 
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Слушни 
апарати

број 9 21 66 45 17 9 8 5 5
просек 0,24 0,57 1,78 1,22 0,46 0,24 0,22 0,14 0,14

Кохлеарни 
имплант

број 11 11 7 6 4 2 0 2 2
просек 1,22 1,22 0,78 0,67 0,44 0,22 0 0,22 0,22

У та бе ли 1 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка пре ма вр сти ап мли фи-
ка ци је на пр вом де лу те ста за ис пи ти ва ње је зич ке раз ви је но сти – тест 
де фи ни ци ја  До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да се код уче ни ки са слу шним 
апа ра ти ма по гре шни од го во ри ја вља ју у нај ве ћем бро ју (1,78 по уче ни-
ку), док се код уче ни ка са ко хле ар ним им план том ја вља ју у ма њем бро ју 
(0,78 по уче ни ку)  Код уче ни ка са ко хле ар ним им план том број ехо ла-
лич них од го во ра као и од су ство од го во ра су нај ве ћи у од но су на дру ге 
вр сте од го во ра (1,22 по уче ни ку)  До ми нант на де фи ни ци ја код уче ни ка 
са слу шним апа ра ти ма је функ ци о нал на де фи ни ци ја (1,22 по уче ни ку)  
Од го во ри у об ли ку функ ци о нал не де фи ни ци је код уче ни ка са ко хле ар-
ним им план том ја вља ју се у про се ку 0,67, а у не што ма њем бро ју и ли те-
рар не де фи ни ци је 0,44 по уче ни ку  Од го во ра у об ли ку ло гич ке де фи ни-
ци је код уче ни ка са ко хле ар ним им план том ни је би ло  

У та бе ли 2 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка пре ма вр сти ап мли фи-
ка ци је на дру гом де лу те ста за ис пи ти ва ње је зич ке раз ви је но сти – тест 
при дев ских су прот но сти  До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да су уче ни ци са 
ко хле ар ним им план том има ли ви ше тач них од го во ра (2,44 уче ни ку) у 
од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма (1,54 по уче ни ку)  По гре шни 
од го во ри код уче ни ка са слу шним апа ра ти ма (1,41 по уче ни ку) би ли су 
у при бли жно истом бро ју као и тач них од го во ра  Сиг ман тич ких од го во-
ра ни је би ло код обе гру пе уче ни ка 
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Табела 2. Резултати ученика на тесту за испитивање говорне 
развијености – придевске супротности
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Слушни 
апарати

број 14 18 52 0 7 57
просек 0,38 0,49 1,41 0 0,19 1,54

Кохлеарни 
имплант

број 7 2 3 0 2 22
просек 0,78 0,22 0,33 0 0,22 2,44

КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА

Ква ли та тив на ана ли за од го во ра уче ни ка на те сту де фи ни са ња име-
ни ца и те сту при дев ских су прот но сти приказана је у та бе ли 3 и 4  Ана-
ли зом од го во ра уче ни ка мо гло се при ме ти ти да је на те сту де фи ни са ња 
име ни ца је дан број од го во ра био ин фан тил ног об ли ка, тј  јед ном реч ју је 
озна ча ва но зна че ње чи та ве ре че ни це  Агра ма тич не ре че ни це су та ко ђе 
би ле при стут не  

У та бе ли 3 на ла зе се од го во ри ко ји су уче ни ци да ва ли на те сту де-
фи ни са ња име ни ца  Нај ве ћи број де фи ни цја име ни це чо век би ле су ис-
ка за не име ни цом љу ди, као и це лом ре че ни цом Чо век је жи во би ће  Уче-
ни ци су ову име ни цу де фи ни са ли опи су ју ћи шта чо век ра ди (пи је, је де, 
ра ди), као и на бра ја ју ћи вла сти та име на сво јих дру го ва (Са ша, Не над и 
др )  Уче ни ци су име ни цу мај ка нај ви ше де фи ни са ли као ма ма или гла-
го лом ку ва  Ве ли ки број де фи ни ци ја име ни це мај ка се од но си на рад ње 
ко је мај ка из вр ша ва (ку ва, пе ре, ра ђа и чу ва де цу)  Име ни ца жи вот је 
пред ста вља ла про блем уче ни ци ма то ком ре ша ва ња овог те ста  Де фи ни-
ци је ове име ни це би ле су жи ви, жи вот као и по гре шни од го во ри услед 
по гре шног раз у ме ва ња пи та ња, та ко да су до би је ни од го во ри живо ти-
ње, сви ња, кра ва, ко ко шка, пас, мач ка  При ли ком де фи ни са ња име ни це 
ку ћа, ја ви ле су се де фи ни ци је ко ји ма уче ни ци опи су ју ку ћу ве ли ка, у 
ко ји ма су пи са ли где се њи хо ва ку ћа на ла зи се ло, град и нај ве ћи број де-
фи ни ци ја у ко ји ма ка жу шта ра де код ку ће спа ва мо, жи ви мо, чи та мо, 
је де мо, ку па мо се  Нај фре квент ни је де фи ни ци је име ни це сун це би ле су 
то пло и си ја 
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Табела 3. Одговори на првом делу теста – тест  
дефинисања именица

Питања Одговори

Шта је 
човек?

љу ди; ауто, ауто бус, мо тор; чо век је чо век; чо век је жи вот би ћа; 
чо век је жи во би ће; љу ди, Ба не; Де нис, Де јан; ра ди; чо век по сао; 
со век; со ве ок; чо век; чо век ра ди; чо век је бе ће; чо век је би ћа; чо век 
је до бро; та та; је де, пи је, ра ди; чо век је би ће; чо век је жи ва би ћу; 
чо век је жи ви би ћу, чо век је до бар; чо век пи је ка фу; чо век је ко ја 
по ма жу да га упо знаш да би са њим дру жиш  Као да ти је друг, до-
бар; чо век је љу ди; Са ша, Не над, Ни ко ла, Оги, Да вид; Са ша; људ ско 
би ће; жи во ти ња; жи ва би ћа; чо век по пра вља ауто; жи ва 

Шта је 
мајка?

ма ма; ку ва ба суљ; мај ка је же на; бо лим ма му; мај ка је до бра и па-
мет на на це лом све ту; мед; ма ма је жи во би ће; ку ва ру чак; ку ва; ку-
ва па суљ; мај ка; мај ка чу ва де те; мај ка је ко ја је ро ди ла бе бу и има 
си на и ћер ку то зна чи мај ка; мај ка је ку ва; ра ђа, хра ни де цу, пе ре 
веш; мај ка ко ја је од га ји де цу, мај ка је ро ди те ља; мај ка је ка да има 
не ко ли ко де те; мај ка је же на ко ја чу ва сво ју де цу; мај ка је ро ди ла и 
ку ва;  мај ка је ле па; ма ма се ди; мај ка је ко ја пру жа жи вот свом де-
те ту; де вој чи ца; же на; мај ка пе ре су до ве; ку вар; мај ка ку вар 

Шта је 
живот?

ле по жи вот; жив ти ња; жи вот кад не ко жи ви и ра ди; во лим жи во та; 
жи вот је ка да ми жи ви мо на зе мљи; сви ња, кра ва; ко ко шке, пас, 
мач ка; ку ћа; љу бав; љу ди; ужи ва ње; игра; де це чу вај; жи ви; жи вот; 
за љу био; пас; сте пјо вас; жи вот је леп, при род но; жи вот је ка да чо-
век жив; жи вот је про вод, учи; биљ ке; жи ва; жи ва и би ћа; мла да; ку-
ћа је жи вот; свој жи вот; сви ња, ов ца, ко ко шка; мир; би се мо; имам 
ку ћу; спа ва, жи вот ва здух; ку ћа  

Шта је 
кућа?

мо ја ку ћа; ма ма ку ва;  љу ди жи ве код ку ће; ку ћа је ме сто где жи ви-
мо; ку ћа је ле па; се ло, Бе о град; со бе; град; ужи ва мо, спа ва мо; ку ћа, 
спа ва; ку ћи; ве ли ка; ку ћа је да жи ви мо; игра; 7  ок то бар 80; спа ваш, 
ку паш се, је деш; ку ћа је ми ту жи ви мо; ку ћа је где жи ви мо уну тра; 
ку ћа је ме сто где спа ва мо, чи та мо, је де мо, ку па мо се и итд ; ку ћа 
је но ва; ку ћа је у ко јој по ро ди ци, дру штву; дом; мо ја; ле па; ку ћа 
је но ва; ку ћа је мој; то је мо ја ку ћа где ја жи вим са по ро ди ца ту је 
мо је ку ћа је жи вот ја  где во лим сво је ку ће у мој жи вот; ку ћа је у 
ко ји ма ми жи ви мо; град; сто; гле дам; спа ва; ку ћа има ком пи ју тер 
игра; ку ћа ле па   

Шта је 
сунце?

то пло; то бло; сун це је то пло и ле по вре ме; сун це је то пло и си ја; 
сун це је жу те бо је; си ја; ки ша и па да; при ро да; си ја ја ко, вру ћи на; 
сун це ле по је вре ме; су ца; су це; сун це је кад си ја и да бу де мно го 
вру чи на; мо ре; облак; сун це гре је то пло ту сунц се ку паш пли ваш; 
сун це си ја, све тлост и то пло ту; сун це је не жи ва при ро да и он си ја 
и да је то пло ту; сун це је увек на не бу ко је си ја; сун це је си ја; сун це 
је вре ме; то би ло; сун ча но; сун це је си ја; сун це је то пло; сун це си ја 
ле по вре ме где мо же мо да пли ва мо на је зе ро ле по вре ме је сун це; 
обач но; ки ша; ки ша па да; сун це је све тлост; сун це то пло; сун це вре-
ме ле по 
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Табела 4. Одговори на другом делу теста - тест  
придевских супротности

Придеви Одговори

Велики
ку ћа; шко ла, др во, чо век, ауто буст, ку ћа; др во; је чо век; др во, 
град; Бе о град; ду бо ко; ма ли; ма ла; ма ло; ма њи; ве ли; ма ло, ма ло 
хра не; ни зак; ве ли ки 

Добар

је со век; де вој ка до бро; до бар је чо век; све је до бро; је уче ник; 
Де нис, Дра ган, Аца; Ба не, Ми ло ван; лош; ло ше; лос; ман гуп; до-
ба; до бар прос; ве лик; бо ља; ба та; др во; до бар; до бра; до бро; ни је 
до бар 

Црн
чо век; па ти ка, цр но; чо век је црн; дукс; је чо век; па ти ка, ци пе ле; 
пан та ло не; жу но; бео; бе ло; бел; бе ла; бељ; бе ле; црн; цр но; цр на; 
ма ли; цр ве но; цре; бе ле чо век; лук; до бр  

Слободан

пти це, чо век; на став ни ца; чо век ко ји не ра ди он је сло бо дан; је 
ка да не ра ди мо; пти ца, ро да; сло бо дан; не сло бо дан; сло бо да на; 
сло бод на; са вр но; ве ли ки; за у зет; до бро; за тво рен; за ро бљен; за-
та ор; ни је до бар; ни је сло бо дан; за јед нон; за тво ри 

У та бе ли 4 на ла зе се од го во ри ко је су уче ни ци да ва ли на те сту при-
дев ских су прот но сти  Нај фре квент ни ји од го вор уче ни ка код при де ва 
ве ли ки био је ма ли, као и об ли ци ма ла или ма ло  Нај за сту пље ни ји од го-
во ри код при де ва до бар би ли су лош, ло ше и ман гуп, та ко ђе је ко ри шћен 
и од го вор, у не ко ли ко слу ча је ва, ни је до бар  Од го вор при дев ске су прот-
но сти код при де ва црн ко ји се нај ви ше по ја вљу је је бео, са об ли ци ма бе-
ло, бел, бе ла, бе ле и бељ  Су прот но сти при де ва сло бо дан ко ји су уче ни ци 
нај че шће ко ри сти ли би ли су не сло бо дан, за у зет и за тво рен   

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву до би је них ре зул та та ис пи ти ва њем лек сич ко-се ман тич ких 
спо соб но сти код глу ве и на глу ве де це основ но школ ског уз ра ста уоча ва 
се бо ље по стиг ну ће уче ни ка са ко хле ар ним им план том  

На пр вом де лу те ста, те сту де фи ни ци је, нај ви ше од го во ра и уче ни-
ка са слу шни ма апа ра ти ма и уче ни ка са ко хле ар ним им план том би ли су 
по гре шни и ехо ла лич ни од го во ри  Ре зул та ти по ка зу ју да је нај до ми нант-
ни ја вр ста од го во ра, код обе гру пе уче ни ка, би ла у фор ми функ ци о нал не 
де фи ни ци је, што од го ва ра ни воу лек сич ко-се ман тич ког раз во ја де те та на 
уз ра сту од три го ди не  Ме ђу тим, код уче ни ка са ко хле ар ним им план том 
пот пу но ло гич ка де фи ни ци ја у про се ку је нај ви ше ко ри шће на  
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На дру гом де лу те ста, те сту при дев ских су прот но сти, уче ни ци са 
ко хле ар ним им план том има ли су у про се ку  ви ше тач них од го во ра у 
од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма  По гре шни од го во ри, као и 
од го во ри у ехо ла лич ном об ли ку у про се ку је би ло ви ше код уче ни ка са 
кон вен ци о нал ним слу шним апа ра ти ма  Мо же мо при ме ти ти да су уче-
ни ци на дру гом де лу те ста ко ри сти ли ве ли ки број нео д го ва ра ју ћих лек-
се ма и вла сти тих име на  

Ин фан тил ни об лик од го во ра на те сту де фи ни ци ја је био при су тан, 
уче ни ци су јед ном реч ју озна ча ва ли зна че ње це ле ре че ни це  Та кав об-
лик од го во ра ука зу је на те шко ће у го вор но-је зич ком раз во ју код глу вих 
и на глу вих уче ни ка  Код обе гру пе уче ни ка при ме ће на је по ја ва агра ма-
ти зма у од го во ри ма 

Ре зул та ти до би је ни то ком ис тра жи ва ња ука зу ју да оште ће ње слу ха 
до во ди до спо ри јег лек сич ко-се ман ти ког раз во ја, али и да по сто је ко ри-
сти од ко ри шће ња ко хле ар ног им план та у раз во ју го во ра и је зи ка  Да ља 
истра жи ва ња су нео п ход на у овој обла сти, ка ко би се пра ти ли и ра све-
тли ли ути ца ји ко хле ар ног им план та у пре ва зи ла же њу за сто ја у го вор но-
је зич ком раз во ју 
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SuMMARY

Speech and language development involves a number of developmental 
phases through which all children go through  Transition into the next 
phase is conditioned by successful mastering of the preceding phase  
Adoption of vocals of the native tongue takes places parallel to vocabulary 
development  Auditory deprivation in deaf and hard of hearing children 
results in difficulties with language and speech adoption in all phases of 
development  The aim of this paper was to evaluate the lexical-semantic 
abilities of deaf and hard of hearing children of preschool age  The sample 
consisted of 46 deaf and hard of hearing pupils enrolled in grades four to 
eight of elementary school (37 with conventional hearing aids and 9 with 
cochlear implants) 



208 Надежда Димић и сар 

The instrument utilized in our evaluation of lexical-semantic abilities 
in deaf and hard of hearing children in elementary school was the Test for 
evaluating the level of speech development (Smiljka Vasic)  The test consists 
of two sections  The first section is a definition test, which consists of 
five of the most frequent nouns of the Serbian language taken from “The 
Children’s Dictionary” by Vera Lukic – man, mother, life, house and sun  
The second part of the test is a test of contrasting adjectives, which consists 
of for adjectives which are on the list of the top 50 most frequent  ones in 
the Serbian language (large, good, black and free)  These four adjectives 
should be a part the vocabulary of all children before the age of three, thus 
it is assumed that they are known to the children 

The acquired results show that there exists a difference in the lexical-
semantic abilities of pupils with a cochlear implant and those with hearing 
aids  In the first part of the test, the definition test, pupils with hearing 
aids had the most wrong and echolalic responses  Functional definitions 
were most dominant in the group of pupils with cochlear implants and 
those with hearing aids, as well  On the second part of the test, the test 
of contrasting adjectives, the pupils with cochlear implants had more 
correct responses (on average 2 44) and they showed better results in 
comparison with the pupils with hearing aids, who on average had 1 54 
correct responses 

kEY WORDS: cochlear implants, lexical-semantic abilities, deaf and 
hard of hearing
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До пре са мо де се так го ди на, до дат не смет ње у раз во ју сма тра не су зна-
чај ном кон тра ин ди ка ци јом за ко хле ар ну им план та ци ју. По след њих го ди на 
у зна чај ном је по ра сту број ко хле ар но им план ти ра не де це ко ја осим глу во ће 
има ју и не ку до дат ну смет њу у раз во ју. Ве ли ки број ис тра жи ва ња не сум њи во 
ука зу је на број не бе не фи те на кон ко хле ар не им план та ци је де це са изо ло ва-
ном глу во ћом (An der son et al., 2004, Ge ers, 2004, McCon key et al., 2004), док се 
ре ла тив но ма ли број ис тра жи ва ња ба ви ис хо ди ма им план та ци је у ра сту ћој 
по пу ла ци ји ви ше стру ко оме те не ко хле ар но им план ти ра не де це.

Ка да су у пи та њу де ца са ин те лек ту ал ним смет ња ма, по сто ји чвр ста 
ве за из ме ђу ког ни тив них спо соб но сти и ис хо да ко хле ар не им план та ци је. 
Ве ћи на ауто ра се сла же да ко хле ар на им план та ци ја код де це са до дат ним 
смет ња ма во ди ка по ве ћа ном ин те ре со ва њу за око ли ну и со ци јал не ин тер ак-
ци је, што во ди и ка зна чај ном по бољ ша њу ква ли те та жи во та. Ма да су по-
стиг ну ћа ове де це да ле ко ис под по стиг ну ћа ко хле ар но им план ти ра не де це са 
изо ло ва ном глу во ћом, чи ни се као да још увек ни је мо гу ће де фи ни сти ни во по-
стиг ну тих спо соб но сти ис под ко га би се ко хле ар на им план та ци ја сма тра ла 
не е фи ка сном у овој по пу ла ци ји де це.

Без об зи ра на све спе ци фич но сти раз во ја де це са удру же ним смет ња ма, 
ис хо ди ко хле ар не им план та ци је ће увек за ви си ти од ква ли те та и ин тен зи-
те та ре ха би ли та ци је, али и не из о став не по др шке ро ди те ља у том ду го го ди-
шњем про це су. Ја сно је да про ши ре ње ин ди ка ци ја за ко хле ар ну им план та ци ју 

* Овај рад је део пројекта Министарства за науку и технолошки развој Р Србије под 
називом „Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“, бр  
179055 
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не за ви си са мо од бе не фи та ко ји ова де ца до би ја ју на кон им план та ци је, већ и 
од ма те ри јал них мо гућ но сти зе мље у ко јој се она спро во ди.

Ра зно вр сност по пу ла ци је глу ве де це са удру же ним смет ња ма чи ни по ре-
ђе ње ис хо да ко хле ар не им план та ци је го то во не мо гу ћим, та ко да прак тич но 
не по сто је ни ка ква ис тра жи ва ња за сно ва ни на до ка зи ма (енг.еви ден це ба сед 
сту ди ес) на ову те му.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: глу во ћа, до дат не смет ње, ко хле ар ни им плант.

УВОД

Ко хле ар ни им плант (КИ) пред ста вља нај но ви ју ге не ра ци ју елек-
трон ског по ма га ла на ме ње ног осо ба ма са нај те жим сте пе ном слу шног 
оште ће ња, ко ји ма омо гу ћа ва ква ли тет но слу ша ње и да је ре ал ну осно ву 
за раз вој вер бал не ко му ни ка ци је  КИ има ва жну уло гу ка ко у ауди тив-
ном, та ко и у еду ка тив ном сми слу  Ка да је реч о кон ге ни тал но глу вој 
де ци, иде ал ним кан ди да ти ма сма тра ју се де ца ко ја су ди јаг но сти ко ва-
на на ве о ма ра ном уз ра сту (до тре ћег ме се ца жи во та), а чи ја је ре ха-
би ли та ци ја са кон вен ци о нал ном ам пли фи ка ци јом от по че ла до ше стог 
ме се ца жи во та  Број не сту ди је ука зу ју да се нај бо љи ре зул та ти по сти-
жу ра ном им план та ци јом, та ко да је до ња гра ни ца по ме ре на ис под 12 
ме се ци ста ро сти  Пре ма на во ди ма мно гих ис тра жи ва ча де ца им план-
ти ра на пре 18 ме се ци ста ро сти у на ред них пет го ди на до сти жу сво-
је чу ју ће вр шња ке у го вор но-је зич ком раз во ју (Осто јић са сар , 2007 
пре ма Yos hi na ga-Ita no & Ni par ko, 2002)  Да нас је све ве ћи број де це 
ко ја се опе ри шу у пр вој го ди ни жи во та за хва љу ју ћи про гра ми ма нео-
на тал ног скри нин га слу ха, ко ји се ра ди пр вих да на по ро ђе њу де те та 
и омо гу ћа ва де тек ци ју оште ће ња слу ха у пр вим ме се ци ма жи во та, а 
по сто ји у ве ли ком бро ју зе ма ља  Ка да се од лу чу је о ра ној им план та ци-
ји, пре на вр ше не пр ве го ди не, не тре ба за бо ра ви ти ни спе ци фич но сти 
бе ба и њи хо ву здрав стве ну пре о се тљи вост, па је због све га на ве де ног 
оп ти мал но опе ра ци ју ура ди ти у дру гој го ди ни жи во та (Ми кић са сар , 
2006)  Без об зи ра на рас ту ћи тренд ра не ин тер вен ци је, пре дик ци ја ис-
хо да ко хле ар не им план та ци је у ауди тив ном, лин гви стич ком или еду-
ка тив ном сми слу ни је ни ма ло јед но став на због ве ли ке ва ри ја бил но сти  
и ин ди ви ду ал них раз ли ка ње го вих ко ри сни ка  Ка да су у пи та њу де ца 
са удру же ним смет ња ма, као што су ин те лек ту ал на оме те ност или по-
ре ме ћа ји у по на ша њу, пред ви ђа ње ис хо да ко хле ар не им план та ци је по-
ста је го то во не мо гу ће  
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Пре ма на во ди ма мно гих ауто ра, чак 30-40% глу ве де це има јед ну 
или ви ше удру же них смет њи у раз во ју: сен зор не, ког ни тив не, мо тор-
не или со цио-емо ци о нал не (Me in zen-De rr et al , 2010, For tum et al , 
2002)  С об зи ром на по сле ди це ко је глу во ћа са ма по се би мо же но си ти, 
а од но се се пре све га на са знај не и со цио-емо ци о нал не те шко ће, ни је 
увек ла ко од ре ди ти ка да де те оште ће ног слу ха има до дат не смет ње у 
раз во ју (Ed wards, 2012)  Не по сто ји је дин стве на де фи ни ци ја удру же-
них смет њи, али јед на од нај че шће по ми ња них је сва ка ко де фи ни ци ја 
Га ло дет уни вер зи те та (Gal la u det Uni ver sity), ко ја под до дат ном смет-
њом под ра зу ме ва: „не ку фи зич ку, мен тал ну, емо ци о нал ну или смет-
њу у по на ша њу ко ја зна чај но ути че на ком плек сност еду ка ци је и ре-
ха би ли та ци је де це оште ће ног слу ха“ (Ed wards, 2012 premа Gen ti le & 
McCarty, 1973)  Де фи ни ци је су ра зно вр сне, али се го то во сви ауто ри 
сла жу да ути цај оште ће ња слу ха и до дат не смет ње не пред ста вља прост 
збир про бле ма ко је уоби ча је но ве зу је мо за од ре ђе не смет ње, већ је-
дин ствен и ве о ма сло жен про блем (Bre tram, 2004, Da nes hi & Has san za-
deh, 2007, Ed wards, 2012) 

До пре са мо де се так го ди на, до дат не смет ње у раз во ју сма тра не су 
зна чај ном кон тра ин ди ка ци јом за ко хле ар ну им план та ци ју (Осто јић са 
сар , 2003)  По след њих го ди на у зна чај ном је по ра сту број ко хле ар но 
им план ти ра не де це ко ја осим глу во ће, као основ не ин ди ка ци је за ко-
хле ар ну им план та ци ју, има ју и до дат не смет ње у раз во ју  Пре ма на во-
ди ма Го лу бо вић и Сте ва но вић, ко је су у свом ис тра жи ва њу из у ча ва ле 
струк ту ру ко хле ар но им план ти ра не де це у шко ли за оште че не слу хом-
на глу ве “Сте фан Де чан ски” у Бе о гра ду, у пе ри о ду од 2000 -2008  го ди-
не до шло је до зна чај ног по ра ста бро ја ко хле ар но им план ти ра не де-
це са удру же ним смет ња ма у раз во ју (Го лу бо вић & Сте ва но вић, 2010)  
Иако, ве ли ки број ис тра жи ва ња не сум њи во ука зу је на број не бе не фи те 
на кон ко хле ар не им план та ци је де це са изо ло ва ном глу во ћом (An der-
son et al , 2004, Ge ers, 2004, McCon key et al , 2004 и др ), ре ла тив но 
ма ли број ис тра жи ва ња се ба ви ис хо ди ма им план та ци је у ра сту ћој по-
пу ла ци ји ви ше стру ко оме те не ко хле ар но им план ти ра не де це  По сто је 
два основ на раз ло га за то: је дан је, као што смо већ ра ни је по ме ну ли, 
да је ко хле ар на им план та ци ја де це са до дат ним смет ња ма у раз во ју 
до ско ра сма тра на зна чај ном кон тра ин ди ка ци јом, а дру ги да ве ћи на 
ис тра жи ва ча ис кљу чу је ову де цу из сво јих сту ди ја, у ци љу по сти за ња 
ујед на че но сти узор ка  Због то га, сма тра мо да је пре глед ре зул та та ис-
тра жи ва ња ко ја се ба ве про бле ма ти ком ко хле ар не им план та ци је ви-
ше стру ко оме те не де це од из у зет ног зна ча ја за бу ду ћу на уч ну и струч-
ну прак су 
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ЦИЉ

Циљ ра да био је да се на си сте ма ти чан на чин при ка жу и про ту ма че 
ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ја се ба ве бе не фи ти ма на по љу: ауди тив не и 
го вор не пер цеп ци је, го вор не ра зу мљи во сти, али и раз во ју ко му ни ка ци-
је и је зи ка уоп ште, по сле ко хле ар не им план та ци је де це са удру же ним 
смет ња ма, као и пре пре ка ма ко је то ком ре ха би ли та ци је мо гу иза зи ва ти 
до дат не раз вој не и/или смет ње у по на ша њу 

МЕ ТОД

За по тре бе овог ра да ана ли зи ра но је ви ше од два де сет ис тра жи ва ња 
об ја вље них у пе ри о ду од 2000  до 2013  го ди не  Сва ис тра жи ва ња су се 
ба ви ла ис хо ди ма ко хле ар не им план та ци је, по себ но у обла сти ауди тив не 
пер цеп ци је и го вор но-је зич ког по стиг ну ћа на кон ко хле ар не им план та-
ци је код де це са до дат ним смет ња ма у раз во ју  Ис тра жи ва ња ко ја смо 
ана ли зи ра ли об у хва ти ла су ви ше од 200 ко хле ар но им план ти ра не де це 
са ши ро ким спек тром до дат них смет њи у раз во ју  Због не до стат ка слич-
них до ма ћих ис тра жи ва ња ко ја се ба ве овом про бле ма ти ком  ко ри шће-
на су углав ном ис тра жи ва ња стра них ауто ра 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ко хле ар но им план ти ра на де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу

Нај че шћа удру же на смет ња са глу во ћом је сте ин те лек ту ал на оме те-
ност (ИО) ко ја и са ма по се би зна ча ја но ути че на раз вој го во ра и је зи ка, 
ка ко де це уред ног слу ха та ко и глу ве и на глу ве де це  Мно га ис тра жи ва-
ња ко ја се ба ве ефек ти ма ко хле ар не им план та ци је код де це са удру же-
ним смет ња ма се ба ве упра во овом по пу ла ци јом де це  Јед на од пр вих 
сту ди ја ко ја је про у ча ва ла ис хо де ко хле ар не им план та ци је код де це са 
до дат ним смет ња ма, ис пи ти ва ла је ре зул та те го вор не пер цеп ци је по-
ре де ћи де цу са и без до дат них ког ни тив них и/или мо то рич ких смет њи 
(Pyman et al , 2000)  Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло укуп но 75 ко хле ар но 
им план ти ра не де це, од че га два де сто ро са до дат ним смет ња ма, уз ра ста 
до пет го ди на  Де ца са удру же ним смет ња ма по ка за ла су зна чај но спо-
ри ји на пре дак у раз во ју го вор не пер цеп ци је, у од но су на де цу са изо ло-
ва ном глу во ћом, а ве ћи на њих ни ка да ни је до сти гла ни во раз у ме ва ња 
ре че ни ца ван кон тек ста  Иако су ауто ри прет по ста ви ли да би ети о ло шки 
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фак то ри мо гли има ти зна ча јан ути цај на по стиг ну ћа ове де це, ни су до-
би ли ста ти стич ки зна чај не раз ли ке  

Три го ди не ка сни је, Фу ку да и са рад ни ци (Fu ku da et al , 2003) су об-
ја ви ли сту ди ју слу ча ја де се то го ди шњег де ча ка са уме ре ном ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу, ко ји је им план ти ран у сво јој пе тој го ди ни, због 
не до вољ ног на пре до ва ња уз  кон вен ци о нал ну ам пли фи ка ци ју  Ка ко на-
во де ауто ри, пре КИ ње гов го вор но-је зич ки раз вој је ка снио 34 ме се ца у 
од но су на хро но ло шку доб  То за ка шње ње ума ње но је на 24 ме се ца две 
го ди не на кон им план та ци је, али је ње гов укуп ни раз вој остао у за ка-
шње њу од 15 ме се ци  Две го ди не на кон им план та ци је, де чак је успе шно 
са вла дао све ни вое ауди тив не пер цеп ци је, по ка зао ве ли ки на пре дак у 
раз у ме ва њу јед но сло жних ре чи и про стих ре че ни ца, као и екс пан зи ју 
ак тив ног и па сив ног реч ни ка  Пре по ру ка ауто ра би ла је да де ца са удру-
же ним смет ња ма мо гу би ти до бри кан ди да ти за КИ, али да тре ба би ти 
опре зан у про це ни њи хо вих по тен ци ја ла пре од лу ке о им план та ци ји од-
но сно да би, пре ма на во ди ма ауто ра, ова де ца тре ба ла да по ка зу ју успе-
шност у ко му ни ка ци ји зна ков ним је зи ком пре им план та ци је и да ко ри-
сте нај ма ње дво чла ну ре че ни цу  зна ков ним је зи ком  

Холт и Крик су об ја ви ли ре зул та те ре тро спек тив не сту ди је ис пи ту ју-
ћи го вор и је зик де це са ког ни тив ним за ка шње њем (на гра ни ци ла ке ИО), 
две го ди не на кон КИ (Holt & krik, 2005)  Сту ди ја је об у хва ти ла укуп но 
69 КИ де це, од че га 19-оро са ког ни тив ним смет ња ма и кон трол ну гру пу 
де це без до дат них смет њи (н=50)  Де ца су ис пи ти ва на стан дард ном ба-
те ри јом те сто ва за ис пи ти ва ње ауди тив них и го вор но-је зич ких спо соб-
но сти, а део ин фор ма ци ја при ку пљен је пу тем упит ни ка за ро ди те ље  
Обе гру пе де це по ка за ле су зна ча јан на пре дак у го вор но-је зич ком раз во-
ју то ком вре ме на  Де ца са ког ни тив ним ка шње њем по ка за ла су сла би је 
ре зул та те на две од три ис пи ти ва не ме ре ре цеп тив ног и екс пре сив ног 
го во ра, као и зна чај но ло ши је раз у ме ва ње ре че ни ца  Пре ма оце ни ро ди-
те ља ни је би ло ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у ауди тив ној пер цеп ци ји, 
ни ти ре ког ни ци ји ре чи  Ко ри сте ћи исту ба те ри ју те сто ва, Бе ре ти ни и 
са рад ни ци (Ber ret ti ni et al, 2008) об ја ви ли су ис тра жи ва ње ко јим су об у-
хва ти ли 23 глу ве де це са ши ро ким спек тром до дат них смет њи у раз во ју  
С об зи ром да је де се то ро де це из узор ка има ло ин те лек ту ал ну оме те ност, 
углав ном бла гог или уме ре ног сте пе на, ауто ри су при ана ли зи ре зул та та 
из дво ји ли ову гру пу од де це са дру гим ти пом смет њи: це ре брал ном па-
ра ли зом (3), аути стич ним спек тром (2), хи пе рак тивнм син дро мом (4), 
по ре ме ћа ји ма у уче њу (3) и епи зо да ма епи леп тич них на па да (1)  Ре зул-
та ти су би ли ра зно вр сни, али у су шти ни по зи тив ни у сми слу по бољ ша ња 
го вор не пер цеп ци је, оп штих ко му ни ка циј ских спо соб но сти и ква ли те-
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та сва ко днев ног жи во та по сле ко хле ар не им план та ци је  Пре им план та-
ци је 74% де це при па да ло је нај ни жој ка те го ри ји го вор не пер цеп ци је тј  
ни воу де тек ци је, док је пре о ста лих 26% мо гло да дис кри ми ни ше или 
иден ти фи ку је по је ди не го вор не еле мен те  Ни јед но де те ни је мо гло да 
раз у ме ре чи ван кон тек ста  Две го ди не на кон им план та ци је, 50% де це са 
ин те лек ту ал ним смет ња ма по сти гло је ни во раз у ме ва ња ре чи ван кон-
тек ста, док је њих 20% оста ло на ни воу де тек ци је  Ауто ри су се сло жи ли 
да до дат не смет ње не пред ста вља ју ну жну кон тра ин ди ка ци ју за КИ, али 
да је нео п хо дан мул ти ди сци пли нар ни тим за про це ну по год но сти ових 
кан ди да та  Њи хо ва сту ди ја об у хва ти ла је ису ви ше хе те ро ге ну и не у јед-
на че ну гру пу де це у од но су на фак то ре ко ји мо гу има ти зна ча јан ути цај 
на ис хо де са ме им план та ци је (вре ме про те кло од им план та ци је, уз раст 
при КИ и сл ), па и ре зул та ти до ко јих су до шли мо ра ју би ти раз ма тра ни 
са ве ли ком опре зно шћу и ин ди ви ду ал но 

Јед на од нај ве ћих ре тро спек тив них сту ди ја из ове обла сти, об у хва-
ти ла је 398 пре лин гвал но глу ве де це од че га ше зде сет са до дат ним смет-
ња ма, им план ти ра не у пре и о ду од 1991  до 2002  го ди не у Ира ну (Da-
nes hi & Has san za deh, 2007)  Про се чан уз раст де це у вре ме им план та ци је 
био је пет и по го ди на, а сва де ца би ла су под врг ну та ре ха би ли та ци о ном 
трет ма ну ми ни мум два пу та не дељ но, го ди ну да на на кон им план та ци-
је  До дат не смет ње би ле су из спек тра мо то рич ких, ког ни тив них и емо-
ци о нал но-би хе ви о рал них по ре ме ћа ја  Ре зул та ти су по ка за ли на пре дак 
у обла сти ауди тив не пре цеп ци је код све де це об у хва ће не овом сту ди-
јом, али уз ве ли ке ин ди ви ду ал не раз ли ке ме ђу ис пи та ни ци ма  Де ца са 
до дат ном ди јаг но зом це ре брал не па ра ли зе (очу ва них ин те лек ту ал них 
спо соб но сти) по ка за ла су нај зна чај ни ји на пре дак го ди ну да на на кон 
им план та ци је  Зна ча јан на пре дак по ка за ла су и де ца са ла ком и уме ре-
ном ин те лек ту ал ном оме те но шћу, те шко ћа ма у уче њу и де ца са хи пе-
рак тив ним син дро мом, док код де це ко ја су ро ђе на сле по-глу ва и де це 
са по ре ме ћа ји ма из аути стич ног спек тра ни је би ло ста ти стич ки зна чај-
ног на прет ка ни пре ни го ди ну да на на кон им план та ци је  Као глав не 
по те шко ће, ауто ри су на ве ли огра ни чен во ка бу лар, крат ку ауди тив ну 
ме мо ри ју и па жњу, ког ни тив ну не зре лост, ма њак кон цен тра ци је и ло шу 
ко о пе ра ци ју са ис пи ти ва чем 

Ко хле ар но им план ти ра на де ца са смет ња ма  
из аути стич ног спек тра

Смет ње из аути стич ног спек тра до ско ра су сма тра не из ра зи том 
кон тра ин ди ка ци јом за ко хле ар ну им план та ци ју, а раз лог за то су упра во 
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спе ци фич но сти ко је но си раз вој де це са овим ти пом те шко ћа у раз во ју  
Оте жан или оне мо гу ћен раз вој ефи ка сне ко му ни ка ци је, го вор но-је зич-
ки раз вој, али и те шко ће у сен зор ној ин те гра ци ји, са мо су не ке од смет-
њи ко је се ве зу ју за овај тип по ре ме ћа ја и код чу ју ће де це  Ме ђу тим, 
по след њих го ди на све је ве ћи број ко хле ар но им план ти ра не де це ко ја 
има ју не ку од смет њи из аути стич ног спек тра, што је за пра во по сле ди ца 
по ме ра ња оп ти мал ног вре ме на ко хле ар не им план та ци је кон ге ни тал но 
глу ве де це ис под две го ди не ста ро сти, ка да се ове смет ње не мо гу ла-
ко пре по зна ти, ни ти ди јаг но сти ко ва ти  Због ши ро ког ди ја па зо на те жи не 
смет њи ко је пра те овај по ре ме ћај, од ве о ма бла гих до дра стич них је-
зич ких, ког ни тив них и би хе ви о рал них по ре ме ћа ја, нео п ход но је би ти 
ве о ма оба зрив при се лек ци ји кан ди да та за ко хле ар ну им план та ци ју на 
ра ном уз ра сту 

Мно га ис тра жи ва ња ука зу ју на сла ба по стиг ну ћа ове де це на кон ко-
хле ар не им план та ци је  Не ка од већ ра ни је по ме ну тих ис тра жи ва ња (Da-
nes hi & Has san za deh, 2007, Ber ret ti ni et al , 2008) по ка за ла су да де ца са 
смет ња ма из аути стич ног спек тра по сти жу ло ши ји на пре дак у раз во ју 
го вор не пер цеп ци је, у од но су на сву дру гу де цу са до дат ним смет ња ма 
у раз во ју, као и да се тај на пре дак углав ном сво ди на по бољ ша ње нај ни-
жих ни воа ауди тив не пер цеп ци је (де тек ци је и дис кри ми на ци је)  Јед на 
ре тро спек тив на сту ди ја (Do nald son et al , 2004) ис пи ти ва ла је на пре дак 
ше сто ро де це са смет ња ма из аути стич ног спек тра, ста ро сти од три до 
ше сна ест го ди на  Циљ ауто ра био је да кван ти фи ку ју го вор но-је зич ки 
на пре дак ове де це на кон им план та ци је  Ре зул та ти су по ка за ли на пре дак 
ре цеп тив ног реч ни ка код све де це ко ја су успе шно те сти ра на (че ти ри од 
шест)  Нај ве ћи на пре дак за бе ле жен је у ре ак ци ји на окол не зву ке, по ве-
ћа ном ин те ре со ва њу за му зи ку, во ка ли за ци ји, као и по бољ ша ном кон-
так ту очи ма на кон им план та ци је  Пет од шест ан ке ти ра них ро ди те ља 
ре кло је да би пре по ру чи ло ко хле ар ну им план та ци ју ро ди те љи ма де це 
са слич ним смет ња ма 

Ко хле ар но им план ти ра на де ца са ви зу ел ним смет ња ма

Ин ци ден ца те шких ви зу ел них оште ће ња код глу ве де це је ве о ма 
ма ла, а раз ли ке у ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма ове ма ле гру пе де це 
ве о ма ве ли ке  Не рет ко, по ред ви зу ел но-ауди тив них смет њи, ова де ца 
има ју и не ке до дат не фи зич ке, ме ди цин ске или ког ни тив не смет ње (Mi-
les, 2008), што до дат но зна чај но оте жа ва њи хо ву ре ха би ли та ци ју и еду-
ка ци ју  Због то га је од из у зет не ва жно сти ис пи та ти бе не фи те ко је ова 
де ца има ју од ко хле ар не им план та ци је, као нај бо љег до ступ ног ре ше ња 
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за ве о ма те шка оште ће ња слу ха  На жа лост, ис тра жи ва ња ко ја се ба ве 
ко хле ар но им план ти ра ном сле по-глу вом де цом има ју ма ле узор ке и че-
сто се сво де на при ка зе слу ча ја па је те шко из ве сти оп ште за кључ ке о 
бе не фи ти ма им план та ци је код ове де це  Ма ли број ауто ра ко ји су се 
ба ви ли сле по-глу вом де цом у сво јим сту ди ја ма из но се ве о ма раз ли чи те 
за кључ ке  

У већ по ме ну том ис тра жи ва њу у Ира ну (Da nes hi & Has san za deh, 
2007) ауто ри су сво јом сту ди јом об у хва ти ли 60-оро де це са до дат ним 
смет ња ма, од че га тро је сле по-глу ве де це  Сва де ца по ка за ла су ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке у ауди тив ној пер цеп ци ји пре и го ди ну да на на-
кон КИ, осим сле по-глу ве и аути стич не де це  Да ме јер је у сво јој сту ди ји 
ана ли зи ра ла бе не фи те од ко хле ар не им план та ци је по мо ћу аудио-ви део 
сни ма ка пе то ро сле по-глу ве де це и ин тер вјуа са њи хо вим ро ди те љи ма 
(Dam meyer, 2009)  Сним ци су ко ри шће ни у ана ли зи раз во ја ра не ко му-
ни ка ци је са и без упо тре бе КИ  Ре зул та ти су по ка за ли зна чај не раз ли ке 
у па жњи и емо ци о нал ном од го во ру де це, по ве ћа ном ин те ре со ва њу за 
објек те и ин тер ак ци ји са љу ди ма око се бе  Иако, ово ис тра жи ва ње ни је 
по ка за ло на пре дак сле по-глу ве де це у вер бал ној ко му ни ка ци ји, на пре-
дак у по на ша њу и оп штој по тре би за ин тер ак ци јом је био зна ча јан  Исти 
аутор на во ди, да се у Скан ди на ви ји сва ке го ди не ор га ни зу је се ми нар ко-
ји пра ти на пре дак и по стиг ну ћа сле по-глу ве ко хле ар но им план ти ра не 
де це  На јед ном та квом ску пу об ја вље ни су по зи тив ни ре зул та ти на кон 
им план та а ци је два де се то ро сле по-глу ве де це, ко ја су по ка за ла зна ча јан 
на пре дак у сми слу: ма ње изо ла ци је, ма ње са мо-по вре ђи ва ња, по ве ћа не 
све сти о око ли ни, ве ће мо ти ва ци је за ин тер ак ци ју са по ро ди цом, бо ље 
раз у ме ва ње емо ци о нал них ре ак ци ја, а код по је ди не де це и раз у ме ва ње 
по је ди них про стих ре чи и ре че ни ца (Dam meyer, 2009) 

Ко хле ар но им план ти ра на де ца са мо то рич ким смет ња ма

Де ца са при дру же ним мо то рич ким смет ња ма по ка зу ју до бре ре зул-
та те на кон ко хле ар не им план та ци је, уко ли ко ове смет ње ни су пра ће не 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу  Гру па ауто ра (Bac ciu et al , 2009) об ја ви ла 
је лон ги ту ди нал ну сту ди ју пе то ро глу ве ко хле ар но им план ти ра не де це 
са це ре брал ном па ра ли зом  Ауто ри су пра ти ли на пре дак у го вор но-је-
зич ком раз во ју де це од 12 до 45 ме се ци на кон КИ  Пре о пе ра тив но је 
дво је де це би ло на ни воу де тек ци је го вор ног сиг на ла, дво је на ни воу 
ди фе рен ци ја ци је, док јед но де те ни је до сти гло ни ни во де тек ци је  По-
сто пе ра тив но је че тво ро де це, ко ја су би ла на пр вом или дру гом ни воу 
ауди тив не пер цеп ци је пре о пе ра ти но, до сти гло нај ви ши ни во го вор не 
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пер цеп ци је - раз у ме ва ње по зна тих ре чи ван кон тек ста (The spe ech per-
cep tion ca te go ri es пре ма Ge ers & Mo og, 1991), а јед но де те је оста ло на 
ни воу иден ти фи ка ци је ре чи  Ка да је у пи та њу екс пре сив ни го вор, пре 
им план та ци је тро је од пе то ро де це је има ло пот пу но не ра зу мљив го вор, 
а дво је де це је има ло го вор ко ји је био ра зу мљив са мо њи хо вој око ли ни  
На кра ју ове сту ди је, го вор јед ног де те та је остао не ра зу мљив ње го вој 
око ли ни, тро је де це је би ло ра зу мљи во углав ном у кру гу по ро ди це или 
струч ња ка ко ји ра де са глу вом и на глу вом де цом, а јед но де те је по-
сти гло пот пу но ра зу мљив го вор  Ка да го во ри мо о де ци са це ре брал ном 
па ра ли зом, мо ра мо има ти у ви ду, да ће по стиг ну ти ни во ра зу мљи во сти 
њи хо вог екс пре сив ног го во ра за ви си ти пре све га од очу ва но сти мо то ри-
ке ар ти ку ла ци о ног апа ра та и орал не прак си је 

У сту ди ји ко ју су об ја ви ли Бе ре ти ни и са рад ни ци (Ber ret ti ni et al , 
2008), ко ја је об у хва ти ла 23 кон ге ни тал но глу ве де це са до дат ним смет-
ња ма, тро је де це је има ло це ре брал ну па ра ли зу  Го ди ну да на на кон им-
план та ци је, дво је од ове де це по сти гло је ни во раз у ме ва ња ре чи ван кон-
тек ста, док је јед но де те про це ње но као те шко за са рад њу 

ЗА КЉУ ЧАК

Пре ма ре зул та ти ма ана ли зи ра них сту ди ја, де ца оште ће ног слу ха са 
до дат ним смет ња ма по сти жу од ре ђе ни бе не фит од ко хле ар не им план-
та ци је  Иако, су по стиг ну ћа ове де це да ле ко ис под по стиг ну ћа ко хле ар-
но им план ти ра не де це са изо ло ва ном глу во ћом, чи ни се као да још увек 
ни је мо гу ће де фи ни сти ни во по стиг ну тих спо соб но сти ис под ко га би се 
ко хле ар на им план та ци ја сма тра ла не е фи ка сном у по пу ла ци ји ове де це  
Због хе те ро ге но сти узо ра ка и њи хо ве ве ли чи не ни је увек ла ко кван ти-
фи ко ва ти бе не фи те ко хле ар не им план та ци је ове де це  Ве ћи на сту ди ја 
по ка за ла је да је на пре дак у по гле ду ауди тив не пер цеп ци је по сле ко хле-
ар не им план та ци је зна ча јан, али за ви си од ти па до дат них смет њи ко је 
пра те глу во ћу  Ка да је у пи та њу го вор но-је зич ки раз вој ове де це, мо-
же мо раз ли ко ва ти три ни воа до стиг ну тог раз во ја: 1) де цу ко ја до сти жу 
ауди тив но-вер бал не ве шти не ко је им омо гу ћа ва ју функ ци о нал ну пре-
те жно вер бал ну ко му ни ка ци ју у сва ко днев ном жи во ту; 2)  де цу ко ја не 
до сти жу ни во ауди тив но-вер бал них спо соб но сти ко је су до вољ не за вер-
бал ну ко му ни ка ци ју па се слу же и по моћ ним сред стви ма ко му ни ка ци је 
(нпр  зна ков ни је зик) и 3) де цу ко ја не до би ја ју мер љив бе не фит од КИ и 
ко ри сте ал тер на тив не си сте ме ко му ни ка ци је 

Ка да су у пи та њу де ца са ин те лек ту ал ним смет ња ма, по сто ји чвр ста 
ве за из ме ђу ког ни тив них спо соб но сти и ис хо да ко хле ар не им план та ци-
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је  Ве ћи на ауто ра се сла же да ко хле ар на им план та ци ја код де це са до-
дат ним смет ња ма у нај ма њу ру ку во ди ка ве ћој „укљу че но сти“ ове де це, 
по ве ћа ном ин те ре со ва њу за око ли ну и со ци јал не ин тер ак ци је, што во ди 
и ка зна чај ном по бољ ша њу ква ли те та жи во та  У за ви сно сти од те жи не 
до дат не оме те но сти мо ра мо узе ти у об зир ког ни тив не ка па ци те те де-
те та, спо соб но сти сти ца ња го во ра и је зи ка, али и сма ње ну спо соб ност 
адап та ци је ове де це  Ди јаг но сти ка не би тре ба ла да бу де усме ре на са мо 
ка про це ни де те то вог ин те лек ту ал ног, емо ци о нал ног или фи зич ког раз-
во ја, већ у то ку се лек ци о ног по ступ ка тре ба про це ни ти и мо гућ но сти 
пру жа ња по др шке де те ту на кон им план та ци је и у ка сни јем еду ка тив ном 
про гра му (Бер трам, 2004 пре ма Bundschuh,1991)  

По ред ста ња слу ха, бит но је про це ни ти и ста ње ви ших кор ти кал них 
функ ци ја – ин те ли ген ци је, ког ни ци је, ме мо ри је и па жње, као и оп шти 
ко му ни ка циј ски по тен ци јал де те та да би се ре ал но прог но зи ра ла мо гућ-
ност да љег раз во ја по сле им план та ци је  Ва жно је ро ди те љи ма ис та ћи 
мо гућ но сти али и огра ни че ња КИ, ка ко би се из бе гла не ре ал на оче ки-
ва ња и из бе гле до дат не фру стра ци је и раз о ча ре ња  До дат не смет ње ко је 
пра те не ке од раз вој них по ре ме ћа ја удру же них са глу во ћом, као што су 
огра ни чен во ка бу лар, крат ко трај на ауди тив на ме мо ри ја и па жња, ког-
ни тив на не зре лост, ма њак кон цен тра ци је и ло ша ко о пе ра ци ја са ре ха-
би ли та то ри ма, има ју зна ча јан ути цај на ис хо де ре ха би ли та ци је али и 
ка сни је еду ка ци је ове де це  

Без об зи ра на све спе ци фич но сти раз во ја де це са удру же ним смет-
ња ма, ис хо ди ко хле ар не им план та ци је ће увек за ви си ти од ква ли те та 
и ин тен зи те та ре ха би ли та ци је, али и не из о став не по др шке ро ди те ља у 
том ду го го ди шњем про це су  Ја сно је да про ши ре ње ин ди ка ци ја за ко-
хле ар ну им план та ци ју не за ви си са мо од бе не фи та ко ји ова де ца до би-
ја ју на кон им план та ци је већ и од ма те ри јал них мо гућ но сти зе мље у ко-
ји ма се она спро во ди 
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OuTCOMES OF COCHLEAR IMPLANTATION  
IN CHILDREN WITH COMPLEX NEEDS
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Cochlear implantation was contraindicated in deaf children with 
additional needs until a decade ago   In recent years a number of children 
has been implanted despite the fact that apart from deafness they have got 
complex developmental problems  Numerous studies depicted undoubted 
benefits of cochlear implants in children with isolated deafness  (Anderson 
et al, 2004, Geers, 2004, McConkey et al, 2004), whereas the studies on 
cochlear implantation outcomes in ever increasing number of  implanted 
children with complex needs аre scarce   

In deaf children with intellectual disability outcome of cochlear 
implantation is directly related to their cognitive capacity  Most of the 
authors find cochlear implantation feasible for children with complex needs 
because it enables better “inclusion” of a child and increase their interest in 
environment and social interaction thus improving overall quality of life 

Despite the fact that outcome of cochlear implantation in children 
with complex needs is inferior to the outcome of children with isolated 
deafness, there is no precise definition of failure regarding achievements 
after cochlear implantation in this population  

Regardless of specific development of children with complex needs, 
outcome of cochlear implantation depends mostly on quality and intensity 
of rehabilitation and family involvement and support over the years  
Extension of selection criteria for cochlear implantation in children with 
complex needs depends not only on proven benefit, but on financial 
situation in certain country and cost-benefit ratio as well  

Diversity of population of deaf children with complex needs makes the 
comparison of cochlear implantation outcomes almost impossible, so that 
there are practically no evidence based studies on this topic 

kEY WORDS: deafness, complex needs, cochlear implant
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и патологију говора, Београд

Из го вор гла со ва је зна ча јан за пра вил но раз у ме ва ње лин гви стич ке по ру-
ке. Узро ци не пра вил ног из го во ра мо гу би ти раз ли чи ти, а последицe су ма ња 
или ве ћа ра зу мљи вост го вор не по ру ке. Сте пен пра вил но сти упо тре бе из го-
вор них гла со ва ди рект но је про пор ци о на лан ни воу ква ли те та вер бал не ко-
му ни ка ци је јер се пре ко њих пре но се и сви оста ли еле мен ти ко ји до при но се 
пра вил ном го вор ном из ра зу. Пра вил ност из го вор ног гла са за ви си од пра вил-
но сти пер цеп ци је фо не ме и сте пе на раз ви је но сти ар ти ку ла ци о ног и фо на-
ци о ног ме ха ни зма (Ко стић, Вла ди са вље вић, 1995). Дис крет ни и ми ни мал ни 
по ре ме ћа ји ауди тив не пер цеп ци је у ра ном уз ра сту до во де до по ре ме ћа ја из-
го во ра, па је ме то до ло ги ја ко ја се при ме њу је у трет ма ну и ко рек ци ји из го-
во ра од ве ли ког зна ча ја ка ко за ду жи ну та ко и за ефек те трет ма на по себ но 
са аспек та раз во ја спо соб но сти ко је ка сни је мо гу има ти ути цај на усва ја ње 
школ ских ве шти на.

Циљ ис тра жи ва ња је био да се ис пи та ауди тив на пер цеп ци ја код де це 
са по ре ме ћа јем из го во ра.

Узо рак ис пи та ни ка је чи ни ло 22 де це уз ра ста 5-8 го ди на са по ре ме ћа јем 
из го во ра и 20 де це са ти пич ним го вор но је зич ким и слу шним раз во јем, истог 
уз ра ста. 

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, DPO AE и го вор не ауди о ме три је. 

* 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 стра ства за про-
све ту, на у ку и тех но лош ки раз вој Ре пу бли ке Ср би је 
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да де ца са по ре ме ћа ји ма из го во ра на 
свим при ме ње ним ме то до ло шким про це ду ра ма по ка зу ју ло ши је ре зул та те у 
од но су на де цу са ти пич ним го вор но је зич ким и слу шним раз во јем, али до би-
је не раз ли ке ни су ста ти стич ки зна чај не.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ауди тив на пер цеп ци ја, по ре ме ћај из го во ра, ти пи чан 
го вор но је зич ки раз вој, им пе дан цме три ја, то нал на ауди о ме три ја, Те О Ае, 
DPO AE, го вор на ауди о ме три ја

1. УВОД

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

Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у ме ва-
ње го вор не по ру ке  Го вор се у по чет ку пер ци пи ра гло бал но, као це ло вит 
ути сак  Уз ра стом ја ча ори јен та ци ја де чи је аку стич ке па жње пре ма са др-
жи ни са го вор ни ко вог из ла га ња  Пер цеп ци ја и дис кри ми на ци ја се пре-
пли ћу од са мог по чет ка раз во ја (Пу ни шић, Су бо тић, Ча бар ка па, 2007) 

Ауди тив на пер цеп ци ја пред ста вља мо тор ну сна гу за раз вој гла со ва  
Ка да ће де те по че ти пра вил но да из го ва ра гла со ве за ви си од то га ка да 
ће по че ти да их пра вил но пер ци пи ра и ди фе рен ци ра  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 ни апа рат 
ни је прост тран сми си о ни апа рат, 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 
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  Не спо соб ност да се ауди тив ним пу тем иден ти фи ку ју и из ди-
фе рен ци ра ју не ки гла со ви ма тер њег је зи ка - ауди тив на ади скри ми на ци-
ја, пред ста вља су бјек тив ну дис тан цу ме ђу гла со ви ма  Уко ли ко је су бјек-
тив на ауди тив на дис тан ца ви ше ис по ље на, уто ли ко је раз ли ко ва ње гла-
со ва ма ње, а сте пен ади скри ми на ци је гла со ва ве ћи  Аку стич ка ади скри-
ми на ци ја по сто ји на раз вој ном пу ту сва ке је дин ке као раз вој ни про цес  



КАРАКТЕРИСТИКЕ АУДИТИВНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗГОВОРА 225

Ако се она про ду жи из ван гра ни ца у ко ји ма се то ле ри ше, де те по чи ње да 
го во ри она ко “ка ко чу је” пре ма свом обра сцу, а ње гов по гре шан из го вор 
по но во пот хра њу је ње гов слух  Ни во раз ви је но сти го вор не про дук ци је 
сра зме ран је ни воу раз ви је но сти пред ста ве о фо не ми у осно ви ко је ле жи 
пре ци зна фо нем ска пер цеп ци ја и дис кри ми на ци ја  Из ме ђу ауди тив них 
пред ста ва о гла су и ар ти ку ла ци о но-мо тор не ре а ли за ци је по сто ји те сна 
ве за због че га се и го во ри о аудио-мо тор ној пред ста ви гла са  Из го вор ни 
ме ха ни зам је сло жен ин те грал ни про цес  За по чи ње при ма њем го во ра 
кроз сен зор ни пут, а за вр ша ва се еми си јом, тј  из го во ром кроз мо тор-
ни, из ме ђу ко јих не ма пре ки да већ по сто ји стал но кру же ње ре чи у ви ду 
‚‘feed back‘‘ ме ха ни зма ко ји се по на ша као ла нац од ви ше ка ри ка  Ауди-
тив на (фо нем ска) пер цеп ци ја је јед на од тих ка ри ка, раз ви ја се пре и 
па ра лел но са го во ром и услов је за раз вој ауди тив не ме мо ри је ко ја омо-
гу ћа ва услу жну ре про дук ци ју го во ра (Пу ни шић, 2008) 

По ре ме ћа ји из го во ра или ди сла ли је су не мо гућ ност из го во ра или 
не пра вил но сти у из го во ру по је ди них гла со ва  Ис по ља ва ју се као: оми си-
ја – не до ста так гла со ва; суп сти ту ци ја – за ме на не раз ви је ног гла са гла-
сом ко ји већ по сто ји; дис тор зи ја – раз ли чи ти ти по ви оште ће ња по је ди-
них из го вор них гла со ва (Го лу бо вић, 1997)  Нај че шћи ти по ви дис тор зи ја 
су: ин тер ден тал ни (ме ђу зуб ни) сиг ма ти зам, аден тал ни (при зуб ни) сиг-
ма ти зам, ла те рал ни сиг ма ти зам, би ла те рал ни (обо стра ни) сиг ма ти зам, 
уни ла те рал ни (јед но стра ни) сиг ма ти зам, стри дент ни (пи ска ви) сиг ма-
ти зам, па ла тал ни (неп ча ни) сиг ма ти зам, оклу зив ни (пре град ни) сиг ма-
ти зам, на зал ни сиг ма ти зам (снор тинг)  По ре ме ћа ји тра ја ња гла са, ње го-
вог ин тен зи те та, ви си не и звуч но сти та ко ђе спа да ју у ви до ве дис тор зи је  
У ар ти ку ла ци о ном и/или аку стич ком по гле ду је дан глас мо же од сту па-
ти од нор мал них ква ли те та гла со ва на ви ше на чи на  При про це ни од сту-
па ња гла со ва од из у зет ног је зна ча ја по зна ва ње ар ти ку ла ци о них нор ми 
и пра вил них ка рак те ри сти ка ар ти ку ла ци о но-аку стич ке струк ту ре свих 
гла со ва ка ко би ко рек тив но-сти му латвни трет ман за по чео на ме сту пре-
ки ну тог, успо ре ног или по гре шног раз во ја а у скла ду са нор ма ма за да ти 
уз раст  Узро ци ар ти ку ла ци о них по ре ме ћа ја мо гу би ти сре дин ски, пси-
хо ло шки, ор ган ски (ана том ски и не у ро ло шки), на след ни и оста ли (лош 
фо нем ски слух, лош го вор ни узор, би лин гви зам и др ) (Ко стић, Вла ди-
са вље вић, По по вић, 1983; Ко стић, Не сто ро вић, Ка лић, 1964) 

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, 2002, Пан те лић, Ђо ко вић, Со виљ, 2008)  Ис тра жи ва ње ве за-
но за ка рак те ри за ци ју гла сов них од сту па ња у гло бал ном ар ти ку ла ци о-
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ном те сту код од ра слих је по ка за ло да су нај че шћи ти по ви па то ло шких 
обе леж ја (Пу ни шић, Су бо тић, Пан те лић, 2006):

 – за во ка ле: про ду жен/скра ћен, отво ре ни ји/за тво ре ни ји, обе зву чен 
и на за ли зо ван;

 – за пло зи ве: про ду же на/скра ће на оклу зи ја, ја ка/сла ба екс пло зи ја, 
обе зву ча ва ње и ин тер ден тал ни сиг ма ти зам;

 – за афри ка те: про ду же на/скра ће на оклу зи ја, тј  африк ци ја, 
оштра/сла ба африк ци ја, на прд/на зад по ме ре на африк ци ја, обе-
зву ча ва ње, ин тер ден тал ни и ла те рал ни сиг ма ти зам, ко ро нал на 
по зи ци ја је зи ка;

 – за фри ка ти ве: про ду жен/скра ћен, ја ка/сла ба фрик ци ја, обе зву-
ча ва ње, ин тер ден тал ни, ла те рал ни, стри дент ни и аден тал ни сиг-
ма ти зам, ко ро нал на по зи ци ја је зи ка;

 – за на за ле: про ду жен/скра ћен, сла ба на за ли за ци ја, ин тер ден тал ни 
сиг ма ти зам;

 – за ла те ра ле: про ду жен/скра ћен, ин тер ден тал ни сиг ма ти зам, сла-
бо по ди за ње је зи ка;

 – за по лу во кал /ј/: про ду жен/скра ћен, обе зву чен;
 – за ви брант /р/: про ду жен/скра ћен, гр ле ни без ви бра ци ја, ен гле-

ски и ве лар ни из го вор 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња ар ти ку ла ци о не спо соб но сти и уче ста ло сти 

по ре ме ћа ја ар ти ку ла ци је код де це уз ра ста од 3,5 до 7 го ди на (Го лу бо-
вић, Чо лић, 2010), по ка зу ју да се по ре ме ћај ар ти ку ла ци је ис по ља ва у 
зна чај ном про цен ту код де це од пет и по го ди на (37,2%), де це од шест 
го ди на (25,5%) и де це од се дам го ди на (19,0%) и да сва ис пи та на де-
ца има ју пра ви лан из го вор свих во ка ла, свих пло зи ва, на за ла, што је и 
оче ки ва но с об зи ром да су ово гла со ви ко ји се нај ра ни је раз ви ја ју у гла-
сов ном си сте му срп ског је зи ка  У из го во ру де це уз ра ста пет и по го ди на 
не ма оми си ја, при сут не су суп сти ту ци је, а нај за сту пље ни је дис тор зи је 
гла со ва  Нај че шће дис тор зо ва ни гла со ви су ч, ц, ш, ж, џ, р, ђ, ћ, с, з, л, љ  

У де фи ни ци ји слу шног оште ће ња, са мо гу би так слу ха са сред њом 
вред но шћу ве ћом од 25 dB сма тра се смет њом у слу ша њу  Вред ност од 
25 dB се ко ри сти 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 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 чи ји уз раст, јер ми ни мал ни гу би так слу ха код 
де це ко ји се по ја ви у пе ри о ду раз во ја го во ра и је зи ка мо же ути ца ти на 
пси хо е ду ка тив ни раз вој и 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 (Da vis, El fen bein, Schum, Ben tler, 1986)  
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Ве ли ки број 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)  Оправ да ње за де фи ни са ње уред ног пра-
га слу ха на 15 dB ле жи у при ро ди гла со ва  Нај ве ћи део го вор не енер ги је 
има ју во ка ли и звуч ни кон со нан ти  Бе звуч ни кон со нан ти има ју ма њу 
енер ги ју и че сто се у то ку спон та не кон вер за ци је и код осо ба уред ног 
слу ха на ла зе ис под пра га пер цеп ци је  Де ца ко ја су у фа зи раз во ја го во-
ра не мо гу ауто мат ски да ко ри сте на у че не лин гви стич ке стра те ги је (јер 
их ни су раз ви ли) за раз у ме ва ње го во ра уз по моћ кон тек ста  Де ци ко ја 
упра во уче го вор и гра ма тич ке од но се у је зи ку по треб но је 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 

Де ца ко ја се на ла зе у раз вој ном пе ри о ду мо ра ју има ти уред ну ауди-
тив ну пер цеп ци ју због го вор но-је зич ког раз во ја као пред у сло ва за ка-
сни је аде кват но усва ја ње школ ских ве шти на 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 (Мак-
си мо вић, Ди мић, Ђо ко вић, 2011; Мак си мо вић, Ђо ко вић, Со виљ, 2011)  

Ис под про сеч не фо но ло шке спо соб но сти на пред школ ским уз ра сту 
су ве ли ки ри зик за раз вој ве шти на, ко је мо гу да има ју ути цај на ка сни-
ји раз вој чи та ња (Sices, Taylor, Freebairn, Hansen, Lewis, 2007; Anthony, 
Aghara, Dunkelberger, Anthony, Williams, Zhang, 2011) 

Ауди тив на пер цеп ци ја, по себ но слу шна ме мо ри ја и дис кри ми на-
ци ја, је осно ва фо но ло шког раз во ја  Ова чи ње ни ца је ис та кла зна чај 
по бољ ша ња ауд итив не ме мо рије и дис кри ми на ци је у трет ма ну де це са 
од ло же ним / де ви јант ним фо но ло шким раз во јем (de Mont fort Sup ple, 
1983) 

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 по ре ме ћа јем из го во ра и утвр ђи ва ње 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 22 де це са по ре ме ћа јем из го во ра (Е гру па) и 20 
де це ти пич ног го вор но-је зич ког и слу шног раз во ја (К гру па)  Те сти ра-
ње је из вр ше но у пе ри о ду од де цем бра 2008  го ди не до фе бру а ра 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 
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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  

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 по ре ме ћа јем из го во ра на ле вом уву је до би је на сред ња 
вред ност ком пли јан се 0 6 (ми ни мум 0 и мак си мум 1 7), са при ти ском 
-62 (ми ни мум -243, мак си мум 1), што зна чи да су не ка де ца ле во има ла 
тим па но грам ти па А, док су не ка има ла тим па но грам ти па Б  На де-
сном уву сред ња вред ност ком пли јан се је из но си ла 0 6 (ми ни мум 0 3, 
мак си мум 1 1), са при ти ском -55 (ми ни мум -212, мак си мум 41), не ка 
де ца су на де сном уву има ла тим па но грам ти па А, а не ка тим па но грам 
ти па Ц  Ста пе ди јал ни ре флекс се на ле вом уву фор ми рао код 82% де це 
на фре квен ци ја ма 0 5 kHz и 1 kHz, на фре квен ци ја ма 2 kHz и 4 kHz 
фор ми рао код 59% де це док се на де сном уву тај про це нат кре тао на 0 5 
kHz 86%, на 1 kHz 77%, на 2 kHz 68% и 55% на 4 kHz  Уку пан про це нат 
фор ми ра них ре флек са на ле вом уву је 70% а на де сном 72% 

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 гру-
пе де це на ле вом уву ста пе ди јал ни ре флекс се фор ми рао 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 
се 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% 

Не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка из ме ђу де це са по ре ме ћа јем 
из го во ра и де це са ти пич ним го вор но је зич ким раз во јем по на ла зи ма 
тим па но ме три је и аку стич ког ре флек са 

4.2. Ре зул та ти ТЕ О АЕ и ДПО АЕ

У гра фи ко ну 1 при ка за ни су ре зул та ти ТЕ О АЕ код де це са по ре ме-
ћа јем из го во ра (Е гру па) и де це ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја (К 
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гру па)  Код де це из Е гру пе бо љи је од зив ко хлее де сно (13 dB), док ле во 
он из но си 11 dB, мак си ма лан про се чан од зив из но си 24 dB и по ње му 
не ма раз ли ке из ме ђу ле вог и де сног ува  Нај бо љи од зив и за јед но и за 
дру го уво је у оп се гу 1500-2000 Hz  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. ТЕ О АЕ код де це са по ре ме ћа јем из го во ра 
 и де це ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја

Гра фи кон 2. DPO AE код де це са по ре ме ћа јем из го во ра  
и де це ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја
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Код де це са по ре ме ћа јем из го во ра бо љи је од зив ко хлее (ДПО АЕ) 
де сно (15 dB), док ле во он из но си 14 dB, мак си ма лан про се чан од зив 
из но си 26 dB ле во и 27 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 (за ле во уво од 15 до 20 dB, а за де сно 
19-21 dB)  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)  Не ма ста ти стич ки 
зна чај них раз ли ка из ме ђу де це са по ре ме ћа јем из го во ра и де це са ти-
пич ним го вор но је зич ким раз во јем по на ла зи ма ТЕ О АЕ и ДПО АЕ 

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

Код де це са по ре ме ћа јем из го во ра (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 15 dB и ис под 15 dB, осим на 0 25 kHz 
и 0 5 kHz на де сном уву где су про сеч не вред но сти ис под 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 ова де ца у про се ку чист тон на ле вом уву пер-
ци пи ра ју на 12 dB (ми ни мал но 4 dB, мак си мал но 23 dB) а на де сном уву 
на 14 dB (ми ни мал но 2 dB, мак си мал но 32 dB)  Де сно уво је ло ши је од 
ле вог  Раз ли ка из но си 2 dB  (гра фи кон 3) 

Гра фи кон 3. То нал на ауди о ме три ја код де це са по ре ме ћа јем из го во ра 
и де це ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја (де сно и ле во уво)
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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 
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) 

Не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка из ме ђу де це са по ре ме ћа јем 
из го во ра 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 по ре ме ћа јем из го во ра 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) 

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 по ре ме ћа јем из го во ра и то про се чан број, ми ни ма лам и мак си ма лан 
број гре шка по ин тен зи те ту  Нај ве ћи број гре ша ка де ца са по ре ме ћа јем 
из го во ра 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 се 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 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 

Не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка из ме ђу де це са  по ре ме ћа јем 
из го во ра и де це са ти пич ним го вор но је зич ким раз во јем по на ла зи ма 
то нал не ауди о ме три је 
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Табела 1. Говорна аудиометрија код деце са поремећајем изговора 
и деце типичног говорно-језичког развоја - просечан, минималан и 

максималан број грешака по интензитету

Mean Min Max
Поремећај 
изговора К група Поремећај 

изговора К група Поремећај 
изговора К група

30 dB 7 27 6 25 4 2 12 12
35 dB 3 9 2 65 0 0 8 6
40 dB 3 09 1 3 0 0 8 4
45 dB 0 86 0 0 0 3 0
50 dB 0 14 0 0 0 3 0
55 dB 0 0 0 0 0 0

Табела 2. Врста грешке на тесту говорне аудиометрије код деце са 
поремећајем изговора и деце типичног говорно-језичког развоја

Врста грешке

Број грешака Ранг
Поремећај 
изговора К група Поремећај 

изговора К група

Омисија речи 34 11 (5)
Омисија првог гласа у речи 13 6
Омисија гласа медијапстлно
Омисија гласа финално 68 42 (1) (1)
Супституција звучни-безвучни 15 12
Супституција гласом друге групе 47 19 (3) (4)
Супституција вокала медијално 6
Супституција консонанта 
медијално

8 4

Супституција гласа финално 9 13
Адиција гласа иницијално 11 5
Адиција гласа медијално 3 3
Адиција гласа финално 15 10
Супституција речју без јасне везе 44 33 (4) (2)
Супституција нелексемом 51 28 (2) (3)
Супституција првим слогом 
тражене речи

 

Супституција неким другим 
слогом 

 

Инверзија гласова у речи  
Комбинација две грешке 15 17 (5)
УКУПНО ГРЕШАКА 339 204
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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 по ре ме ћа јем из го во ра и де це ти пич ног го вор но-
је зич ког раз во ја  

Код де це са по ре ме ћа јем из го во ра ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) 
oмисија 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 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  

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

Ис тра жи ва ње ка рак те ри сти ка ауди тив не пер цеп ци је код де це са по-
ре ме ћа јем из го во ра је по ка за ло сле де ће: 

 – у 90% слу ча је ва при су тан је уре дан тим па но грам уз из о ста нак 
аку стич ког ре флек са на по је ди ним ис пи ти ва ним фре кван ци ја ма 
код 30% де це 

 – про се чан од зив ТЕ О АЕ је из ме ђу 11-13 dB са нај бо љим од го во-
ром у под руч ју од 1500 Hz до 3000 Hz 

 – про се чан од зив ДПО АЕ је из ме ђу 14-15 dB и за јед но и за дру го 
уво у оп се гу од 2000 Hz - 6000 Hz и бо љим пра гом на де сном уву 

 – праг слу ха на то нал ној ауди о ме три ји је аси ме три чан и из но си 12 
до 14 dB 

 – пер цеп ци ју 100% ре чи на го вор ној ауди о ме три ји по сти жу на 55 
dB  Нај че шће гре шке при слу ша њу су оми си ја гла са фи нал но, 
суп сти ту ци ја гла са ини ци јал но гла сом из дру ге гру пе, ре чи суп-
сти ту ен ти су има ле зна че ње  

Раз ли ке ко је су се по ја ви ле из ме ђу де це са по ре ме ћа јем из го во ра и 
де це са ти пич ним го вор но је зич ким раз во јем на свим при ме ње ним про-
це ду ра ма ис пи ти ва ња слу ха ни су ста ти стич ки зна чај не 

За де фи ни са ње про це ду ре трет ма на де це са по ре ме ћа јем из го во ра 
по треб но је код сва ког де те та ис пи та ти ста ње ауди тив не пер цеп ци је ка-
ко би се на осно ву све о бу хват не ди јаг но сти ке по ста вио аде ква тан ме-
то до ло шки оквир за трет ман  По ре ме ћај из го во ра гла со ва у усло ви ма 
ди јаг но сти ко ва ног по ре ме ћа ја ауди тив не пер цеп ци је по треб но је тре-
ти ра ти при ме ном се лек тив не ауди тор не фил тар ске ам пли фи ка ци је у 
скла ду са на ла зом, уз до дат ну ам пли фи ка ци ју 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, 
чи ме би се скра ти ло вре ме тре ја ња трет ма на 
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THE CHARACTERISTICS OF AuDITORY PERCEPTION IN 
CHILDREN WITH DISTuRBED ARTICuLATION

SLAVICA MAkSIMOVIć1,2

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

Summary

Adequate articulation of phonemes is important for a proper under-
standing of the linguistic message  Causes of irregular articulation may be 
different, and the result is more or less misunderstanding of speech mes-
sage  The degree of regularity of adequate articulation of phonemes is di-
rectly proportional to the level of verbal communication quality  All other 
elements that contribute to the correct colloquialism are also transmitted 
by this way  Articulatory accuracy depends on the regularity of phoneme 
perception and of the developmental level of articulatory and phonatory 
mechanisms (kostic, Vladisavljevic, 1995)  Discreet and minimal disrup-
tion of auditory perception at early age can lead to articulation disorder  
Methodology, that is applied in treatment and in correction of articulation, 
is of great importance both for the length and the effects of treatment, par-
ticularly in terms of developing abilities that can later affect the adoption 
of school skills 

The aim of this research was to examine the auditory perception in 
children with disturbed articulation 

The sample comprised of 22 children aged 5-8 years with disturbed 
articulation and 20 children of the same age with normal speech-lan-
guage and hearing development  The research was conducted by using: 
Impedancemetry, tonal audiometry, TEOAE, DPOAE and speech audiom-
etry 

Obtained results indicate that children with articulation disorders 
show worse results in all applied methodological procedures in relation to 
children with normal hearing and speech development, but obtained differ-
ences were not statistically significant 

kEY WORDS: auditory perception, articulation disorder, normal 
speech-language development, impedancemetry, tonal audiometry, TEOAE, 
DPOAE, speech audiometry 
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Про цес раз во ја пра вил ног из го во ра гла со ва ма тер њег  је зи ка по чи ње ро-
ђе њем и за вр ша ва се око осме го ди не жи во та. Иако де ца већ са го ди ну да на 
има ју спо соб ност да пре по зна ју раз ли ке у зна че њу то ком из ра жа ва ња код 
од ра слих, њи хо ва спо соб ност за ар ти ку ла ци ју тих гла со ва је огра ни че на.

Циљ овог на шег ис тра жи ва ња је да се ис пи та да ли и ка ко раз ви је ност 
ар ти ку ла ци је ути че на лек сич ки фонд код де це са нор мал ним из го во ром и 
код де це са па то ло шким из го во ром, као и да ли по сто је раз ли ке у раз во ју 
ар ти ку ла ци је и лек сич ком фон ду из ме ђу ис пи та ни ка кон трол не и екс пе ри-
мен тал не гру пе.

Узо рак ис тра жи ва ња чи ни 20-оро де це уз ра ста 5-7 го ди на. екс пе ри мен-
тал ну гру пу чи ни де се то ро де це са по ре ме ћа јем го во ра и је зи ка , а кон трол ну 
гру пу чи ни та ко ђе 10-оро де це са нор мал ним го вор но- је зич ким раз во јем. Као 
мер ни ин стру мен ти ко ри шће ни су Тест ар ти ку ла ци је ( С. Ва сић) и тест 
реч ни ка Три сли ке (Ђ. Ко стић).

На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка о ар ти ку ла ци ји, ак тив ним и па-
сив ним реч ни ком, до ла зи се до за кључ ка да по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу сте пе на 
раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и лек си ко на код де це са па то ло шким раз во јем го-
во ра и је зи ка као и да по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу обе гру пе ис пи та ни ка.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ар ти ку ла ци ја, ак тив ни реч ник, па сив ни реч ник

УВОД

Ар ти ку ла ци ја озна ча ва из го вор, од но сно обра зо ва ње и из го ва ра ње 
гла со ва од ре ђе ног је зи ка уз по моћ го вор них ор га на (Ди мић, 1996)  

* e-mail: natasadcabarkapa@gmail com
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 Про цес раз во ја пра вил ног из го во ра гла со ва је зи ка по чи ње ро ђе њем 
и за вр ша ва се око осме го ди не жи во та  Гла со ви ко ји се ја вља ју у пр вим 
ме се ци ма де те то вог раз во ја сим бо ли зу ју ра зна емо тив на ста ња због че-
га се че сто и на зи ва ју из ра жај ним  То су нај че шће плач, и гла со ви ко ји 
озна ча ва ју ста ње удоб но сти или не у доб но сти обич но се у овом пе ри о-
ду раз во ја код де те та ја вља знат но ве ћи број гла со ва од ти пич ном бро ја 
гла со ва кои по сто ји у ма тер њем је зи ку  Со виљ  на гла ша ва зна чај пр вог 
кри ка и са ме пре лин гвал не фа зе за раз вој и усва ја ње је зи ка  Ана ли зом 
пр вог кри ка утвр ђе но је при су ство оп штих го вор них уни вер за ли ја ко је 
ће се у за ви сно сти од го во ра сре ди не раз ви ти у не ки од је зи ка  Ка сни је 
се  уоча ва раз ли ка у вр сти пла ча  ко ја је има нент на вр сти фи зи о ло шке 
по тре бе ( Со виљ, 2002) 

До са да шња ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто је од ре ђе не за ко ни то сти 
у усва ја њу по јед ни них еле ме на та гла сов ног си сте ма  Код усва ја ња из-
го во ра во ка ла, обич но се пр во ја вља ју во ка ли пред њег па зад њег ре да  
Обр ну то је са кон со нан ти ма, пр во се ја вља ју ве лар ни, па тек он да би ла-
би јал ни гла со ви  ( Ва сић, 1967) 

Из ме ђу пе те и сед ме го ди не жи во та до ла зи до ста би ли за ци је из го-
во ра гла со ва у свим фо нет ско- гла сов ним и ле скич ким по ло жа ји ма, на 
осно ву че га се и за вр ша ва раз вој фо но ло шког је зич ког си сте ма (Ке ра-
мит чи ев ски, 1990)  Ар ти ку ли са ње те че у три фа зе: 1  Екс кур зи ја ( по-
ста вља ње го вор них ор га на у ар ти ку ла ци о ну ре ги ју), 2  Ре тен ци ја ( за др-
жа ва ње ар ти ку ла то ра у ар ти ку ла ци о ној по зи ци ји за вре ме из го ва ра ња 
гла са, 3  Ре кур си ја( опу шта ње ми шић не на пе то сти и вра ћа ње го вор них 
ор га на у не у трал ни по ло жај) (Ди мић, 1996) 

Кад го во ри мо о раз во ју реч ни ка, мо же мо ре ћи да се пр ва реч са 
зна че њем тј  пр ва функ ци о нал на реч  се ја вља око пр ве го ди не жи во та  
Код де це нор мал не по пу ла ци је уоча ва се ве о ма брз и ди на ми чан се ман-
тич ки раз вој, али сто је и раз ли ке у бр зи ни усва ја ња ак тив ног и па сив ног 
реч ни ка  Смит на во ди да код де те та у дру гој го ди ни жи во та лек сич ки 
фонд са др жи хи ља ду ре чи ко је при па да ју ре цеп тив ном фон ду и две ста 
пе де сет ре чи ко је при па да ју екс пре сив ном фон ду, док у ше стој го ди ни 
жи во та ре цеп тив ни фонд из но си три на ест хи ља да ре чи а еспре сив ни две 
хи ља де и пед сто ре чи (Ке ра мит чи ев ски, 1990)  Ва сић та ко ђе на во ди да 
по сто је раз ли ке из ме ђу ак тив ног и па сив ног реч ни ка ко је го во ре у при-
лог па сив ног реч ни ка, тј  да је па сив ни реч ник де те та знат но ве ћи од 
ак тив ног реч ни ка 

По зна то је да де ца раз у ме ју чак и оне ре чи ко је још ни су у ста њу да 
из го во ре, што ука зу је да су фо но ло шки и лек сич ки раз вој ме ђу у сло вље-
ни про це си 
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ЦИЉ 

Циљ ра да је да се ис пи та ути цај и од нос ар ти ку ла ци је и лек сич ког 
фон да код де це са нор мал ним го вор но-је зич ким раз во јем и код де це са 
па то ло шким раз во јем го во ра и је зи ка 

УЗО РАК

Узо рак чи ни два де сет ис пи та ни ка ура ста од 5 до 7 го ди на ко ји су 
по де ље ну у две гру пе: Екс пе ри мен тал ну гру пу чи ни де се то ро де це са 
па то ло шким је зич ким раз во јем, а кон трол ну гру пу де се то ро де це нор-
мал ног го вор но- је зич ког ста ту са  Ста ти стич ка об ра да по да та ка се за-
сни ва  на ко е фи ци јен ту ли не ар не ко ре ла ци је и дво фак тор ској ана ли зи 
ко ре ла ци је 

ДО БИ ЈЕ НИ ПО ДА ЦИ И ДИ СКУ СИ ЈА

Гра фи кон бр. 1. Од нос ар ти ку ла ци је и ак тив ног лек си ко на код де це 
из екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе

Ле ген да: 1-Екс пе ри мен тал на г  2- кон трол на г 

Гра фи кон број 1 по ка зу је да де ца из кон трол не гру пе на осно ву до-
би је них ре зул та та по сти жу бо ље ре зул та те од де це са па то ло шким го-
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вор но- је зич ким раз во јем  Ана ли за по да та ка по ка зу је ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке у гру пи де це са нор мал ним го вор но- је зич ким раз во јем 
из ме ђу ар ти ку ла ци о них спо соб но сти и Те ста сли ка: со ба и ули ца, што 
го во ри  да код де це са нор мал ним раз вој ним то ком го во ра и је зи ка ни-
во ра зи је но сти ар ти ку ла ци је знат но ути че на ак тив ни лек си кон, тј  на 
усва ја ње и ко ри шће ње оних ре чи ко ји ма се име ну ју ства ри и пред ме ти 
из не по сред ног окру же ња, док сте пен раз ви је но сти ар ти ку ла ци је не ма 
ути ца ја на упо тре бу ре чи ко ји ма се име ну ју де ло ви гла ве или укра си ко-
је но си мо на гла ви и те лу 

У екс пе ри мен тал ној гру пи та ко ђе је по твр ђе но да раз ви је ност ар ти-
ку ла ци је и лек си кон ко ре ли ра ју  Код де це из кон трол не гру пе, што по-
ка зу ју ре зул та ти, па то ло шки из го вор гла со ва ин хи би ра усва ја ње и упо-
тре бу ре чи, тј  ин хи би ра раз вој ак тив ног реч ни ка 

Гра фи кон бр. 2. Од нос из ме ђу ар ти ку ла ци је и па сив ног лек си ко на  
код де це екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе

Ле ген да:1-Екс пе ри мен тал на г  2- Кон трол на г

На дру гом гра фи ко ну се ви ди да де ца из кон трол не гру пе има ју раз-
ви је ни ју ар ти ку ла ци ју као и па сив ни реч ник у од но су на де ци из екс пе-
ри мен тал не гру пе   Што ука зу је да де ца из кон трол не гру пе има ју бо љи 
скор на те сту „Три сли ке“ 
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Гра фи кон  бр. 3.: Од нос из ме ђу ар ти ку ла ци је и ак тив ног и па сив ног 
ле си ко на код де це екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе

Ле ген да: 1-Екс пе ри мен тал на  г  2- Кон трол на г

На тре ћем гра фи ко ну се при ме ћу је да  да ак тив ни реч ник за ви си од 
раз ви је но сти ар ти ку ла ци је  По сто ја ње ме ђу соб ног ути ца ја иде у при лог 
ине рак ци је лек сич ких и ар ти ку ла ци о них спо соб но сти код де це са нор-
мал ним го вор но- је зич ким раз во јем  

Гра фи кон  бр. 4: По ре ђе ње лек си ко на и ар ти ку ла ци је  
код екс пе ри мен тал не  и кон трол не гру пе

Ле ген да : 1-Ак тив ни лек си кон, 2- Со ба А, 3- Гла ва А, 4- Ули ца А , 5- Ар ти ку ла ци ја

Активни р.

Пасивни р.

Експериментална
група

Контролна група
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На гра фи ко ну 4 при ка за ни по да ци по ка зу ју да и код де це из кон-
трол не гру пе по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и 
па сив ног ле си ко на 

Гра фи кон  бр.  5. По ре ђе ње па сив ног лек си ко на и ар ти ку ла ци је  
код екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе

Ле ген да: 1-Па сив ни лек си кон, 2-Со ба П , 3-Гла ва П , 4-Ули ца П , 5- Ар ти ку ла ци ја

На гра фи ко ну 5 при ка за ни по да ци ука зу ју на по ве за ност сте пе на 
раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и лек си ко на у обе гру пе ис пи та ни ка  Код де-
це са па то ло шким раз во јем го во ра и је зи ка раз ви је ност ар ти ку ла ци је, 
под јед на ко ути че на раз вој па сив ног и ак тив ног лек си ко на, што ука зу-
је да не пра ви лан из го вор гла со ва успо ра ва пра ви лан раз вој лек си ко на  
Код де це са нор мал ним го вор но је зич ком раз во јем, ка ко је већ ре че но 
раз ви је ност ар ти ку ла ци је ко ре ли ра са раз во јем ак тив ног реч ни ка али 
не ма ни ка квог зна чај ни јег ути ца ја на раз вој па сив ног реч ни ка 

Експериментална
група

Контролна група
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ЗА КЉУ ЧАК 

На осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу чи ти сле де ће:
•	 Де ца са нор мал ним го вор но-је зич ким раз во јем по сти жу из ра зи-

то бо ље ре зул та те на оба при ме ње на те ста у ра ду 
•	 Код де це нор мал не по пу ла ци је уоча ва се ко ре ла ци ја са ни во ом 

раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и ак тив ног реч ни ка ко ји се од но си на 
име но ва ње пој мо ва са суб те ста  „со ба“ и „ули ца“ али не ко ре ли ра 
са упо тре бом оних лек се ма ко јим се име ну ју пој мо ви са суб те ста 
„гла ва“ 

•	  Код де це са па то ло шким го вор но- је зич ким раз во јем утвр ђе на је 
по ве за ност са ни во ом раз ви је но сти ар ти ку ла ци је и лек си ко на, тј  
за упо тре бу лек се ма за име но ва ње пој мо ва ко ји су при ка за ни у 
те сту „ Три сли ке“, што је до ве ло до за кључ ка да по ре ме ћај раз во-
ја ар ти ку ла ци је оме та пра ви лан раз вој лек си ко на, у овом слу ча ју 
и ак тив ног и па сив ног реч ни ка  

•	 До би је ни ре зул та ти потвђу ју по чет ну прет по став ку а и чи ње ни цу 
да се је зик усва ја кроз за јед нич ко функ ци о ни са ње свих ни воа го-
вор но- је зич ког си сте ма 
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INFLuENCE OF ARTICuLATION DEVELOPMENT TO LEXICAL 
FuND OF THE PRESCHOOL AGED CHILDREN

NATAŠA D  ČABARkAPA, IGOR BUZGANOVIć, SAŠkA FATIć

The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade

SuMMARY

Process of the development of articulation of correct pronounces starts 
from birth and ends around the eighth year of life  Although when one 
year old, children already have ability to recognize differences in meaning   
when adults express, their own ability to articulation these phonemes is 
limited 

The aim of these our research was to examine whether and how 
articulation development influence on lexical fund in children with normal 
pronounce and children with pathology pronounce , whether there are 
differences in development of articulation and lexical fund  between 
examinees of experimental and control group 

The sample of research contains twenty children aged 5 -7  Experimental 
group contains 10 children with speech and language disorders, control 
group also contain 10 children with normal speech and language 
development  Measuring instrument was Global Articulation Test (S  Vasic) 
and the vocabulary test Three Pictures (D  kostic) 

Based on the analysis of the data of articulation, active vocabulary, 
passive vocabulary, the conclusion is that correlation exists between level 
of development of articulation and vocabulary in children with pathology 
speech and language development, and there is significant differences 
between both groups of examiners  

kEY WORDS: articulation, active vocabulary, passive vocabulary
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Под је зи ком се под ра зу ме ва сло же ни си стем ко до ва ко ји озна ча ва ју пред-
ме те, сим бо ле, рад ње или од но се ко ји но се функ ци ју ко ди ра ња, пре но са ин-
фор ма ци је и ње ног уво ђе ња у раз ли чи те си сте ме, док реч пред ста вља основ но 
сред ство ко ди ра ња и пре но ше ња ис ку ства. Је зик је, да кле, ап страк тан си-
стем, а го вор ње го ва кон крет на ре а ли за ци ја.  

Код де це са раз вој ним је зич ким по ре ме ћа ји ма ја вља ју се смет ње на пла-
ну раз у ме ва ња, упо тре бе и из ра жа ва ња је зи ка у раз ли чи том сте пе ну у јед ној 
Или у свим обла сти ма фо но ло ги је, се ман ти ке, син так се и праг ма ти ке. За-
стој или ка шње ње у раз во ју је зич ке струк ту ре мо же би ти је дан од по ка за те-
ља дис функ ци је од ре ђе них мо жда них обла сти. Ови по да ци ука зу ју на зна чајј 
ис пи ти ва ња је зич ких функ ци ја у од но су на функ ци о ни са ње Цен трал ног нер-
вног си сте ма. Има ју ци то у ви ду, за пред мет овог ра да ода бра но је ис пи ти-
ва ње го во ра и је зи ка код де це са раз вој ном дис фа зи јом и из ме ње ним ееГ-ом. 
Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се утвр ди ни во раз ви је но сти го во ра и 
је зи ка код де це са из ме ње ним ееГ на ла зом, али да се ис пи та и од нос до би је-
них ре зул та та ме ђу по ло ви ма. Узо рак је чи ни ло 15-оро де це са па то ло шким 
ееГ на ла зом и 15-оро де це са уред ним ееГ-ом. У ис тра жи ва њу су ко ри шће ни 
сле де ћи мер ни ин стру мен ти: Гло бал ни ар ти ку ла ци о ни тест, Тест вер бал-
ног пам ће ња и Тест за про це ну име ни ца пр вог ни воа ап страк ци је. Сви по да ци 
су гра фич ки об ра ђе ни и при ка за ни.

 Ре зул та ти су ука за ли да су де ца са уред ним ееГ-ом има ли бо ља по стиг-
ну ћа на ско ро свим те сто ви ма, али и да је екс пе ри мен тал ној гру пи кли нич ка 
сли ка те жа код де ча ка не го код де вој чи ца.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: го вор, је зик, раз вој на дис фа зи ја, ееГ

* e- mail: faticsashka@gmail com
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УВОД

Под је зи ком се под ра зу ме ва сло же ни си стем ко до ва ко ји озна ча ва-
ју пред ме те, сим бо ле, рад ње или од но се ко ји но се функ ци ју ко ди ра ња, 
пре но са ин фор ма ци је и ње ног уво ђе ња у раз ли чи те си сте ме, док реч 
пред ста вља основ но сред ство ко ди ра ња и пре но ше ња ис ку ства (Лу ри ја, 
2000)  Је зич ки си стем са др жи еле мен те ко ји су на од ре ђе ни на чин уре-
ђе ни је дан у од но су на дру ги и ко ји се по ја вљу ју и упо тре бља ва ју по са-
свим од ре ђе ним пра ви ли ма  Је зик је, да кле, ап страк тан си стем, а го вор 
ње го ва кон крет на ре а ли за ци ја (Го лу бо вић, 2004) 

Бу гар ски на гла ша ва по ве за ност го во ре ћи о го во ру као о ре а ли за ци-
ји је зи ка, ис ти чу ћи да је зик и го вор сто је у од но су ко да и по ру ке, си сте-
ма и про це са, па го вор пред ста вља је зик у ак ци ји (Бу гар ски, 1991)

Да би се опи са ла де ца чи је су је зич ке спо соб но сти знат но ис под ни-
воа њи хо вог ког ни тив ног функ ци о ни са ња, да нас се обич но ко ри сте тер-
ми ни: го вор но-је зич ки по ре ме ћај, раз вој ни је зич ки по ре ме ћај, раз вој на 
дис фа зи ја и јзич ки по ре ме ћај  

Раз вој на дис фа зи ја се де фи ни ше као 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 је зич ки из-
ра зи ми сао  Она пред ста вља 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, еду ка тив них и 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, 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 и оп штој 
не спо соб но сти вер бал ног из ра жа ва ња (Го лу бо вић, 1998) 

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

За дис фа зич ну де цу ка рак те ри стич на је по ја ва те шко ћа у усва ја њу 
зна че ња ре чи, на и ме она углав ном овла да ва ју кон крет ним зна че њи ма 
док има ју зна чај не по те шко ће у усва ја њу ре чи ко ја ма се озна ча ва ју ап-
стракт не је зич ке ка те го ри је као што су при ло зи, пред ло зи, за ме ни це, 
род, ли ца, гла гол ска вре ме на, та ко да ове ре чи углав ном и не ма ју у свом 
реч ни ку  Овај се ман тич ки про блем мо же се ма ни фе сто ва ти и та ко да 
де те има зна че ње (кон крет но), али му не до ста је реч ко јом би озна чи ло 
тај по јам (Ča bar ka pa, et all 2005) 

Та ко ђе дис фа зич на де ца има ју те шко ће у са вла да ва њу ви ше сло-
жних ре чи, због не мо гућ но сти да са вла да ју уку пан број сло го ва уну тар 
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истих, те по сто ји те ден ци ја ка њи хо вом скра ћи ва њу нпр: па во уме сто 
пла во, или ка њи хо вом из го ва ра њу са мо по чет ним или са мо за вр шним 
сло го ви ма  На ред ни ни во те шко ћа пред ста вља ју кон со нант ски кла сте-
ри, где де те, иако има од ре ђе ни глас, ни је у ста њу да га упо тер би у су-
гла снич ком спо ју (Ča bar ka pa, et all 2006) 

Исто вре ме но, за стој или ка шње ње у раз во ју је зич ке струк ту ре мо-
же би ти је дан од по ка за те ља дис функ ци је од ре ђе них мо жда них обла сти  
Ови по да ци ука зу ју на зна цај ис пи ти ва ња је зич ких функ ци ја у од но су 
на функ ци о ни са ње цен трал ног нер вног си сте ма  Има ју ци то у ви ду, за 
пред мет овог ра да ода бра но је ис пи ти ва ње ЕЕГ ак тив но сти код де це са 
раз вој ном дис фа зи јом 

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња био је да се утвр ди ни во раз ви је но-
сти го во ра и је зи ка код де це са из ме ње ним ЕЕГ на ла зом И ди јаг но зом 
раз вој не дис фа зи је, али и да се ис пи та и од нос до би је них ре зул та та ме ђу 
по ло ви ма 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Узо рак у на шем ис тра жи ва њу чи ни 15-оро де це са из ме ње ним ЕЕГ 
на ла зом и ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је, и 15-оро де ца са уред ним ЕЕГ 
на ла зом, ко ја су на трет ма ну 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, уз ра ста од 3 до 6 го ди на За екс пе ри мен тал ну гру пу 
су се лек то ва на де ца са па то ло шким ЕЕГ на ла зом и ди јаг но зом раз вој не 
дис фа зи је, а кон трол ну гру пу су чи ни ла де ца са уред ним ЕЕГ на ла зом 
и ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је  Пол на стурк ту ра узор ка на шег ис тра-
жи ва ња је сле де ћа: У екс пе ри мен тал ној гру пи 47 од сто чи не де вој чи це, 
а 53 од сто су де ча ци  Иста пол на струк ту ра је при сут на и код кон трол не 
гру пе  

Што се ти че ЕЕГ на ла за код де це из екс пе ри мен тал не гру пе, мо же-
мо на ве сти да су углав ном би ли исти или слич ни ЕЕГ на ла зи ко ји су 
углав ном са др жа ли за о штре не и ви со ко вол ти ра не те та та ла се, спо ре 
ал фа та ла се, док је бе та ак тив ност би ла сни же на или про сеч них вред но-
сти  Мо же мо на ве сти и из ра же но при су ство дел та та ла са 

У ис тра жи ва њу су ко ри шће ни сле де ћи мер ни ин стру мен ти: Гло бал-
ни ар ти ку ла ци о ни тест, Тест вер бал ног пам ће ња и Тест за про це ну име-
ни ца пр вог ни воа ап страк ци је  До би је ни по да ци би ће гра фич ки при ка-
за ни и до дат но об ја шње ни за сва три те ста 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Гра фи кон бр. 1. Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу де ча ка  
и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за оце ну 3, 4, 5, 6 и 7.

На гра фи ко ну 1 при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за оце ну 3, 4, 5, 6 и 7  Оце-
на 3 не пред ста вља под руч је па то ло ги је го во ра већ нор ма лан из го вор 
гла со ва  На осно ву до би је них ре зул та та ви ди мо да де вој чи це (42, 3%) 
има ју бо љу ар ти ку ла ци ју гла со ва у од но су на де ча ке (35, 4%) из екс пе-
ри мен тал не гру пе  

Оце на 4 пред ста вља је два при мет но од сту па ње од нор мал ног из го-
во ра и то због ла ког обе зву ча ва ња, сла бе на за ли за ци је, сла би јег из го во ра 
или ма лог ар ти ку ла ци о ног по ме ра ња  На осно ву до би је них ре зул та та де-
вој чи це (19, 5%) по ка зу ју ло ши је ре зул та те од де ча ка ( 12,5%), што је у 
на шем слу ча ју би ло због ла ког обе зву ча ва ња и сла би јег из го во ра гла со ва  

Оце на 5 пред ста вља гла со ве ко ји су дис тор зо ва ни  Та кви гла со ви су 
знат ње обе зву че ни, на за ли зо ва ни, ла ба во из го во ре ни, умек ша ни, из го-
во ре ни ин тер ден тал но, ла те рал но, али се и по ред оште ће ња мо гу пре по-
зна ти  На осно ву до би је них ре зул та та ви ди мо да су де ча ци (24,4%) и за 
ову ка те го ри ју има ли ло ши је ре зул та те од де вој чи ца( 20%) 

Оце на 6 пред ста вља гла со ве ко ји су то ли ко оште ће ни да се не мо-
гу пре по зна ти ван кон тек ста, тј  ја ко су дис тор зо ва ни  У овом слу ча ју 
је нај ви ше на ру шен из го вор афри ка та и фри ка ти ва  Де ча ци (5,8%) су 
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по ка за ли та ко ђе ло ши је ре зул та те и у овој ка те го ри ји те сти ра ња од де-
вој чи ца (2,3%) 

Оце на 7 под ра зу ме ва оми си ју или суп сти ту ци ју гла со ва  Де ча ци (20, 
8%) су има ли ве ћи про це нат гла со ва ко је из о ста вља ју или их за ме њу ју 
дру гим гла со му од но су на де вој чи це (15, 7%) 

Оми то ва ни или суп сти ту и са ни гла со ви код це ле екс пе ри мен тал не 
гру пе су нај че шће би ли гла со ви из гру пе афри ка та, за тим фри ка ти ва  
Дис тор зи ја, суп сти ту ци ја и оми си ја ви бран та р као и ла те ра ла (л и љ) је 
би ла при сут ни ја код де вој чи ца не го код де ча ка 

Гра фи кон бр. 2: Од нос вред но сти из ме ђу кон трол не  
и екс пе ри мен тал не гру пе за оце ну 3, 4, 5, 6 и 7

На гра фи ко ну 2 при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти из ме-
ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе за оце не 3, 4, 5, 6 и 7  На осно ву 
до би је них ре зул та та ви ди мо да су де ца из кон трол не гру пе би ла бо ља 
на гло бал ном ар ти ку ла ци о ном те сту, али да су ма ле раз ли ке у ква ли-
те ту ар ти ку ла ци је  Што се ти че дис тор зо ва них гла со ва, углав ном се то 
од но си ло на афри ка те и фри ка ти ве код обе гру пе ис пи та ни ка  Оми си је 
и суп сти ту ци је су у ма лој ме ри би ле при сут ни је код де це са из ме ње ним 
ЕЕГ на ла зом и то ви брант Р по лу во ка лом Ј, афри ка ти Ч, Џ, Ћ, Ђ, фри ка-
ти ви Ш, ж, као и ла те ра ли Л и Љ 
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Гра фи кон бр. 3. Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу де ча ка  
и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за ак тив ни ни во

Ле ген да: 1 - по зи тив но, 2 - по зи тив но-не га тив но, 3 - не га тив но

На гра фи ко ну 3 при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти де ча ка 
и де вој чи ца на Те сту име ни ца пр вог ни воа ап страк ци је на ак тив ном ни-
воу из екс пе ри мен тал не гру пе, ко ји по ка зу је да де вој чи це (57, 8%) има ју 
бо љу спо соб ност тач ног име но ва ње пој ма од ре ђе не ка те го ри је у од но су 
на де ча ке (38,7%)  Де вој чи це (12,4%) су би ле бо ље и за оце ну (+/-) јер су 
из ви ше по ку ша ја и на во ђе ње име но ва ле да ту гру пу пред ме та   44, 2% 
де ча ка ни је ус пе ло  ни уз на во ђе ње да од го во ри или су по гре шно име-
но ва ли по јам 

На гра фи ко ну 4 при ка зан је од нос про цен тул них вред но сти де ча ка 
и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе на па сив ном ни воу ко ји по ка зу-
је да су де вој чи це (70,7%) по ка за ле бо ље раз у ме ва ње за име ни це пр вог 
ни воа ап страк ци је и од го вор се це нио са (+)  Раз ли ка по сто ји и за оце ну 
(+/ -) где су де ча ци (15, 6%) по ка за ли ло ши ји ре зул тат у ве ћем про цен ту 
од де вој чи ца јер су по ка за ли не си гур ност, или су из ви ше по ку ша ја ипак 
по ка за ли име но ва ни по јам  Ако ни су зна ли да по ка жу име но ва ни по јам 
и уз на во ђе ње   до би ли су (-) 

На гра фи ко ну 5 ви ди мо да су де ца из кон трол не гру пе би ла успе-
шни ја у упо тре би од го ва ра ју ћег пој ма за при ка за ну гру пу пред ме та (57, 
3%) у од но су на екс пре ри мен тал ну гру пу (47, 7%)  Ис пи та ни ци из обе 
гру пе су по ка за ли ма лу не си гур ност, па су из пр вог по ку ша ја и јед ног до-
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пун ског пи та ња ипак име но ва ли да ту гру пу пред ме та (екс пе ри мен тал на 
13%, кон трол на 12% успе шно сти)  Ме ђу тим, раз ли ка је би ла уоч љи ви ја 
код не га тив ног оце њи ва ња, где су ис пи та ни ци или би ли без од го во ра 
или су да ва ли по гре шне од го во ре, па је тај про це нат код екс пе ри мен тал-
не гру пе био 39,3%, док је код кон трол не из но сио 30, 6% 

Гра фи кон бр. 4: Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу де ча ка  
и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за па сив ни ни во

Ле ген да: 1- по зи тив но, 2- по зи тив но-не га тив но, 3- не га тив но

Гра фи кон 5: Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу  
екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе за ак тив ни ни во

Ле ген да: 1- по зи тив но, 2- по зи тив но-не га тив но, 3- не га тив но
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Гра фи кон 6: Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу  
екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе за па сив ни ни во

Ле ген да: 1- по зи тив но, 2- по зи тив но-не га тив но, 3- не га тив но

На гра фи ко ну 6 ви ди мо да су де ца из кон трол не гру пе би ла успе-
шни ја при ли ком раз у ме ва ња и по ка зи ва ња име но ва них гру па пред ме та  
Про це нат успе шно сти је из но сио 72, 3%, док је екс пе ри мен тал на гру па 
би ла успе шна на 63,7 %  Знат но ма ња раз ли ка је по сто ја ла ка да су из нај-
ви ше два по ку ша ја и на во ђе ња ипак ус пе ли да по ка жу име но ва ни по јам 
(екс пе ри мен тал на гру па 10,3 %, а кон трол на 9, 6 %)  Број ис пи та ни ка 
из екс пе ри мен тал не гру пе ко ји ни је по ка зао име но ва ни по јам ни уз на-
во ђе ње је из но сио 26%, док је код кон трол не гру пе тај број био ма њи и 
из но сио је 18%  

По да ци дру гих ауто ра та ко ђе ука зу ју на ка шње ње у до сти за њу од-
го ва ра ју ћег лек сич ког ни воа код де це са из ме ње ним ЕЕГ на ла зом  По-
стиг ну ћа на те сту де фи ни ци ја код де це са спе ци фич ним је зич ким по ре-
ме ћа јем и не спе ци фич ним про ме на ма ЕЕГ ак тив но сти су знат но ис под 
ни воа лек сич ко - се ман тич ког функ ци о ни са ња кон трол не гру пе (де ца 
са је зич ким по ре ме ћа јем и уред ним ЕЕГ на ла зом (Vu ko vić et all  2011) 

Дру го ис тра жи ва ње по ка зу је по ве за ност ар ти ку ла ци о них и лек сич-
ких спо соб но сти  На осно ву до би је них ре зул та та, мо же се ре ћи да, код 
де це са па то ло шким го во ром не раз ви је ност ар ти ку ла ци је ин хи би ра раз-
вој ак тив ног реч ни ка  То по ка зу ју у на ши ре зул та ти, да су те шко ће у 
ар ти ку ла ци ји усло ви ле ни жи сте пен раз ви је но сти екс пре сив ног реч ни-
ка (ак тив ни ни во Те ста за про це ну име ни ца пр вог ни воа ап страк ци је)  
(Ča bar ka pa et all  2003 )
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Мо гу ће је да је спо ри ји тем по раз во ја лек сич ко - се ман тич ких спо-
соб но сти де лом усло вљен спо ри јом ма ту ра ци јом цен трал ног нер вног 
си сте ма код де це код ко је су ве ри фи ко ва не не спе ци фич не про ме не ЕЕГ 
ак тив но сти (Vu ko vić, et all 2011) 

Гра фи кон бр. 7: Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу  
де ча ка и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе  

за не по сред но вер бал но пам ће ње

На гра фи ко ну 7 при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца из екс пе ри мен тал не гру пе за не по сред но вер бал но 
пам ће ње ко ји се са сто ји из осам под гру па по ре ђа них по те жи ни 

Пр ва под гру па се са сто ји из де сет сло го ва ко је ис пи та ни ци тре ба да 
по но ве   На осно ву до би је них ре зул та та и де ча ци и де вој чи це су ма си ма-
лан број по е на по сти гли у овој под ру пи те ста  

Дру га под гру па се са сто ји из дво сло жних сми сле них ре чи   Ов де 
се на осно ву до би је них ре зул та та уоча ва ју бла ге раз ли ке где су де ча ци 
(97,5%) би ли бо љи од де вој чи ца (95,7%) 

Тре ћа под гру па се са сто ји из дво сло жних бе сми сле них ре чи  на 
осно ву до би је них ре зул та та де вој чи це ( 71,1%) су та ко ђе би ле ло ши је од 
де ча ка( 85,1%) 

Че твр та под гру па се са сто ји иѕ про стих ре че ни ца  И у овој ка е го-
ри ји те ста  де ча ци(68,2%) су  по ка зи ва ли бо ље ре зул та те од де вој чи ца( 
62,3%) 

Пе та под гру па се са сто ји из про ши ре них ре че ни ца На осно ву ре зул-
та та де вој чи це( 11,9%)ста ти стич ки опет зна чај но оса ту па ју  од де ча ка( 
20,1%)
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Ше ста, сед ма и осма под гру па ко је се од но се на ре про дук ци ју сло-
же них ре че ни ца  је би ла пот пу но не га тив но оце ње на и за де ча ке и за 
де вој чи це јер су пра ви лил гре шке у ви ду из о ста вља ња по моћ них гла го ла, 
про ду ко ва ње ре че ни ца про ме ње не ра зум њи во сти   

Гра фи кон бр. 8. Од нос про цен ту ал них вред но сти из ме ђу  
екс пе ри мен тал не гру пе за не по сред но вер бал но пам ће ње

На гра фи ко ну 8  при ка зан је од нос про цен ту ал них вред но сти из ме-
ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе за не по сред но вер бал но пам ће-
ње за свих осам по др гру па од ко јих су нај зна чај ни је пр вих пет, јер су ту 
де ца из екс пе ри мен тал не гру пе, је ди но ус пе ла да да ју од го во ре ко ји су 
би ли про цен ту ал но вред ни На осно ву до би је них ре зул та та ви ди мо да су 
де ца из кон трол не гру пе на пр вој и дру гој под гру пи сти му лу са оства ри-
ла мак си ма лан број по е на, што су ус пе ла и де ца из еспе ри мен тал не гру-
пе за вер бал но пам ће ње сло го ва, док су на дру гој под гру пи сти му лу са 
де ца из екс пе ри мен тал не гру пе по ка за ла ло ши је ре зул та те( 96,66%) у 
од но су на екс пе ри мен тал ну гру пу (100%)  Оста ле под гру пе та ко ђе го во-
ре у ко рист кон трол ној гру пи ко ја је би ла успе шни ја на за да ци ма вер-
бал ног пам ће ња оста лих сти му лу са у од но су на де цу из кон трол не гру-
пе  Код де це из кон трол не гру пе се уоча ва ра спон од го во ра од тач них, 
ехо ла лич них до нпо гре шних или од су ства од го во ра али , али ин те зи тет, 
уче ста лост и ра зно вр сност гре ша ка је при сут ни ји код де це са из ме ње-
ним ЕЕГ ктив но сти ма у овом на шем ис тра жи ва њу
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ЗА КЉУ ЧАК

С об зи ром на ре ла тив но ма ли узо рак де це ко ји су би ли у овом ис тра-
жи ва њу не мо же мо ге не ра ли зо ва ти ре зул та те о ка рак те ри сти ка ма го во-
ра и је зи ка де це са па то ло шким ЕЕГ на ла зом  Али ово ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да де ца са из ме ње ним ЕЕГ-ом и ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је 
од го ва ра ју ни воу го вор но је зич ког раз во ја де те та из ме ђу 2  и 3 го ди не  
Исто вре ме но се уоча ва од су ство од го во ра, као и ве ће при су ство ехо ла-
лич них од го во ра у овој гру пи де це у по ре ђе њу са де цом са уред ним ЕЕГ 
на ла зом  Од су ство од го во ра, по гре шни од го во ри на го ре по ме ну тим 
те сто ви ма су при сут ни и у кон трол ној гру пи али у мно го ма њем про-
цен ту не го код екс пе ри мен тал не гру пе   Уоча ва се те ден ци ја ве ћег бро ја 
ар ти ку ла ци о них по ре ме ћа ја, не зре ле крат ко трај не вер бал не ме мо ри је 
и не до вољ но раз ви је ног лек сич ког ни воа ( за име ни це пр вог ни о ва ап-
страк ци је) у по ре ђе њу са де цом уред ног ЕЕГ на ла за  Та ко ђе се уоча ва 
ко ре ла ци ја из ме ђу ар ти ку ла ци о них и лек сич ких спо соб но сти (по ре ме-
ћај у ар ти ку ла ци ји су ин хи би ра ле лек сич ки ни во го во ра)  Ово ука зу је 
на ни жи сте пен лек сич ке, син так сич ке зре ло сти и сте пе на раз ви је но сти 
вер бал ног пам ће ња у од но су на де цу са ти пич ним ЕЕГ-ом 

Де ца са име ње ним ЕЕГ- ом има ју по ре ме ћај у раз во ју упра во го ре 
опи са них го вор но-је зич ких спо соб но сти:

•	 Не пра ви лан из го вор гла со ва (ар ти ку ла ци ја) се ис по ља ва по ти пу 
дис тор зи ја, оми си ја и суп сти ту ци ја и то за кри тич не гру пе гла-
со ва: фри ка ти ве, афри ка те, ла те ра ле  Нај че шће је при су тан сиг-
ма ти зам: ин тер ден тал ни сиг ма ти зам, ро та ци зам и лам да ци зам 

•	 По ред оскуд но раз ви је ног лек сич ког фон да де ца има ју по ре ме-
ћај да усво је и зна че ње ре чи, уче ње но вих ре чи, де фи ни са њу ре-
чи   Раз у ме ва ње раз ви је но са мо за оне ка те го ри је ре чи са ко ји ма 
се де ца сва код не но су сре ћу, што ука зу је да је раз у ме ва ње раз ви-
је но са мо за јед но став ни ја упу ства и на ло ге 

•	 Спо соб ност вер бал ног пам ће ња ја ко од сту па у од но су на хро но-
ло шки уз раст због де фи ци та и не до вољ не раз ви је но сти ког ни тив-
них про це са  Де фи цит па жње, ми шље ња, пам ће ња и за кљу чи ва-
ња је чест пра ти лац кли нич ке сли ке де це са па то ло шким ЕЕГ ак-
тив но сти ма  Уоче на је ви гил на и крат ко трај на па жња као и кон-
крет но ми шље ње на ско ро свим за да ци ма ко је се ре а ли зу ју то ком 
аудио-лин гви стич ког трет ма на ове по пу ла ци је де це 

Та ко ђе ва жно је на ве сти бо љу успе шност жен ске по пу ла ци је на Гло-
бал ном ар ти ку ла ци о ном те сту и Те сту за про це ну име ни ца пр вог ни воа 
ап стра ци је  То се мо же об ја сни ти да се де вој чи це ви ше тру де, мар љи ви је 
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су и ис трај ни је на за да ци ма ко ји се од њих тра же   Али бо ље раз ви је ност 
вер бал ног пам ће ња до би је ног на Те сту вер бал ног пам ће ња код де ча ка 
ука зу је на ве ро ват но бо љу раз ви је ност ми са о них про це са  Из на ве де них 
ди ску си ја и ре зул та та се мо же из ве сти глав ни за кљу чак да по сто ји по ве-
за ност па то ло шких елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти и ка шње ња у 
раз во ју пра вил не ар ти ку ла ци је, лек си ке и вер бал ног пам ће ња  Та ко ђе, 
по треб но је спро ве сти ин те зив ни ји трет ман де ци са из ме ње ним ЕЕГ ак-
тив но сти ма за раз ли ку од де це са очу ва ним елек тро ен це фа ло граф ским 
ак тив но сти ма 
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SPECIFICS OF SPEECH AND LANGuAGE IN CHILDREN 
WITH ALTERED EEG FINDINGS
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SuMMARY

Under the language implies a complex system of codes which denote 
objects, symbols, actions or relationships that carry the coding function, 
the transfer of information and its implementation in a variety of systems, 
and the word is the primary means of coding and transmission experience  
It was, therefore, an abstract system and its concrete realization of speech  
In children with developmental language disorders occurring interference 
in terms of understanding and use of language and expression to varying 
degrees in one or all areas of phonology, semantics, syntax and pragmatics  
Suspension or delay in the development of linguistic structure can be an 
indicator of dysfunction of specific brain areas  These data highlight the 
importance of testing language functions in relation to the functioning of 
the central nervous system  With that in mind, the purpose of this paper is 
to examine selected speech and language in children with developmental 
dysphasia and altered EEG  The main objective of this study was to determine 
the level of development of speech and language in children with altered 
EEG findings, but to examine the relationship of the results between the 
sexes  The sample consisted of 15 children with abnormal EEG findings, 
and 15 children with normal EEGs 

The survey used the following measuring instruments: the global 
articulation test, Test Verbal Learning Test for assessing the first level of 
abstraction of nouns  All data were analyzed and presented graphically 

The results indicated that children with normal EEGs had better 
achievements in almost all tests, but the experimental group clinical harder 
for boy

kEY WORDS: speech, language, developmental dysphasia, EEG
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ПОРЕЂЕЊЕ АКУСТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА  
ГЛАСА У РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА 

МЕНСТРУАЛНОГ ЦИКЛУСА

Јелена Живојиновић

Пол ни хор мо ни игра ју зна чај ну уло гу у ре гу ла ци ји ла рин ге ал не функ ци је. 
Ци клич не хор мо нал не про ме не естро ге на и про ге сте ро на ути чу на аку стич-
ке ка рак те ри сти ке гла са же на, то ком ре дов ног мен стру ал ног ци клу са. Тај 
ути цај се у пе ри о ду ову ла ци је огле да у ве ћој атрак тив но сти гла са, док у пре-
мен стру ал ном пе ри о ду усло вља ва по ја ву пре мен стру ал ног во кал ног син дро-
ма. Циљ овог ра да био је да се ана ли зи ра ве за из ме ђу аку стич ких ка рак те-
ри сти ка гла са и ни воа пол них хор мо на то ком ову ла тив не и пре мен стру ал не 
фа зе ре дов ног мен стру ал ног ци клу са. Ис пи ти ва ње је об у хва ти ло 30 ис пи та-
ни ца, ста ро сти од 25 до 30 го ди на, ко је има ју ре до ван мен стру ал ни ци клус 
и не ко ри сте кон тра цеп ци ју. Ана ли за гла са вр ше на је про це ном аку стич ких 
па ра ме та ра гла са, то ком фо ни ра ња во ка ла „а“, при ме ном ком пју тер ске ла-
ба ра то ри је за глас „Каy еле ме трицс“. Об ра ђи ва ни су сле де ћи па ра ме три: 
про сеч на фун да мен тал на фре квен ци ја (Fо); ва ри ја ци је у ви си ни фун да мен-
тал не фре квен ци је – Jitt (%); па ра ме тар крат ко трај них и ду го трај них по-
ре ме ћа ја ам пли ту де – Схим (%); па ра ме тар про це не шу ма (NHR). За оце ну 
ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка у за бе ле же ним вред но сти ма аку стич ких 
па ра ме та ра гла са у две фа зе мен стру ал ног ци клу са при ме њен је т-тест по-
но вље них ме ре ња, док је за про це ну нор мал но сти рас по де ле ко ри шћен Кол го-
мо ров-Смир но вљев тест. За ис пи ти ва ње раз ли ка ме ђу ста ро сним ка те го ри-
ја ма ко ри шће на је јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан се (АНО ВА). Ре зул та ти 
аку стич ке ана ли зе ни су по ка за ли ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку ни јед ног 
од ис пи ти ва них аку стич ких па ра ме та ра гла са, из ме ђу пе ри о да ову ла ци је и 
пре мен стру ал ног пе ри о да. Иако број ни на ла зи у ли те ра ту ри ука зу ју на ути-
цај пол них хор мо на на функ ци ју ла ринк са, ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња, 
ба зи ра ни на про це ни че ти ри аку стич ка па ра ме тра гла са, та кав ути цај не 
по твр ђу ју. С об зи ром да је глас мул ти ди мен зи о на лан фе но мен, са свим је ве-

259
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ро ват но да не ки дру ги па ра ме три, ко је на ше ис тра жи ва ње ни је об у хва ти ло, 
мо гу би ти но си о ци тих хор мо нал них ути ца ја, те би бу ду ћа ис тра жи ва ња 
тре ба ло ор га ни зо ва ти у том сме ру.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: мен стру ал ни ци клус, ана ли за гла са, пре мен стру ал ни 
син дром.

УВОД

Пол ни хор мо ни игра ју зна чај ну уло гу у ре гу ла ци ји ла рин ге ал не 
функ ци је  Глас пред ста вља јед ну од се кун дар них пол них ка рак те ри сти-
ка, и под ве ли ким је ути ца јем од ре ђе них хор мо на  Флук ту а ци је пол них 
хор мо на, пр вен стве но естро ге на и про ге сте ро на, има ју ве ли ки зна чај 
ка да је  жен ски глас у пи та њу, јер ути чу на хи сто ло ги ју гла сни ца и ла-
рин ге ал ну функ ци ју  Ла рин ге ал не про ме не, под ути ца јем ових хор мо на, 
су еви дент не то ком чи та вог  жи во та, по чев ши у пу бер те ту, си сте мат ски 
се на ста вља ју ћи то ком ре про дук тив ног пе ри о да у скла ду са мен стру-
ал ним ци клу сом, а за тим у пе ри о ду ме но па у зе као по сле ди ца опа да ња 
хор мо на (Raj, Gup ta, Chowd hury & Chad ha, 2010)   

Ци клич не хор мо нал не про ме не естро ге на и про ге сте ро на ути чу на 
аку стич ке ка рак те ри сти ке гла са же на, то ком ре дов ног мен стру ал ног ци-
клу са  Естро ген има хи пер тро фич ни и про ли фе ра тив ни ути цај на слу-
зо ко жу гла сни ца, док про ге сте рон по ве ћа ва ни во ви ско зно сти и ки се ло-
сти слу зи ко је лу че глан ду лар не ће ли је, али исто вре ме но сма њу је ње ну 
за пре ми ну иза зи ва ју ћи ре ла тив ну су во ћу слу зо ко же и едем гла сни ца  
Ути цај ових хор мо на по себ но је сна жан то ком две фа зе мен стру ал ног 
ци клу са: ову ла ци је и пре мен стру ал не фа зе  Упра во то ком ових фа за де-
тек то ва не су про ме не аку стич ких ка рак те ри сти ка гла са ( J  Abit bol, P  
Abit bol & B  Abit bol, 1999; Bryant & Ha sel ton, 2009; Pi pi to ne & Gal lup, 
2007; Chae, G  Choi, kang, J  Choi & Jin, 2001; Raj et al  2001)   

Ве ћа атрак тив ност гла са усло вље на ви шом во кал ном фре квен ци јом 
то ком пе ри о да ову ла ци је (Bryant & Ha sel ton, 2009; Pi pi to ne & Gal lup, 
2007), ука зу је на зна чај гла са у сек су ал ном по на ша њу и из бо ру по тен-
ци ја ног парт не ра  

Са дру ге стра не, мно ге же не про ла зе кроз пре мен сту ал ни во кал ни 
син дром ко ји ка рак те ри ше во кал ни за мор, ре ду ко ван фре квент ни оп-
сег гла са, гу би так во кал не сна ге и од ре ђе них хар мо ни ка (Абит бол ет ал  
1999)   Пре мен стру ал ни во кал ни син дром обич но за по чи ње че ти ри до 
пет да на пред мен стру а ци ју, и ја вља се код око 33% же на (Abit bol, de-
Brux, Mil lot, Mas son, Mi moun & Pau, 1989)  Симп то ми пре мен стру ал ног 
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во кал ног син дро ма, пре све га во кал на про му клост, по себ но су из ра же ни 
код во кал них про фе си о на ла ца (Sil ver man & Zi mer, 1978) 

Ис тра жи ва ња ко ја по твр ђу ју по сто ја ње пре мен стру ал ног во кал ног 
син дро ма, на во де на нео п ход ност па жљи ви је во кал не ха би ту а ци је, то-
ком пре мен стру ал не фа зе, на ро чи то код во кал них про фе си о на ла ца  
Она, та ко ђе, су ге ри шу мо гућ ност при ме не хор мо нал не те ра пи је и ан ти-
е де ма то зних ле ко ва као мо гу ће ре ше ње во кал них симп то ма на ста лих у 
пре мен стру ал ном пе ри о ду 

Ка ко се у број ним ис тра жи ва њи ма по ка зао ве ли ки ути цај хор мо на 
на гла сни це, а  бу ду ћи да про ме не на гла сни ца ма де фор ми шу аку стич ки 
сиг нал и ути чу на про дук ци ју гла са, по ста вља се пи та ње: Да ли флук ту-
а ци је пол них хор мо на, естро ге на и про ге сте ро на, то ком ре дов ног мен-
стру ал ног ци клу са, ути чу на аку стич ке ка рак те ри сти ке гла са  Сход но 
то ме,  пред мет овог ис тра жи ва ња би ће про ме на аку стич ких ка рак те ри-
сти ка гла са то ком од ре ђе них фа за ре дов ног мен стру ал ног ци клу са 

У овом ра ду би ће ана ли зи ра на ве за из ме ђу аку стич ких ка рак те ри-
сти ка гла са и ни воа пол них хор мо на у раз ли чи тим фа за ма мен стру ал-
ног ци клу са, на те ме љу пре зен то ва них те о риј ских по став ки и ре зул та та 
са вре ме них ем пи риј ских сту ди ја  

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је усме рен на иден ти фи ко ва ње раз-
ли ка у аку стич ким ка рак те ри сти ка ма гла са, то ком раз ли чи тих фа за ре-
дов ног мен стру ал ног ци клу са, да би се утвр дио ути цај пол них хор мо на 
на аку стич ку струк ту ру гла са  

МЕ ТО ДА

Ис тра жи ва ње је оба вље но на ОРЛ кли ни ци Кли нич ко-бол нич ког 
цен тра „Зве зда ра“ у Бе о гра ду  Ис пи та ни це су сми ре но и спон та но, у се-
де ћем по ло жа ју, би ле упу ће не да нор мал ним гла сом про ду ку ју во кал /а/ 
изо ло ва но, из ван кон тек ста, у тра ја њу од пет се кун ди  Глас ис пи та ни ца 
је сни ман у две раз ли чи те фа зе мен стру ал ног ци клу са, и то то ком фа-
зе ову ла ци је (од 13 до 15 да на) и то ком пре мен стру ал не фа зе (од 24 до 
28 да на)  Ра ди си гур ни јег утвр ђи ва ња вре ме на ову ла ци је, ис пи та ни це су 
сва ко днев но ме ри ле те ле сну тем пе ра ту ру  Лу че ње про ге сте ро на у то ку 
дру ге по ло ви не ци клу са по ди же те ле сну тем пе ра ту ру  Тај по раст на сту-
па на гло у вре ме ову ла ци је  Глас је сни ман тог да на ка да је до ла зи ло до 
ско ка те ле сне тем пе ра ту ре 

Сни ма ње је по на вља но три пу та, а као крај њи ре зул тат узи ман је 
нај ква ли тет ни је фо ни ран глас  Аку стич ка струк ту ра во ка ла сва ке од ис-
пи та ни ца ана ли зи ра на је у ре ал ном вре ме ну 
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У ис тра жи ва њу је ко ри шће на ком пју тер ска ла бо ра то ри ја за ана ли-
зу гла са, мо дел 4300, «kay Ele me trics» кор по ра ци је, софт вер за мул ти-
ди мен зи о нал ну ана ли зу во ка ла  Ком пју те ри зо ва на ла бо ра то ри ја за глас 
„kay Ele me trics“ има за циљ да обез бе ди објек тив не по дат ке ана ли зе 
гла са и слу жи као по др шка су бјек тив ној про це ни гла са  Мул ти ди мен-
зи о нал ни во кал ни про грам (МДВП) да нас је во де ћи у све ту за ана ли зу 
гла са  Омо гу ћа ва из два ја ње и до 33 раз ли чи та па ра ме тра ана ли зе гла са 
ко ји се мо гу гра фич ки и ну ме рич ки упо ре ди ти са ре фе рент ним вред но-
сти ма 

Свим ис пи та ни ца ма би ли су ана ли зи ра ни сле де ћи аку стич ки па ра-
ме три: про сеч на фун да мен тал на фре квен ци ја (Fо); ва ри ја ци је у ви си ни 
фун да мен тал не фре квен ци је – Jitt (%); па ра ме тар крат ко трај них и ду-
го трај них по ре ме ћа ја ам пли ту де – Схим (%); па ра ме тар про це не шу ма 
(NHR)  Про сеч на фун да мен тал на фре квен ци ја (Fо) пред ста вља сред њу 
вред ност основ не фре квен ци је из ра же ну у Hz за све из дво је не вред но-
сти мо мен та основ не фре квен ци је  Сред ња вред ност Fо нор мал ног жен-
ског гла са из но си 233,828 Hz, а му шког 125,591 Hz  Ва ри ја ци је у ви си-
ни фун да мен тал не фре квен ци је – Jitt (%) пред ста вља ју про мен љи вост 
основ не фре квен ци је  Про це нат Jit ter-а ме ри ве о ма крат ко трај не, ци-
клич не не пра вил но сти пе ри о да гла са  Jit ter је ме ра вред но сти раз ли ке 
из ме ђу за да тог пе ри о да и пе ри о да ко ји га од мах сле ди  Не пра вил но сти 
од ци клу са до ци клу са мо гу би ти по ве за не са не спо соб но шћу гла сни-
ца да одр же пе ри о дич ност ви бра ци је за де фи ни са ни пе ри од  Обич но је 
овај тип ва ри ја ци је на су ми чан и до во ди се у ве зу са про му клим гла-
сом  Сред ња вред ност Jitt (%) за нор ма лан жен ски глас из но си 0,288%  
Па ра ме тар крат ко трај них и ду го трај них по ре ме ћа ја ам пли ту де – Shim 
(%) пред ста вља ва ри ја ци је у ам пли ту ди основ ног ла рин ге ал ног то на  
Shimmер у про цен ти ма се од но си на ин тен зи тет ску не пра вил ност, од-
но сно ва ри ја ци ју ам пли ту де звуч ног сиг на ла  Ме ри се пу тем мак си мал-
ног фо ни ра ња во ка ла, а вред ност се из ра жа ва у про цен ти ма  Ва ри ја ци је 
ам пли ту де у гла су су мо гу ће из ви ше раз ло га  Не пра вил но сти ам пли ту-
де од ци клу са до ци клу са мо гу се по ве за ти са не спо соб но шћу гла сни ца 
да одр же пе ри о дич не ви бра ци је у по сма тра ном пе ри о ду са при су ством 
тур бу лент ног шу ма у сиг нал гла са  Обич но се овај тип ва ри ја ци ја до во-
ди у ве зу са про му клим и за ди ха ним гла сом  Вред ност овог па ра ме тра 
за нор ма лан жен ски глас из но си око 1,974%  Па ра ме тар про це не шу ма 
(NHR) је сте од нос ин тра хар мо ниј ског шу ма и хар мо ни ка и пред ста вља 
оп шту про це ну при сут ног шу ма у ана ли зи ра ном сиг на лу  То је сред ња 
вред ност од но са спек трал не енер ги је шу ма и спек трал не енер ги је хар-
мо ни ка у фре квент ном оп се гу од 70 – 4 200 Hz  У су шти ни то је оп шта 
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про це на при сут ног шу ма у ана ли зи ра ном сиг на лу  Нор мал не вред но сти 
овог па ра ме тра за жен ски глас из но се 0,102  По ве ћа не вред но сти NHR-а 
се ту ма че као по ве ћан спек трал ни шум, ко ји мо же би ти узро ко ван ва ри-
ја ци ја ма у ам пли ту де и фре квен ци ји, при су ством тур бу лент ног шу ма, 
ком по нен та ма суб хар мо ни ка или пре ки ди ма у гла су  Вред но сти ма ње 
од 0,19 ка рак те ри стич не су за нор ма лан глас 

По пу ла ци ју ис тра жи ва ња из ко је је иза бран узо рак чи ни ле су  осо бе 
жен ског по ла, ста ро сти од 25 до 30 го ди на, ко је жи ве на те ри то ри ји Ре-
пу бли ке Ср би је у ја ну а ру и фе бру а ру 2013  го ди не  Узо рак је са ста вљен, 
ис кљу чи во, од ис пи та ни ца ко је има ју ре до ван мен стру ал ни ци клус и не 
ко ри сте орал ну кон тра цеп ци ју ни ти би ло ко ју вр сту хор мон ске те ра пи-
је  Труд ни це, во кал ни про фе си о нал ци и пу ша чи, ни су узе ле уче шћа у 
ис тра жи ва њу  Ис тра жи ва њем, та ко ђе, ни су об у хва ће не ис пи та ни це ко је 
ко ри сте ан ти би о ти ке или не ку вр сту ме ди ка мен то зне те ра пи је ве за ну за 
ин фек ци ју гор њих ре спи ра тор них пу те ва, као и ис пи та ни це ко је су има-
ле или има ју би ло ко ју вр сту ла рин ге ал не дис функ ци је  Ис тра жи ва ње је 
ре а ли зо ва но на узор ку од 30 ис пи та ни ца  Ра ди ло се о при год ном узор ку 
ис пи та ни ка 

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на ме то да те о риј ске ана ли зе и ем пи риј-
ско-не ек спе ри мен тал на ме то да  Ме то да те о риј ске ана ли зе је ко ри шће-
на при ли ком ства ра ња те о риј ске осно ве ис тра жи ва ња, са ци љем да се 
те о риј ски ра све тли про блем ис тра жи ва ња и ти ме омо гу ћи фо ку си ра ње 
пред ме та ис тра жи ва ња, де фи ни са ње основ них пој мо ва, утвр ђи ва ње ци-
ља ис тра жи ва ња, за да та ка ис тра жи ва ња и ис тра жи вач ких хи по те за  Ова 
ме то да је ко ри шће на и у ета пи ин тер пре та ци је ре зул та та ис тра жи ва ња, 
при ли ком по ре ђе ња до би је них ре зул та та са ре зул та ти ма до са да шњих 
ис тра жи ва ња  Ем пи риј ско-не ек спе ри мен тал ну ме то да при ме њи ва на је 
у при ку пља њу чи ње ни ца, ана ли зи ра њу и утвр ђи ва њу ко ре ла ци је из ме ђу 
ис тра жи вач ких ва ри ја бли, ко је су ко ри шће не као ин ди ка ци је и на те ме-
љу ко јих су из во ђе ни за кључ ци о узро ку по ве за но сти 

 За оце ну ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка у за бе ле же ним вред но-
сти ма аку стич ких па ра ме та ра гла са у две фа зе мен стру ал ног ци клу са 
(ову ла тив на и пре мен стру ал на фа за)  при ме њен је т-тест по но вље них 
ме ре ња, док је за про це ну нор мал но сти рас по де ле ко ри шћен Кол го мо-
ров-Смир но вљев тест  За ис пи ти ва ње раз ли ка ме ђу ста ро сним ка те го ри-
ја ма ко ри шће на је јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан се (АНО ВА)   По да ци 
су об ра ђи ва ни по мо ћу про гра ма  СПСС 20 0 
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РЕЗУЛТАТИ  ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ

Табела 1. Разлике према старостним групама 
на мереним параметрима

Параметри гласа F p

Fо – овулација 0,863 0,499

Jitt – овулација 0,400 0,807

Shimm – овулација 0,337 0,851

NHR – овулација 0,141 0,965

Fо – пмс 0,445 0,775

Jitt – пмс 0,976 0,438

Shimm – пмс 0,676 0,615

NHR – пмс 0,842 0,512

Fо – просечна фундаментална фреквенција;  
Jitt – променљивост основне фреквенције;

Shimm – варијације у амплитуди основног ларингеалног тона;  
NHR – однос интрахармонијског шума и хармоника

За ис пи ти ва ње раз ли ка ме ђу ста ро сним ка те го ри ја ма ко ри сти ли 
смо Ана ли зу ва ри јан се (АНО ВА)  Раз лог то ме је што је по треб но ис пи-
та ти раз ли ке ме ђу ви ше од два ни воа ка те го рич ке ва ри ја бле, а на кон-
ти ну и ра ној ва ри ја бли  За при ме ну овог те ста, као па ра ме триј ског те ста, 
мо ра ју се за до во љи ти из ве сне прет по став ке  Кри те ри ју ми за при ме ну 
АНО ВЕ су ни во ме ре ња и нор мал ност рас по де ле  Нор мал ност ди стри-
бу ци је је већ по твр ђе на Кол мо го ро-Смир но вим те стом   Ка ко је ра спон 
го ди на од 25 до 30, ни смо ис пи та ни це свр ста ва ли у две или не ко ли ко 
ка те го ри ја већ смо ко ри сти ли сва ку го ди ну као по себ ну ка те го ри ју, јер 
је у пи та њу са мо пет ка те го ри ја  

Ана ли зом ва ри јан се ни су утвр ђе не раз ли ке ме ђу ста ро сним гру па-
ма ни на јед ном ме ре ном па ра ме тру  Све ста ти стич ке зна чај но сти су 
ис под гра нич не вред но сти од 0,05  Fо – ову ла ци ја (F = 0,863, p = 0,499), 
Jitt – ову ла ци ја (F = 0,400, p = 0,807), Shimm – ову ла ци ја (F = 0,337, p 
= 0,851), NHR – ову ла ци ја (F = 0,141, p = 0,965), Fо – пмс (F = 0,445, p 
= 0,775),    Jitt – пмс (F = 0,976, p = 0,438), Shimm – пмс (F = 0,676, p = 
0,615), NHR – пмс (F = 0,842, p = 0,512) 

Да кле, за кљу чу је мо да раз ли ке ме ђу ста ро сним ка те го ри ја ма не по-
сто је  Дру га чи је ре че но, же не свих ста ро сних ка те го ри ја има ју слич не 
ре зул та те не свим ме ре ним па ра ме три ма 
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За ис пи ти ва ње раз ли ка ме ђу по но вље ним ме ре њи ма ко ри шћен је 
т-тест за за ви сне узор ке  

Упо тре бом т-те ста за за ви сне узор ке ис пи ти ва на је раз ли ка из ме ђу 
ис пи та ни ца то ком две фа зе мен стру ал ног ци клу са, ову ла ци је и пре мен-
стру ал не фа зе  Број ис пи та ни ца у узор ку је 30 (N = 30) 

Табела 2. Резултати просечне фундаменталне фреквенције – Fо 
у овулацији и у пременструалној фази

Параметри глас N М t p df

Fо – овулација 30 198,930 36,238
1,523 0,139 29

Fо – пмс 30 195,028 34,185

N – број испитаника; М – аритметичка средина; ѕ – стандардна девијација; Fо – просечна 
фундаментална фреквенција; t – t-тест; p – статистичка значајност; df – степени слободе

Ана ли зом ре зул та та ни је утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у 
вред но сти па ра ме тра про сеч не фун да мен тал не фре квен ци је – Fо из ме-
ђу пе ри о да ову ла ци је (М = 198,930, ѕ = 36,238) и пре мен стру ал ног пе ри-
о да (М = 195,028, ѕ = 34,185), t (29) = 1,523, p > 0,05  Про сеч но сма ње ње 
вред но сти ис пи ти ва ног аку стич ког па ра ме тра Fо из но си ло је 3,903, док 
се ин тер вал 95-про цент ног по ве ре ња про те зао од -1,340 до 9,146 

Фун да мен тал на фре квен ци ја – Fо је па ра ме тер ко ји је у ве ћи ни 
сту ди ја ко ри шћен у ана ли зи гла са  То је, та ко ђе, и па ра ме тер ко ји је 
про це њи ван и у окви ру на шег ис тра жи ва ња  Број ни ауто ри су об ја ви-
ли по ве ћа ну вред ност Fо у пе ри о ду ову ла ци је  Пи пи то не и сар  (2008) 
су за кљу чи ли да глас ва ри ра у функ ци ји плод но сти, и да се опа жа као 
нај а трак тив ни ји у пе ри о ду ка да је же на нај плод ни ја тј  у вре ме ову ла-
ци је  Брyант и Ха сел тон (2009), во ђе ни упра во ре зул та ти ма прет ход ног 
ис тра жи ва ња, из вр ши ли су аку стич ку ана ли зу гла са то ком фо ли ку лар не 
и лу те ал не фа зе, не би ли от кри ли шта се на ла зи у осно ви ве ће во кал-
не атрак тив но сти у пе ри о ду плод них да на  Њи хо ви ре зул та ти по ка за ли 
су по ве ћа ње Fо то ком фо ли ку лар не фа зе, по себ но у пе ри о ду ову ла ци-
је, у од но су на ни же вред но сти у пе ри о ду пред мен стру а ци ју  По ве ћа ње 
Fо би ло је де тек то ва но то ком про дук ци ја од ре ђе них ре че ни ца, али не и 
при ли ком фо ни ра ња изо ло ва них во ка ла  Ауто ри су та ко по ве ћа ну во-
кал ну атрак тив ност у пе ри о ду ову ла ци је об ја сни ли упра во по ве ћа њем 
вред но сти фун да мен тал не фре квен ци је гла са  
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На ла зи на шег ис тра жи ва ња, за сно ва ни на аку стич кој ана ли зи изо-
ло ва них во ка ла, по ка зи ли су не што ви ше вред но сти фун да мен тал не 
фре квен ци је гла са у пе ри о ду ову ла ци је, ме ђу тим, та раз ли ка се не мо же 
сма тра ти ста ти стич ки зна чај ном  По ре ђе њем фун да мен тал не фре квен-
ци је то ком раз ли чи тих фа за мен стру ал ног ци клу са слич не на ла зе до би-
ли су и дру ги ис тра жи ва чи (Bar nes & Lat man, 2011; Me u rer et al  2009)  
Да кле, очи глед но је да по сто ји не склад из ме ђу пер цеп тив них по да та ка 
и ре зул та та аку стич ке ана ли зе  Та ко ђе, раз ли ке по сто је и у за ви сно сти 
од то га да ли је аку стич ка ана ли за вр ше на то ком фо ни ра ња изо ло ва них 
во ка ла или при ли ком из го во ра од ре ђе них ре че ни ца  Вр ло је ве ро ват-
но да су пер цеп тив не про ме не иза зва не не во кал ним узро ци ма као што 
су фа ци јал на екс пре си ја, го вор те ла, кон такт очи ма или чак рас по ло-
же ње слу ша о ца  Та кви фак то ри мо жда ути чу на де тек то ва ње раз ли ка у 
образ цу жен ског гла са то ком мен стру ал ног ци клу са, он да ка да те раз ли-
ке мо жда и не по сто је  Ме ђу тим, по сто ја ње раз ли ке у ис пи ти ва ном па-
ра ме тру у за ви сно сти од на чи на спро во ђе ња аку стич ке ана ли зе зах те ва 
до дат на ис тра жи ва ња у овој обла сти 

Табела 3. Резултати варијације у висини  фундаменталне 
фреквенције – Jitt (%) у овулацији и у пременструалној фази

Параметри гласа Н М ѕ t p df

Jitt – овулација 30 1,386 1,385
0,206 0,839 29

Jitt – пмс 30 1,346 1,135

N – број испитаника; М – аритметичка средина; ѕ – стандардна девијација; Jitt – променљивост 
основне фреквенције; t – t-тест; p – статистичка значајност; df – степени слободе

Ана ли зом ре зул та та Сту ден то вим т-те стом ни је утвр ђе на ни ста-
ти стич ки зна чај на раз ли ке у вред но сти па ра ме тра ва ри ја ци је у ви си-
ни фун да мен тал не фре квен ци је – Jitt из ме ђу пе ри о да ову ла ци је (М = 
1,386, ѕ = 1,385) и пре мен стру ал ног пе ри о да (М = 1,346, ѕ = 1,135), t (29) 
= 0,206, p > 0,05  Про сеч но сма ње ње вред но сти ис пи ти ва ног аку стич ког 
па ра ме тра Jitt из но си ло је 0,04, док се ин тер вал 95-про цент ног по ве ре-
ња про те зао од -0,35 до 0,43 
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Табела 4. Резултати краткотрајних и дуготрајних поремећаја 
амплитуде – Shimm (%) у овулацији и у пременструалној фази

Параметри гласа Н М ѕ t p df

Shimm – овулација 30 6,751 4,912

0,457 0,651 29
Shimm – пмс 30 6,427 3,755

N – број испитаника; М – аритметичка средина; ѕ – стандардна девијација; Shimm – варијације у 
амплитуди основног ларингеалног тона; т – т-тест; п – статистичка значајност; df – степени 
слободе

При ме ном истог те ста ни је утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка ни 
у вред но сти крат ко трај них и ду го трај них по ре ме ћа ја ам пли ту де – Shimm 
из ме ђу пе ри о да ову ла ци је (М = 6,751, ѕ = 4,912) и пре мен стру ал ног пе ри-
о да (М = 6,427, ѕ = 3,755), т (29) = 0,457, п > 0,05  Про сеч но сма ње ње вред-
но сти ис пи ти ва ног аку стич ког па ра ме тра Shimm из но си ло је 0,32, док се 
ин тер вал 95-про цент ног по ве ре ња про те зао од -1,13 до 1,77 

Табела 5. Резултати процене параметра шума – NHR
у овулацији и у пременструалној фази

Параметри гласа Н М ѕ t p df

NHR – овулација 30 0,163 0,037

-1,333 0,193 29
NHR – пмс 30 0,179 0,062

М – аритметичка средина; ѕ – стандардна девијација; NHR – однос интрахармонијског шума и 
хармоника; t – t-тест; p – статистичка значајност; df – степени слободе

И ко нач но, ана ли зом ре зул та та ни је утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на 
раз ли ка ни ка да је у пи та њу вред но сти па ра ме тра шу ма - NHR из ме ђу 
пе ри о да ову ла ци је (М = 0,163, ѕ= 0,037) и пре мен стру ал ног пе ри о да (М 
= 0,179, ѕ = 0,062), т (29) = -1,333, п > 0,05  Про сеч но по ве ћа ње вред но-
сти ис пи ти ва ног аку стич ког па ра ме тра NHR  из но си ло је -0,017, док се 
ин тер вал 95-про цент ног по ве ре ња про те зао од -0,04 до 0,009 

На ла зи на шег ис тра жи ва ња ни су по ка за ли ста ти стич ки зна чај ну 
раз ли ку про сеч них вред но сти па ра ме та ра пер тур ба ци је (Jitt и Shimm), 
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као ни па ра ме тра про це не шу ма (NHR) из ме ђу пе ри о да ову ла ци је и 
пре мен стру ал ног пе ри о да  До слич них на ла за до шли су и дру ги ауто ри 
(Bar nes & Lat man, 2011; Chae et al  2001)  Ме ђу тим, по сто је и ре зул та-
ти ко ји по ка зу ју сма ње не вред но сти па ра ме тра крат ко трај них и ду го-
трај них по ре ме ћа ја ам пли ту де – Shimm (Raj et al  2010) у пе ри о ду ову-
ла ци је, као и по ве ћа ње вред но сти ва ри ја ци је у ви си ни фун да мен тал не 
фре квен ци је – Jitt у пре мен стру ал ном пе ри о ду, код гру пе ис пи та ни ца са 
из ра же ним симп то ми ма пре мен стру ал ног син дро ма (Chae et al  2001)  
Рај и сар  (2010) су та ко ђе, по ре де ћи вред но сти па ра ме тра про це не шу-
ма NHR, от кри ли не што ни же вред но сти овог па ра ме тра у пе ри од ову-
ла ци је, у од но су на оста ле фа зе ре дов ног мен стру ал ног ци клу са  Код 
на ших ис пи та ни ца про сеч не вред но сти па ра ме тра ва ри ја ци је у ви си ни 
фун да мен тал не фре квен ци је – Jitt и ва ри ја ци је у ам пли ту де основ ног 
ла рин ге ал ног то на – Shimm, има ле су не што ви ше вред но сти у пе ри о-
ду ову ла ци је у од но су на пре мен стру ал ни пе ри од, ме ђу тим, та раз ли ка 
ни је би ла ста ти стич ки зна чај на  Па ра ме тар про це не шу ма – NHR по-
ка зи вао је не што ви ше вред но сти у пре мен стру ал ном пе ри о ду у од но су 
на пе ри од ову ла ци је, али без раз ли ке ко ја би се сма тра ла ста ти стич ки 
зна чај ном 

Ре зул та ти аку стич ке ана ли зе ни су по ка за ли ста ти стич ки зна чај ну 
раз ли ку ни јед ног од ис пи ти ва них аку стич ких па ра ме та ра гла са, из ме ђу 
пе ри о да ову ла ци је и пре мен стру ал ног пе ри о да  Та кви ре зул та ти су у са-
гла сно сти са ре зул та ти ма не ких ис тра жи ва ња (Me u rer et al  2009; Bar nes 
& Lat man, 2011), али и од сту па ју од на ла за не ких дру гих ис тра жи ва ча 
(Pi pi to ne et al  2008; Bryant & Ha sel ton, 2009; Raj et al  2010) 

ЗА КЉУЧ ЦИ

Глас је ди на мич ки фе но мен ко ји се од ви ја за хва љу ју ћи ко ор ди ни-
са ној функ ци ји број них хор мо нал них, кор ти кал них и не у ро му ску лар-
них чи ни о ца  Во кал не про ме не под ути ца јем хор мон ских флук ту а ци ја, 
еви дент не су то ком чи та вог  жи во та, по чев ши у пу бер те ту, си сте мат ски 
се на ста вља ју ћи то ком ре про дук тив ног пе ри о да у скла ду са мен стру-
ал ним ци клу сом, а за тим у пе ри о ду ме но па у зе као по сле ди ца опа да-
ња хор мо на  Мен стру ал ни ци клус је ре гу ли сан ци клич ним про ме на ма 
пол них хор мо на јај ни ка  Сам ци клус је по де љен у две фа зе, пр ва фо-
ли ку лар на фа за за по чи ње ман стру ал ним пе ри о дом и за вр ша ва се не-
по сред но пред ову ла ци ју  Дру га, лу те ал на фа за, за по чи ње не по сред но 
по сле ову ла ци је и за вр ша ва се мен стру а ци јом  То ком чи та вог ци клу са, 
пол ни хор мо ни, естро ген и про ге сте рон де лу ју си нер гет ски на ми ши-
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ће и слу зо ко жу гла сни ца има ју ћи при том ва ску лар не, хи дра тор не и 
се кре тор не ефек те  Ва ри ра ње ни воа естро ге на то ком пре мен стру ал не 
фа зе до во ди до раз град ње му ко по ли са ха ри да у ма ле по ли ме ре ко ји се 
ла ко ком би ну ју са во дом и до во де до по ја ве суб му ко зних еде ма  То ком 
пре мен стру ал не фа зе, про ме не у ни воу естро ге на усло вља ва ју и ва зо-
ди ла та ци ју, по ве ћа ње ва ску лар не про пу стљи во сти, као и про ме не на 
ни воу ве зив ног тки ва, до во де ћи до по ве ћа ња оби ма гла сни ца и ства ра-
ју ћи те шко ће у фо на ци ји  

 У на шем ис тра жи ва њу по ре ђе не су аку стич ке ка рак те ри сти ке гла-
са уз по моћ ком пју те ри зо ва не аку стич ке ана ли зе то ком пе ри о да ову-
ла ци је и пре мен стру ал ног пе ри о да, ре дов ног мен стру ал ног ци клу са  
То ком ову ла ци је хор мон ски од нос је мно го ста бил ни ји не го при ли ком 
пре мен стру ал не фа зе  Упра во због то га, али и због про ве ре те зе о по ве-
ћа ној атрак тив но сти жен ског гла са у пе ри о ду ову ла ци је, ана ли за гла са 
је вр ше на то ком ове две фа зе ре дов ног мен стру ал ног ци клу са  Про ме не 
у аку стич ким па ра ме три ма гла са де тек то ва не су ком пју тер ском ана ли-
зом струк ту ре во ка ла „а“  Аку стич ки па ра ме три про це њи ва ни то ком пе-
ри о да ову ла ци је и пре мен стру ал ног пе ро да би ли су сле де ћи: про сеч на 
фун да мен тал на фре квен ци ја (Fо); ва ри ја ци је у ви си ни фун да мен тал не 
фре квен ци је – Jitt (%); па ра ме тар крат ко трај них и ду го трај них по ре ме-
ћа ја ам пли ту де – Shim (%); па ра ме тар про це не шу ма (NHR)  Ре зул та ти 
спро ве де ног ис тра жи ва ња ни су по ка за ли ста ти стич ки зна чај не раз ли ке 
ни јед ног од ис пи ти ва них аку стич ких па ра ме та ра гла са то ком ову ла тив-
не и пре мен стру ал не фа зе ре дов ног мен стру ал ног ци клу са  

Да кле, иако број ни на ла зи у ли те ра ту ри ука зу ју на ути цај пол них 
хор мо на на функ ци ју ла ринк са, ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња, ба зи-
ра ни на про це ни че ти ри аку стич ка па ра ме тра гла са, та кав ути цај не 
по твр ђу ју  Чи ње ни ца да у на шем ис тра жи ва њу ни смо ус пе ли да до ка-
же мо ути цај пол них хор мо на то ком ре дов ног мен стру ал ног ци клу са 
на аку стич ке ка рак те ри сти ке гла са же не, не ис кљу чу је мо гућ ност да 
та кав ути цај по сто ји  С об зи ром да је глас мул ти ди мен зи о на лан фе-
но мен, са свим је ве ро ват но да не ки дру ги па ра ме три, ко је на ше ис-
тра жи ва ње ни је об у хва ти ло, мо гу би ти но си о ци тих хор мо нал них ути-
ца ја  Уво ђе њем мул ти ди мен зи о не аку стич ке ана ли зе гла са до би је на је 
моћ на, објек тив на, ве о ма осе тљи ва ди јаг но стич ка про це ду ра за кван-
ти та тив ну и ква ли та тив ну про це ну ква ли те та гла са  Мо гућ но сти та кве 
јед не про це ду ре нео п ход но је мак си мал но ис ко ри сти ти  Ме ђу тим, и 
дру ге ме то де ана ли зе, сва ка ко тре ба узе ти у об зир ка да је у пи та њу ра-
све тља ва ње јед ног та квог ком плек сног пи та ња као што је пи та ње ко јим 
се ба ви ло на ше ис тра жи ва ње 
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THE REALTIONSHIP BETWEEN THE ACOuSTIC VOICE 
CHARACTERISTICS DuRING DIFFERENT  

MENSTRuAL CYCLE PHASES

JELENA žIVOJINOVIć

SuMMARY

Sex hormones play an important role in the regulation of laryngeal 
function  Cyclical hormonal changes in estrogen and progesterone affect the 
acoustic characteristics of the voice of women during the normal menstrual 
cycle  This influence is reflected in the period of ovulation in a voice more 
attractive, while the premenstrual period influences the development of 
vocal premenstrual syndrome  The aim of this study was to analyze the 
relationship between the acoustic characteristics of voice and levels of sex 
hormones during the premenstrual phase ovulativne and regular menstrual 
cycles  The study enrolled 30 patients, aged 25 to 30 years, with regular 
menstrual cycles and not using contraception  Voice analysis was performed 
by the evaluation of acoustic parameters of voice over foniranja vowel 
“a”, using the computerized laboratory “kay Elemetrics ” The following 
parameters were analyzed: average fundamental frequency (Fo) variation 
in the fundamental frequency - Jitte (%) setting short-term and long-term 
disturbance amplitude - Shim (%) parameter estimates forests (NHR)  To 
evaluate the statistical significance of differences in the recorded values   of 
the acoustic parameters of voice in two phases of menstrual cycle, we used 
the t-test of repeated measurements, and to assess the normality of the 
distribution used kolgomor-Smirnov test  For testing differences among age 
groups were used factor analysis of variance (ANOVA)  The results of the 
acoustic analysis showed no statistically significant difference in any of the 
studied acoustic parameters of voice, between ovulation and premenstrual 
period  Although numerous findings in the literature describing the 
influence of sex hormones on the function of the larynx, the results of our 
study, based on an estimate of four acoustic parameters of voice, such an 
effect is not confirmed  As the voice of a multi-dimensional phenomenon, 
it is likely that some other parameters that our research did not, they can 
be carriers of these hormonal influences, and future research should be 
organized in this way 

kEYWORDS: menstrual cycle, voice analysis, premenstrual syndrome 
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 Цр те жи де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО), као и цр те-
жи де це ти пич не по пу ла ци је, са уз ра стом по ста ју пот пу ни ји и де таљ ни ји, 
што мо же би ти по сле ди ца ис ку ства ко је до ла зи са го ди на ма, али мо же би ти 
и по сле ди ца ути ца ја на ста ве. 

Циљ овог ис тра жи ва ња је да се утвр ди раз ли ка у ква ли те ту цр те жа 
де це с ЛИО у од но су на ка лен дар ски уз раст. Узо рак уче ни ка ис тра жи ва ња 
укљу чу је 69 ис пи та ни ка, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од 8 до 16 го ди на, 
школ ског уз ра ста од I до VI II раз ре да. У ис тра жи ва њу је ко ри шћен цр теж на 
те му „Нео би чан цвет“, кон стру и сан по себ но за по тре бе овог ис тра жи ва ња. 
Про фе сор ме то ди ке на ста ве ли ков не кул ту ре и де фек то лог су вред но ва ли на 
ска ли од 1 до 5 сле де ће аспек те цр те жа: упо тре бу бо је, про пор ци ју, об ли ке и 
про стор ни рас по ред. 

Утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у ква ли те ту цр те жа ме ђу 
ис пи та ни ци ма раз ли чи тих уз ра сних гру па. Та ко ђе, утвр ђе но је да је ква ли-
тет об ли ка при ка за них на цр те жи ма ста ри јих ис пи та ни ка ви ши од ква ли-
те та об ли ка мла ђе де це. 
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До би је ни ре зул та ти ука зу ју на по тре бу да је у на ста ви ли ков не кул ту-
ре, код де це и мла ђег и ста ри јег уз ра ста, нео п ход но кроз раз ли чи те при ме ре 
из окру же ња сти му ли са ти осе тљи вост за бо је, раз ви ја ти спо соб ност сре-
ђи ва ња об ли ка ко ји се пред ста вља ју у про сто ру, као и да се ути че на спо соб-
ност из ра жа ва ња про пор ци ја, ве ли чи на и тек сту ра раз ли чи тим ли ни ја ма, 
об ли ци ма и бо ја ма.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: цр теж, ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, уз раст

УВОД

Ли ков но из ра жа ва ње де це без об зи ра на ин те лек ту ал не спо соб но-
сти, про ла зи кроз од ре ђе не фа зе, а сте пен на пре до ва ња у ли ков ном из-
ра зу се утвр ђу је пре ма бро ју при ка за них де та ља или обје ка та и на чи-
ну тог при ка за  Раз вој цр те жа за по чи ње кра јем сен зо мо тор ног пе ри о да 
фа зом жвр ља ња или шкра ба ња  Та да цр теж не ма ре пре зен та ци о ни ка-
рак тер  Го ломб на во ди да је Ке лог, ко ја се ба ви ла про у ча ва њем деч јих 
цр те жа, ус пе ла да иден ти фи ку је два де сет раз ли чи тих основ них ша ра са 
на гла ском да не мо ра да зна чи да сва ко де те и пра ви све ти по ве ша ра 
(Go lomb, 2004)  Циљ је за до вољ ство из по те за ру ке ко ји оста вља траг на 
па пи ру и цр теж пред ста вља од ре ђе ну ве жбу ви зуо-мо тор не ко ор ди на-
ци је (Кокс, 2000, Go lomb, 2004)  Обич но де ца у овој фа зи ко ри сте јед ну 
бо ју  По ја ва се ми о тич ких функ ци ја ути че на то да де те у сво јим жвр љо-
ти на ма уоча ва слич ност са по зна тим објек ти ма и на кнад но их име ну је 
(слу чај ни ре а ли зам)  У фа зи про ма ше ног ре а ли зма до ми нан тан мо дел 
је људ ска фи гу ра  Осим чо ве ка, мо ти ви деч јих цр те жа у овом пе ри о ду 
су и ку ће, згра де, биљ ке, жи во ти ње (Co a tes, Co a tes, 2006), а основ не схе-
ме су круг, тро у гао и ква драт  Ова фа за у раз во ју цр те жа се ма ни фе сту-
је те шко ћа ма про стор не ор га ни за ци је цр те жа, про пор ци ја, по ве зи ва ња 
еле ме на та и сл  Кра јем пре о пе ра тив ног пе ри о да, у фа зи ин те лек ту ал ног 
ре а ли зма, де те има по тре бу да док цр та при ка же све што зна о пред ме-
ту ко ји цр та, а не оно што ви ди  Ру ко во ди се мен тал ном сли ком објек та 
(Ho pe, 2005, Ви гот ски, 2005)  На цр те жи ма се уоча ва тран спа рент ност, 
ме ша ње угло ва, од су ство ре пре зен та ци је ак ци је, и по ја вљу је се ико нич-
ко цр та ње (Кокс, 2000)  У пе ри о ду ви зу ел ног ре а ли зма по чи ње ствар но 
уоча ва ње об ли ка и пред ме та, по ја вљу је се по крет, про фил, пре се ци, све-
тло, сен ке, пла сти ка и про стор  Де те успе ва да пред ста ви из глед објек та 
у за ви сно сти од тач ке по сма тра ња  У том пе ри о ду ра ди је се цр та ју кон-
крет не пред ме ти, а ма ње чи сто ге о ме триј ске фи гу ре (Тр сте њак, 1987)  
Те жња ка ап стракт ном ми шље њу, тех нич ка зре лост, спо соб ност при ла-
го ђа ва ња и све ја ча по тре ба за ли ков ним ства ра њем, омо гу ћа ва де ци да 
на овом ступ њу по стиг ну нај за ни мљи ви је ли ков не ре зул та те 
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Цр те жи де це с ЛИО, као и цр те жи де це ти пич не по пу ла ци је, са уз ра-
стом по ста ју пот пу ни ји и де таљ ни ји, што мо же би ти по сле ди ца ис ку ства 
ко је до ла зи са го ди на ма, али мо же би ти и по сле ди ца ути ца ја на ста ве 
(Ђор ђе вић, 2005, 2006, Фи ли по вић, 2011а)  

Ко ри шће њем Кри те ри јум ског те ста из на ста ве ли ков не кул ту ре ни-
ве ли са ног пре ма ка лен дар ском уз ра сту ис пи та ни ка и њи хо вом еду ка-
тив ном ни воу, Ар бу ти на (2011) у свом ис тра жи ва њу ука зу је на раз ли чит 
ква ли тет цр те жа и раз ли чи те спо соб но сти из ра жа ва ња у ви зу ел ном до-
ме ну код де це мла ђег и ста ри јег уз ра ста  За да ци ко је су, из ме ђу оста лих, 
ре ша ва ли мла ђи ис пи та ни ци од но си ли су се на про це ну спо соб но сти 
ори јен та ци је у про сто ру (ис ка зан кроз  зах тев да се ори јен ти шу го ре и 
до ле пу тем цр те жа), име но ва ње бо ја, по ве зи ва ња да тих ли ни ја у це ло-
вит об лик и име но ва ње на цр та ног, пре по зна ва ње де ла и це ли не  Не што 
ком плек сни ји за да ци, ко ји зах те ва ју ви ши ни во зна ња, ис ку ства и од ре-
ђе них спо соб но сти, да ти су ис пи та ни ци ма ста ри јег уз ра ста  Од њих је 
зах те ва но да ис по ље сво је уме ће у пре по зна ва њу ди мен зи ја и бо ја, као 
и њи хо вој ком би на ци ји и ре ком би на ци ји, за тим уме ће пре по зна ва ња и 
пре о бли ко ва ња раз ли чи тих об ли ка, ства ра ња дво ди мен зи о нал них или 
тро ди мен зи о нал них об ли ка цве та уз пот пу ну или де ли мич ну упо тре бу 
по ну ђе них кру го ва, ис пи та но је раз у ме ва ње кон цеп та ма ска, ка ли гра-
фи ја, ди зајн и слич но  

Ђор ђе вић (2005, 2006) ис ти че да цр те же де це с ЛИО мла ђих раз ре-
да основ не шко ле ка рак те ри ше не про пор ци о нал ност и од су ство ли ни је 
под нож ја, док се на цр те жи ма ста ри је гру пе уоча ва до ња иви ца па пи ра 
као те жи шна ли ни ја, и фи гу ре и објек ти се рас по ре ђу ју у ви ду фри за  
Објек те де ца све до ше стог раз ре да цр та ју на ка но ни чан на чин, од но сно 
са пред ње стра не  Ку ће углав ном пред ста вља ју се јед ним че тво ро у глом, 
док у ста ри јим раз ре ди ма де ца цр та ју ку ћу са ви ше стра на не го што се 
то из од ре ђе ног по ло жа ја при по сма тра њу мо же ви де ти  Упа дљи ва те-
жња да се све при ка же у пу ној ди мен зи ји, без пер спек тив ног скра ћи ва-
ња и за кла ња ња од стра не дру гих обје ка та, но ти ра на је код де це и мла ђег 
и ста ри јег еду ка тив ног ни воа  У истом ис тра жи ва њу је еви ден ти ра но да 
де ко ра ти ван од нос пре ма бо ји, ка да де те би ра чи сту бо ју без об зи ра на 
бо ју пред ме та у при ро ди, при су тан углав ном на цр те жи ма де це с ЛИО 
на мла ђем школ ском уз ра сту  

По ред ис ку ства и ути ца ја на ста ве, ни во раз во ја цр те жа за ви си и од 
зре ло сти спо соб но сти ко је де тер ми ни шу ве шти ну цр та ња  На ква ли тет 
деч јег ли ков ног из ра жа ва ња, пре све га, ути чу прак сич ке спо соб но сти, 
ба зич ни ме ха ни зми па жње, пам ће ња и ми шље ња, ка ко у по чет ним ни-
во и ма еду ка ци је, та ко и на ста ри јем уз ра сту  Раз вој по је ди них ког ни-
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тив них функ ци ја од ре ђен је са зре ва њем и уче шћем мо зга у це ли ни (Кр-
стић, 1999)  

ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Из све га на ве де ног про из и ла зи ис тра жи вач ки про блем овог ра да, 
фор му ли сан у пи та њу: Да ли по сто је раз ли ке у ква ли те ту цр те жа де це с 
ЛИО у од но су на уз раст?

Ис тра жи ва ње ко је смо спро ве ли има за циљ да се утвр ди раз ли ка у 
ква ли те ту цр те жа де це с ЛИО у од но су на ка лен дар ски уз раст 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 69 де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу ка лен дар ског уз ра ста од 8 до 16 го ди на, оба по ла, без не у ро ло шких 
и ви ше стру ких смет њи  

Цео узо рак је, пре ма ка лен дар ском уз ра сту, по де љен у две гру пе: 
гру пу де це мла ђег уз ра ста (од 8 го ди на до 11 го ди на и 11 ме се ци) и гру-
пу де це ста ри јег уз ра ста (од 12 го ди на до 16 го ди на)  Ди стри бу ци ја узор-
ка пре ма уз ра сту при ка за на је у та бе ли 1 

Табела 1: Дистрибуција узорка према календарском узрасту

Календарски узраст Број %

Млађи узраст (8-11,11 година) 35 50,73%

Старији узраст (12-16 година) 34 49,27%

Укупно 69 100%

Ток и начин истраживања

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

Уче ни ци су на кон де таљ ног об ја шње ња цр та ли ли ков ни рад на за да-
ту те му  За да так је био да уче ни ци на цр та ју што нео бич ни ји цвет, ко ји су 
по же љи мо гли да бо је др ве ним бо ји ца ма  Пред ви ђе но вре ме за за вр ше-
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так цр те жа је био је дан школ ски час  Цр те же су про це њи ва ли про фе сор 
ме то ди ке на ста ве ли ков не кул ту ре и де фек то лог, ко ји су их вред но ва ли 
на пе то сте пе ној ска ли: од 1 (ни зак ква ли тет цр те жа) до 5 (ви сок ква ли-
тет цр те жа)  Сле де ћи аспек ти су про це њи ва ни: упо тре ба бо је, про пор ци-
ја, об лик и про стор ни рас по ред  Пре ко арит ме тич ке сре ди не од ре ђе но 
је ко ји ра до ви су из над про се ка за гру пу, а ко ји су ис под про се ка ка да се 
ра ди о ква ли те ту цр те жа 

Оста ли по да ци (по да ци о ко е фи ци јен ту ин те ли ген ци је, уз ра сту) ко-
ји су по треб ни за ово ис тра жи ва ње су пре у зе ти из школ ске до ку мен та-
ци је 

До би је ни ре зул та ти су при ка за ни та бе лар но  Од па ра ме та ра де-
скрип тив не ста ти сти ке ко ри шће ни су арит ме тич ка сре ди на и стан дард-
на де ви ја ци ја  За те сти ра ње ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка сред њих 
вред но сти ко ри шћен је t-тест за не за ви сне узор ке 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

При из ра ди ра да на за да ту те му уоче на је ста ти стич ки зна чај на раз-
ли ка из ме ђу де це мла ђег уз ра ста (AS=13,20, SD=3,095) и де це ста ри јег 
уз ра ста (AS=15,06, SD=2,817), при че му је t=-2,611, p=0,011 (Та бе ла 2) 

Ка да се по гле да ју по је ди нач ни ај те ми ко ји су про це њи ва ни на цр-
те жу цве та, при ме ћу је се ста ти стич ки зна чај на раз ли ка код ва ри ја бле 
об лик (ста ри ји AS=3,29, SD=0,938, мла ђи AS=2,51, SD=0,781, t=-3,746, 
p=0,000) 

Табела 2: Корелација између квалитета цртежа деце с ЛИО  
при изради ликовног рада у односу на узраст 

Ајтем Календарски 
Узраст AS SD t df p

Боја
Млађи 2,80 1,106

-1,459 66,185 0,149
Старији 3,21 1,200

Облик
Млађи 2,51 0,781

-3,746 64,160 0,000
Старији 3,29 0,938

Пропорција
Млађи 3,86 1,089

-1,993 63,857 0,051
Старији 4,32 0,843

Просторни распоред
Млађи 3,94 0,968

-1,383 64,822 0,171
Старији 4,24 0,781

Укупно 
Млађи 13,20 3,095

-2,611 66,723 0,011
старији 15,06 2,817
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ЬДИСКУСИЈА
 
На укуп ним ско ро ви ма до би је ним на цр те жу цве та у на шем ис тра жи-

ва њу уоче на је зна чај на раз ли ка из ме ђу мла ђе и ста ри је де це  До би је ни 
на лаз је у скл аду са н ав од има п ој ед иних аут ора да ц рт ежи д еце са и нт еле-
кт уа лном ом ет ен ошћу, као и д еце т ипи чне п оп ул ац ије, с вр ем еном п ост-
ају р е ал исти чн ији, пр опо рц и она лн ији, б ог ат ији д ет аљ има и ве рн ије пр-
ик аз ују р еа лне в ел ич ине и о дн осе (Кокс, 2000, Ђо рђ евић, 2006)  Сли чни 
р езу лт ати су д об иј ени у ск ор ијем и стр аж ив ању кр е ати вних сп осо бн ости 
у в из уе лном д ом ену код д еце с ЛИО у н ашој ср ед ини (А рб ут ина, 2011)  

На ј уп адљ ив ије об еле жје в ел иког бр оја р ад ова д еце мл ађег к але нда-
рског у зр аста су цв ет ови ра зб ац ани по п ов рш ини п ап ира, без н еког р еда, 
или цв ет ови ра сп ор еђ ени у л ин ији, као и н еспре тно п овл ач ење п от еза 
пр ил иком б ој ења  Мл ађи и сп ит ан ици су и на ц рт еж има цв ета ц рт али 
в ише ел ем ен ата, в ише цв ет ова, угла вном је дн оста вног о бл ика, к оји су 
б или н ез ав исни ј едан од др угог  Ч еста су ас им етри чна р еш ења са п ој ач-
аном р еп ет иц ијом, п он ављ ањем истих или сли чних ел ем ен ата, о дн осно 
цв ет ова  На о др еђ еном бр оју р ад ова м огу се в ид ети и д оц рт ани ел еме-
нти као што су зв езд ице, с рца и ле пт ир ићи, што, пр ема н ашем м ишљ-
ењу, м оже пре дст ављ ати пр ис уство ш абл она у њ их овим р ад ов има 

На р ад ов има ст ар ијих уч ен ика з ап аж амо и зн ал аж ење пр еф ињ ених 
н ија нси б оја, као и ун ош ење л ин ија и те кст уре у б оју  Уоч ава се ум ер-
еност п от еза пр ил иком б ој ења, в иши ст епен те хни чке спре тн ости  Цв-
ет ови пре дст ављ ени на р ад ов има д еце ст ар ијег у зр аста су угла вном в ел-
ики, ко мпле ксн ијег о бл ика  Л ико вне ко мп оз иц ије су ко мп он ов ане са 
н агл аш еном д ом ина нтом – цвет к оји је н ос илац ра дње и г ов ори о с ушт-
ини л ико вне ид еје, и пр им ећ ује се ј еди нство, к оје је на јч еће п ости гн уто 
скла дном п ов ез ан ошћу л ико вних ел ем ен ата у је дну ц ел ину  У о дн осу на 
мл ађу д ецу, цв ет ови су в ише п ута пр ик аз ани у са кс ији и б ук ету  Њ их-
ови р ад ови об ој ен ошћу, обр исом, и св ојом в ел ич ином на о др еђен н ачин 
д опр ин осе и зр аж ав ању кр е ати вн ости и ем оц и она лних ст ања  Т ак ође, на 
ц рт еж има се ч ешће пр ик аз ује л ин ија н еба и тла, што м оже да ук аже на 
ч ињ ен ицу да је о др еђ ени број ст ар ије д еце пр ев аз ишао пр ик аз ив ање ел-
ем ен ата ц рт ежа ра зб ац аних у пр ост ору и да п ост еп ено п оч ињу да сл ажу 
св оје обје кте у о др еђ ени ред  

У пр илог д об иј еним р езу лт ат има иде и ч ињ ен ица да се ра звој л ико-
вног и зр аж ав ања код д еце о дв ија уп ор едо са овл ад ав ањем л ико вним те-
хн ик ама кроз с азн ав ање ок ол ине и усв ај ање зн ања о њој (Ј апу нџа-М ил-
ис ављ евић, 2009), што ук аз ује да је ц рт ање а кти вност за к оју је не о пхо-
дно п осм атр ање и уч ење  
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О н апр ед ов ању у л ико вном и зр аж ав ању, к оје је у фун кц ији к але нда-
рског у зр аста, св ед оче и ра зл ич ити о бл ици љу дске ф иг уре код мл ађе и 
ст ар ије д еце  Б ог аћ ење ц рт ежа љу дске ф иг уре све в ећим бр ојем д ет аља 
к ако се д еца ра зв иј ају пр им ећ ено је у л ико вним р ад ов има д еце с ЛИО 
(Ђо рђ евић, 2005, 2006), и д еце т ипи чне п оп ул ац ије (Кокс, 2000, Шкорц, 
2012) 

Сл ед ећа н аша пре тп оста вка о дн оси се на ч ињ ен ицу да је в ећи кв ал-
итет ц рт ежа ст ар ије д еце усл овљен с азр ев ањем м озга у ц ел ини  Скла дн-
ији ра звој в из уе лног па мћ ења, к оје је од и з узе тне в ажн ости за ц рт ање, 
д еца с ЛИО п ок аз ују у п ер и оду око 12-13 г од ина (Ј апу нџа-М ил ис ављ-
евић, 2007)  Т ак ође, и стр аж ив ања п ок аз ују да кв ал итет ра зв иј ен ости 
п ажње код д еце с ЛИО р асте у о дн осу на н иво ед ук ац ије и к але нда-
рски у зраст (Ј апу нџа-М ил ис ављ евић, 2005, J apun dza-M il is avlj ević et al , 
2011), што је у скл аду и са н ав од има М аћ ешић-П етр овић (2006), да се 
пун ра звој п ажње з ап ажа тек у ад ол есце нц ији  Р езу лт ати и сп ит ив ања 
в из у око нстру кти вних и пр осто рних сп осо бн ости код д еце с ЛИО ук аз ују 
да се на в ишим н ив о има к але нда рског у зр аста (10-13,5 г од ина) ј авља зн-
ача јно п обо љш ање у п ости гн ућ има на з ад ац има ко нстру кц ија к оји за хт-
ев ају а нг аж ов ање сп ац иј але ко мп оне нте пе рце пц ије на ко нце пт уа лном 
н ивоу као осн ове м ото рног и зв рш ав ања (М аћ ешић-П етр овић, К аљ ача, 
2001, М аћ ешић-П етр овић, 2003), што т ак ође д опр ин оси кв ал ите тн ијем 
ц рт ежу ст ар ије д еце  

Сп осо бност пе рце пц ије и пре дст ављ ања о бл ика у в ел икој м ери ут-
иче на кв ал итет де чјег ц рт ежа  У н ашем и стр аж ив ању уоч ена је ст ат-
исти чки зн ача јна ра зл ика у н ац рт аним о бл иц има и зм еђу д еце мл ађег и 
д еце ст ар ијег у зр аста  Б ел ам арић (1987) г ов ори о к ор ишћ ењу о бл ика у 
л ико вном и зр аж ав ању д еце т оком ра зв оја, и н ав оди да у на јр ан ијим р ад-
ов има д еце се не ј ављ ају о бл ици  П ост еп ено д ете п оч иње да пр ик аз ује 
кр ет ање, ж иве и н еж иве о бл ике  Да пр ик аз ив ање о бл ика на ц рт еж има 
н апр ед ује са у зр астом п ок аз ују и 4 ст ад иј ума у ц рт ању г е ом етри јских 
о бл ика, пре св ега ко цке и ва љка (T o om ela, 1999)  Д еца од две г од ине 
угла вном шкр аб ају, при ч ему су н ац рт ани о бл ици м еђ усо бно п ов ез ани, 
а п ост ој еће пр азн ине и сп уњ ене ра зл ич итим ова лним, кр ужним и др-
угим ел еме нт има  Око тр еће г од ине п ој ављ ују се п ој ед ина чно н ац рт ани 
з ад ати ел еме нти, док се на у зр асту од ч ет ири г од ине ц рт ежи ко цке и 
ва љка м еђ усо бно ј асно ра зл ик ују  И нт егр исан ц ртеж к оји има к ара кт-
ер ист ике тр од име нз и она лн ости уоч ав амо код д еце п осле се дме г од ине  

Д об иј ени р езу лт ати су у скл аду са п од ац има и стр аж ив ања к оја ук-
аз ују да д ете ла кше пр ец рт ава о бл ике к оји су бл иски њ ег овом и ск уству 
(T o om ela, 2002)  Н аши р езу лт ати п отв рђ ују ч ињ ен ицу да је у н аста вном 
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пр оц есу код уч ен ика с ЛИО в ажно и нс ист ир ати на ј ач ању ос етљ ив ости 
за о блик (Ј апу нџа-М ил ис ављ евић, 2009), и нс ист ир ати на чу лном и ск-
уству, об ог аћ ив ати пре дст аве о пре дм ет има и п ој ав ама к оје је код уч-
ен ика ств ор ило ж иво тно и ск уство (Ј апу нџа, 2002)  Кроз ра зг овор са уч-
ен иц има ед ук атор тр еба да уп ути уч ен ике да п ок уш ају да н ав еду к акви 
све о бл ици п ост оје у њ их овом окр уж ењу и к акве су њ их ове ос об ине  
Код уч ен ика тр еба по дст иц ати скл оност ка пр он ал аж ењу д иве рген тних 
р еш ења у к ор ишћ ењу ра зл ич итих о бл ика у л ико вном и зр аж ав ању, као и 
м ашт ов итост к оја се огл еда у б ога тству д ет аља на о бл иц има к оји се ц рт-
ају  Уме тни чке р епр оду кц ије п озн атих сл ик ара би тр еб ало и ск ор ист ити 
да се п ок ажу не оби чни о бл ици ра зл ич итих пре дм ета и б ића  Том пр ил-
иком уч ен ици м ор ају да им ају сл об оду да с ами им ен ују те о бл ике к ако 
их в иде и д ож ивљ ав ају  М от ив ис ати уч ен ике да кр е ир ају и ко мб ин ују 
о бл ике из св оје м аште, да о бл ике из в из уе лне р еа лн ости п ост ављ ају у 
н ове о дн осе и сли чно  Ан ал иза п ое тских и пр озних те кст ова, пр ил аг ођ-
ених де чјем у зр асту, т ак ође м оже да м от ив ише д ецу у пра вцу тр аж ења, 
о ткр ив ања и пре дст ављ ања мн огих кв ал ит ета о бл ика (Ј ов ан овић, 2001) 

З АКЉ УЧАК 

Ра зл ика у кв ал ит ету ц рт ежа код д еце мл ађег и ст ар ијег  у зр аста, као 
и све н ав ед ене ч ињ ен ице к оје и ст ичу в ажност б ог аћ ења и ск уства д ет ета 
и зр елост о др еђ ених сп осо бн ости за л ико вно и зр аж ав ање д еце с ЛИО, 
ин иц ира п отр ебу д ета љн ијег д еф ин ис ања пр оц еса ед ук ац ије и р ех аб ил-
ит ац ије  Не о пхо дно је по дст иц ати п ажњу и пр иро дну р ад озн алост д ет-
ета на з ан имљ иве о бл ике у в из уе лној ства рн ости, и нс ист ир ати да д ете 
обр ати п ажњу на о др еђ ене аспе кте н еког пре дм ета – б оју, о блик, звук 
(Ј апу нџа-М ил ис ављ евић, 2008), к ако у п оче тним ра зр ед има, т ако и у 
ст ар ијој шко лској д оби  

На ч ас ов има л ико вне ку лт уре, као и д еци т ипи чне п оп ул ац ије, д еци 
с ЛИО тр еба ом ог ућ ити да ств ар ала чки пр ист уп ају л ико вном пр обл ему 
и да ра зв иј ају в ише пр оду кти вне н его р епр оду кти вне сп осо бн ости (Ф ил-
ип овић, 2011б)  Кроз пр им ере из в из уе лног окр уж ења код д еце и мл-
ађег и ст ар ијег у зр аста, тр еба ст им ул ис ати ос етљ ивост за б оје, њ их ове 
н ија нсе и и нте нз итет, сп осо бност уоч ав ања б оја као сво јства пре дм ета 
и њ их овог им ен ов ања, см исао и сп осо бност и зр аж ав ања б ојом и п ов рш-
ином  В е ома је в ажно да ед ук атор н ег ује сл об оду, с ам оста лност и ор иг-
ина лност у л ико вним р еш ењ има уч ен ика, п ошт уј ући њ ихов аф ин итет 
за о др еђ ене б оје  Код уч ен ика је не о пхо дно ра зв иј ати сп осо бност ср еђ-
ив ања о бл ика к оји се пре дст ављ ају у пр ост ору и п ост из ања ра зл ич итих 
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пр осто рних р еш ења  Т ак ође тр еба да се ут иче и на сп осо бност да се л ин-
иј ама и о бл иц има и зр ази пр опо рц ија, в ел ич ина и те кст ура  Н ара вно, од 
и з узе тне в ажн ости је пр ец изно о др еђ ив ање и нд ив ид уа лног скл опа п оте-
нц иј ала и огр ан ич ења о др еђ еног д ет ета као осн ове за усм ер ав ање њ ег-
овог обр аз ов ања и пл ан ир ања тре тм ана 
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ARTISTIC EXPRESSION IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTuAL 
DISABILITY IN TERMS OF CALENDAR AGE

SANJA GAGIć, MIRJANA JAPUNDžA-MILISAVLJEVIć,  
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University of Belgrade, 
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SuMMARY

Drawings made by children with mild intellectual disability (MID), as 
well as drawings made by children from the typical population, grow more 
detailed and complete with age, which may be the result of experience that 
comes with time, but might as well be the consequence of schooling 

The aim of this research is to determine the difference in quality of 
drawings made by children with MID with reference to their calendar 
age  The sample of students involves 69 subjects, both sexes, calendar 
age between 8 and 16, attending school grades I through VIII  The study 
used drawing on the topic “Peculiar flower”, constructed specifically for 
the purpose of this research  A professor of methods of art teaching and a 
defectologist graded on the scale from 1 to 5 the following aspects of the 
drawings: the use of color, proportion, shapes and spatial distribution 

Statistically significant difference has been observed in the quality of 
drawings made by subjects from different age groups  It was also determined 
that the quality of shapes depicted in the drawings made by older subjects 
was higher than those in the drawings made by younger children 

The results obtained indicate the need for stimulating sensitivity to 
color in the course of art lessons for children of younger and older age, as 
well as developing the ability to manage shapes that are presented in space, 
and influencing the ability of exploring proportions, sizes and textures 
through various lines, shapes and colors 

kEY WORDS: drawing, mild intellectual disability, age
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Циљ: Утвр ди ти сте пен и при ро ду стиг ма ти за ци је осо ба са де пре сив ним 
по ре ме ћа јем.

Ме тод: Узор ком смо об у хва ти ли 575 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из-
над 16 го ди на, раз ли чи тог ни воа обра зо ва ња и за по сле ња. У ис тра жи ва њу је 
ко ри шће на ска ла про це не (Црисп ет ал., 2000, 2005)  ко јом смо ис пи ти ва ли 
ми шље ње узор ка оп ште по пу ла ци је о осо ба ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем . 
Од ис пи та ни ка је тра же но да од го во ре ко ли ко се сва ка од осам из ја ва од но си 
на осо бе са де пре сив ним по ре ме ћа јем. 

Ре зул та ти: Збир ни скор ука зу је на то да не га тив на ми шље ња пре ма 
осо ба ма са де пре си јом има 32.3% ис пи та ни ка. Нај ве ћи про це нат не га тив-
них ста во ва има ју осо бе уз ра ста 20-24 го ди на (38.2%), жен ског по ла (55.1%), 
са ССС (57.5%), рад нич ког за ни ма ња (45.7%), са до брим при хо ди ма (61.6%), 
ко је су се из ја сни ле да има ју ми ни мал но и не што зна ња о мен тал ним бо ле-
сти ма (71.5%). Ско ро две тре ћи не (61.5%) ис пи та ни ка сма тра да се осо бе са 
де пре си јом мо гу по бољ ша ти са трет ма ном, а 49.4% да се мо гу у пот пу но сти 
опо ра ви ти. Тре ћи на (34.4%) ис пи та ни ка сма тра да су осо бе са де пре си јом 
опа сне по дру ге, 50.3% да су не пред ви ди ве, 56.9% да је са њи ма те шко раз-
го ва ра ти, 33% да се мо гу окри вља ва ти за ста ње у ко ме се на ла зе, 57.7% да 
се осе ћа ју дру га чи је од оста лих љу ди, 42.6% да мо гу учи ни ти не што што би 
по бољ ша ло њи хо во ста ње.

За кљу чак: Ан ти-стиг ма кам па ње би мо гле да се усме ре на еду ка ци ју јав-
но сти о де пре сив ном по ре ме ћа ју, по бољ ша ње ко му ни ка ци је са осо ба ма са де-

*  Студенткиња докторских студија
**  Ванредни професор у пензији
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пре сив ним по ре ме ћа јем, са по себ ним усме ра ва њем про гра ма на жен ске осо бе 
мла ђег уз ра ста. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: мен тал не бо ле сти, де пре сив ни по ре ме ћај, стиг ма ти за-
ци ја, ан ти-стиг ма кам па ње

УВОД

Пре ма Свет ској Здрав стве ној Ор га ни за ци ји до 2020  го ди не де пре-
си ја ће по ста ти дру ги во де ћи узрок оме те но сти у све ту и во де ћи узрок у 
раз ви је ним зе мља ма (Mur ray & Lo pez, 1997)  Хаг нел и са рад ни ци (Hag-
nell et al , 1982) сма тра ју да ће то ком жи во та сва ка дру га же на и сва ки 
че твр ти му шка рац до жи ве ти де пре сив ну епи зо ду ин тен зи те та ко ји зах-
те ва ме ди цин ску бри гу  Де пре сив ни по ре ме ћа ји мо гу да се ја ве у свим 
жи вот ним до би ма, а по сле ди це укљу чу ју пси хо ло шку пат њу и зна чај ну 
со ци јал ну оне спо со бље ност ин ди ви дуе и по ро ди це, по ви шен мор та ли-
тет и се кун дар ни мор би ди тет  Де пре сив ни по ре ме ћа ји иза зи ва ју по ре-
ме ћа је би о ло шких функ ци ја и осо ба мо же раз ви ти ин сом ни ју, не мир, 
им по тен ци ју, ано рек си ју итд  Де пре си ја во ди и до оште ће ња у со ци јал-
ном функ ци о ни са њу (нпр  у обла сти за по сле ња, ре кре а тив них ак тив но-
сти, ин тер пер со нал них од но са, сек су ал но сти) и у ак тив но сти ма  сва ко-
днев ног жи во та (нпр  хра ње ње, ку ва ње, обла че ње, ку па ње)  Де пре си ја и 
хро нич не бо ле сти се че сто ја вља ју удру же но, де пре си ја мо же по ја ча ти 
со мат ске симп то ме ме ди цин ске бо ле сти или сма њи ти мо ти ва ци ју па ци-
јен та да при сту пи трет ма ну  Де пре сив ни по ре ме ћа ји до при но се по ви-
ше ној уче ста ло сти не сре ћа ко је се де ша ва ју у ку ћи, на по слу и на дру-
му  Не ке де пре сив не осо бе раз ви ја ју за ви сност од ал ко хо ла у по ку ша ју 
да по бољ ша ју рас по ло же ње, кон тро ли шу анк си о зност или да се бо ре 
са де пре сив ним ми сли ма  Де пре си ја је по ве за на са по ви ше ном сто пом 
мор та ли те та, при мар но због су и ци да, али и по ве ћа не смрт но сти услед 
не сре ћа и са мо за не ма ри ва ња  Не ке де пре сив не осо бе тра же по моћ ле-
ка ра оп ште прак се и на гла ша ва ју со мат ске симп то ме уме сто про ме ње-
ног рас по ло же ња, што до во ди до по гре шно по ста вље не ди јаг но зе  Јед на 
од за блу да, да ан ти де пре си ви иза зи ва ју за ви сност, до при но си сла бом 
при др жа ва њу трет ма на, што је глав ни узрок ини ци јал не не е фи ка сно сти 
трет ма на или ре ци ди ва  Не ке осо бе са де пре си јом не тра же ме ди цин ску 
по моћ за то што не зна ју да пре по зна ју да су бо ле сне или због стиг ма ти-
за ци је мен тал не бо ле сти  

Стиг ма се од но си на не га тив не ста во ве и ве ро ва ња о љу ди ма ко ји се 
сма тра ју раз ли чи тим  Дис кри ми на ци ја се од но си на ак ци је ко је се пред-
у зи ма ју да би се дру ги ис кљу чи ли јер се сма тра ју раз ли чи тим  Стиг ма 
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мен тал не бо ле сти је до дат но оп те ре ће ње у обла сти јав ног здра вља  Она  
до во ди до гу бит ка ста ту са и дис кри ми на ци је ко ји су иза зва ни не га тив-
ним сте ре о ти пи ма о осо ба ма са мен тал ном бо ле шћу (Линк & Пхе лан, 
2001)  Стиг ма спре ча ва опо ра вак од бо ле сти сни жа ва њем со ци јал ног 
ста ту са, ре стрик ци јом со ци јал не мре же по др шке, сни жа ва њем са мо по у-
зда ња, што све за јед но до при но си ло шем ис хо ду укљу чу ју ћи не за по сле-
ност, изо ла ци ју, за ка сне ло тра же ње трет ма на, про ду же так то ка бо ле сти 
и из бе га ва ње хо спи та ли за ци је (Link et al , 1991)  Јед на од нај бол ни јих 
и нај де струк тив ни јих ефе ка та стиг ме је да се осо бе са мен тал ном бо-
ле шћу не осе ћа ју као пу но прав ни чла но ви дру штва  По ред објек тив ног 
ни воа дис кри ми на ци је ко јем је осо ба са мен тал ном бо ле шћу из ло же на, 
су бјек тив на пер цеп ци ја обез вре ђе но сти и мар ги на ли за ци је ди рект но 
ути че на са мо по у зда ње и ни во стре со ге но сти жи вот них до га ђа ја 

По след њих го ди на у обла сти мен тал ног здра вља се иден ти фи ко ва ла 
сна жна по тре ба за сма ње њем стиг ма ти зу ју ћих ста во ва и дис кри ми на-
ци је осо ба са мен тал ном бо ле шћу  Ис тра жи ва ња о стиг ма ти зу ју ћим ста-
во ви ма у оп штој по пу ла ци ји пре ма осо ба ма са мен тал ном бо ле шћу су 
по ка за ла да ни је оправ да но при ме ни ти стиг му на ши рок и не спе ци фи-
чан кон цепт “мен тал не бо ле сти”   Стиг ма се мо ра раз ма тра ти у од но су 
на спе ци фич не бо ле сти јер се фак то ри по ве за ни са стиг мом раз ли ку ју у 
од но су на спе ци фич не по ре ме ћа је

Циљ овог ра да је утвр ђи ва ње сте пе на и ви до ва стиг ма ти за ци је осо ба 
са де пре сив ним по ре ме ћа ји ма у узор ку оп ште по пу ла ци је у Ср би ји 

МЕ ТОД

Узо рак

Узор ком смо об у хва ти ли 575 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из над 
16 го ди на, раз ли чи тог ни воа обра зо ва ња и за по сле ња  Струк ту ра ис пи-
та ни ка пре ма по лу, уз ра сту, обра зо ва њу и за по сле њу је да та у Та бе ли 1 

Ис пи та ни ци су се из ја сни ли ка ко про це њу ју соп стве но зна ње о де-
пре сив ном по ре ме ћа ју: 23 1 % ис пи та ни ка се из ја сни ло да има ми ни-
мал но зна ња о де пре сив ном по ре ме ћа ју, а не што зна ња има 48 4 % ис-
пи та ни ка, има зна ња 26 9% ис пи та ни ка и ја ко пу но зна ња има 1 6% ис-
пи та ни ка 
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Табела 1. Структура узорка по полу, узрасту, 
образовању и запослењу

Пол Узраст Образовање Запо- 
слење

ж М 16-
24

25-
44 45↑ НСС ССС ВСС Сту- 

дент  Радн Служ Проф 

Но 332 242 271 143 161 63 337 175 142 238 104 71

% 57 7 42 2 47 1 24 9 28 11 58 6 30 5 24 7 41 4 18 1 12 8

НСС-нижа стручна спрема, ССС-средња стручна спрема, ВСС-виша и висока стручна спрема 
укључујући магистеријум и докторат

Ин стру мен ти и про це ду ра

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин тер вју (Crisp et al , 2000, 2005) ко јим 
смо ис пи ти ва ли  ми шље ња о осо ба ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем, а 
ко ји смо за да ва ли у фор ми ска ле про це не  Ска ла са др жи осам тврд њи  
Од ис пи та ни ка је тра же но да од го во ре ко ли ко се сва ка од осам из ја ва 
од но си на осо бе са де пре сив ним по ре ме ћа јем  Из ја ве се од но си ле на 
те ме ко је су из дво ји ли Хеј ворд и Брајт (Hayward &  Bright, 1997) ко ји 
су на пи са ли пре глед ли те ра ту ре о стиг ма ти за ци ји осо ба са мен тал ним 
бо ле сти ма  Они су за кљу чи ли да по сто је од ре ђе не те ме ко је ука зу ју на 
то ка ко се пер ци пи ра ју осо бе са мен тал ним бо ле сти ма: као опа сне, не-
пред ви дљи ве, да је те шко раз го ва ра ти са њи ма, да се мо гу окри ви ти за 
бо лест, да се мо гу са бра ти, да се осе ћа ју дру га чи је од ве ћи не љу ди, да 
бо лест има лош ис ход и да сла бо ре а гу ју на трет ман  За сва ку из ја ву ис-
пи та ни ци су би ра ли од го вор на би по лар ној ска ли, на при мер: 

Опа сан по дру ге -2-   1    0   1   2   Ни је опа сан по дру ге  
Да би се ви де ло ка кви су ста во ви ис пи та ни ка пре ма сва кој по је ди-

нач ној тврд њи, од го во ри до би је ни на би по лар ној ска ли су на сле де ћи 
на чин пре ба че ни у ско ро ве: ско ро ви -2 и -1 су се ко ди ра ли као не га-
тив ни, ско ро ви 1 и 2 као по зи тив ни, а од го во ри оних ко ји ни су би ли 
си гур ни или ни су мо гли да од го во ре на пи та ње су ко ди ра ни са 0 као 
не у трал ни  Ути цај де мо граф ских ка рак те ри сти ка је утвр ђен по ре ђе њем 
про це на та од го во ра са и без ре ле вант не ва ри ја бле чи ји су од го во ри до-
при не ли укуп ном не га тив ном ско ру 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Не га ти ван став пре ма осо ба ма са де пре си јом има 32 3% ис пи та ни-
ка, 53% не у тра лан и 14 1% има по зи ти ван став  Нај ве ћи про це нат не-
га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са де пре си јом има ју осо бе ко је су се 
из ја сни ле да по се ду ју не што зна ња и ми ни мал но зна ња (укуп но 71 5%) 
у од но су на осо бе ко је су се из ја сни ле да има ју зна ња и има ју мно го зна-
ња, (укуп но 28 5%)  

С об зи ром на де мо граф ске ка рак те ри сти ке, нај ве ћи про це нат не-
га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са де пре си јом има ју осо бе уз ра ста 20-
24 го ди не (38 2%), жен ског по ла (55 1%), осо бе са за вр ше ном сред њом 
шко лом (57 5%), рад нич ког за ни ма ња (45 7 %), са до брим-при стој ним 
при хо ди ма (61 6 %)  У Та бе ли 2 је да та струк ту ра од го во ра ис пи та ни ка 
пре ма кон струк ти ма о де пре си ји, од но сно сте пен њи хо вог сла га ња са 
да тим кон струк том 

Табела 2.  Структура одговора испитаника,
према конструктима о депресији

Конструкт Деп 1 Деп 2 Деп 3 Деп 4 Деп 5 Деп 6 Деп7 Деп 8

1
Н 97 126 133 68 169 54 101 139

% 16 8 21 8 23 0 11,8 29 2 9 3 17,5 24 0

2
Н 102 163 196 122 186 79 145 147

% 17 7 28 2 33,9 21 1 32 2 13 7 25,1 25 4

3
Н 116 166 146 179 124 110 186 151

% 20 1 38 7 25,3 31 0 21 5 19 0 32 2 26 1

4
Н 138 71 67 119 71 155 106 92

% 23 9 12 3 11 6 20 6 12 3 26,8 18 3 15 9

5
Н 123 49 33 88 26 177 38 46

% 21 3 8 5 5 7 15 2 4,5 30 6 6 6 8,0

1-2 негативан скор, 3- неутрални 4-5 позитиван скор

(Деп 1) Опасне по друге особе / Нису опасне по друге особе

Не што ма ње од по ло ви не ис пи та ни ка (45 2%) сма тра да осо бе са де-
пре си јом ни су опа сне по дру ге, 20 1% не ма ја сан став, а 34 4% ис пи та-
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ни ка сма тра да су осо бе са де пре си јом опа сне по дру ге   Има ју ћи у ви ду 
да се, ина че, осо бе са де пре си јом сма тра ју пр вен стве но угро жа ва ју ћим 
по се бе (од за не ма ри ва ња бри ге о се би до су и ци да), ова ква ди стри бу ци ја 
ста во ва се не мо же сма тра ти оче ки ва ном  

(Деп 2) Не пред ви ди ве / Пред ви ди ве 
По ло ви на ис пи та ни ка (50 3%) сма тра да су осо бе са де пре си јом не-

пред ви ди ве, 28 7% има не у тра лан став, а 20 8% сма тра да су пред ви ди-
ве  По јам пред ви ди во сти об у хва та раз ли чи те, до брим де лом су бјек тив не 
са др жа је, па су и сред ња вред ност (АС=2,57), ни жи ни во дис пер зи је у 
од но су на ве ћи ну кон стру ка та (СД=1,19) и ди стри бу ци ја ста во ва ра зу-
мљи ви  

(Деп 3) Те шко је раз го ва ра ти са њи ма / Ла ко је раз го ва ра ти са њи ма

Ви ше од по ло ви не (56 9%) ис пи та ни ка сма тра да је са осо ба ма са де-
пре си јом те шко раз го ва ра ти, че твр ти на (25,3%) не ма ја сан став, а 17 3% 
ис пи та ни ка сма тра да је са њи ма ла ко раз го ва ра ти  До ми ни ра ју ћи став 
ис пи та ни ка да је те шко ко му ни ци ра ти са љу ди ма са де пре си јом се ви ди 
и на осно ву нај ма ње дис пер зи је ре зул та та у од но су на оста ле кон струк те 
(СД=1,13) 

(Деп 4) Мо гу са мо се бе да окри вљу ју за ста ње у ко јем се на ла зе/ Не мо гу се 
окри вља ва ти за ста ње у ко јем се на ла зе

Тре ћи на (33%) ис пи та ни ка сма тра да осо бе са де пре си јом мо гу да 
кри ве се бе због ста ња у ко ме се на ла зе, 31 1% не ма ја сан став, а 36% 
сма тра да љу ди са де пре си јом не тре ба да сно се кри ви цу за сво је ста ње 
одн  да бо лест ни је по сле ди ца лич ног из бо ра, на чи на жи во та и сл  

(Деп 5) Не ће се по бољ ша ти са трет ма ном / По бољ ша ће се са трет ма ном 

Став да се ста ње осо ба са де пре си јом мо же по бољ ша ти са трет ма ном 
по др жа ва не што ма ње од две тре ћи не ис пи та ни ка (61 4%), 21 5% не ма 
ја сан став, а 16 8% ис пи та ни ка сма тра да трет ман не ће би ти од по мо ћи  

(Деп 6) Осе ћа ју се дру га чи је од нас / Осе ћа ју се исто као и ми 

Став да се осо бе са де пре си јом осе ћа ју као дру ги љу ди по др жа ва 
23% ис пи та ни ка, 19% је не у трал но, а 57 7% ис пи та ни ка сма тра да се 
они осе ћа ју дру га чи је не го оста ли љу ди  По ста вља се пи та ње раз у ме-
ва ња са др жа ја кон струк та – да ли је до ми нан тан став из раз ем па ти је 
пре ма осе ћа њи ма ту ге, бес по моћ но сти, без на ђа и сл , ко ја пра те ста ње 
де пре си је, или дис тан це (не при хва та ња) пре ма њи ма 

(Деп 7) Мо гу да се са бе ру уко ли ко то же ле / Не мо гу учи ни ти ни шта 
што би по бољ ша ло њи хо во ста ње 
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Не што ма ње од по ло ви не (42 6%) сма тра да осо бе са де пре си јом мо-
гу да ути чу на по бољ ша ње свог ста ња, тре ћи на (32 2%) не ма ја сан став, а 
25% ис пи та ни ка по др жа ва став да осо бе са де пре си јом не мо гу да учи не 
ни шта што би по бољ ша ло њи хо во ста ње   

(Деп 8) Ни ка да се не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти / Мо гу се у пот пу но-
сти опо ра ви ти

Ско ро по ло ви на (49 4%) ис пи та ни ка сма тра да је пот пу ни опо ра вак 
мо гућ, 26 1% ис пи та ни ка не ма ја сан став, а че твр ти на (24 0%) ис пи та-
ни ка по др жа ва став да се осо бе са де пре си јом не мо гу у пот пу но сти опо-
ра ви ти  

Ана ли за до би је них ин тер ко ре ла ци ја кон стру ка та ска ле ука зу је на 
то да су ко ре ла ци је уме ре не и да су мно ге зна чај не на ни воу 001 и 005 
што по ка зу је да су кон струк ти ска ле ме ђу соб но по ве за ни, али не за ви-
сни  У Та бе ли 3 би ће при ка за не нај ви ше ко ре ла ци је до би је не из ме ђу 
кон стру ка та 

Табела 3. Интеркорелације конструката скале

Корелације Деп ДЕП1 ДЕП2 ДЕП5 ДЕП7

ДЕП2
р ,330**

п ,000

ДЕП3
р ,386**

п ,000

ДЕП8
р ,397** -,318**

п ,000 ,000

Осо бе са де пре си јом ко је се пер ци пи ра ју као опа сне (Деп 1) се та-
ко ђе пер ци пи ра ју као не пред ви ди ве (Деп 2)  Став о опа сно сти осо ба са 
де пре си јом по дру ге љу де за ви си и од пер цеп ци је њи хо вих по сту па ка 
и осе ћа ња  Не за ви сно од већ раз мо тре не по ве за но сти кон стру ка та опа-
сно сти и не пред ви ди во сти, нај зна чај ни ји ин ди ка тор ста ва о пред ви ди-
во сти осо ба са де пре си јом (Деп 2) је пер цеп ци ја мо гућ но сти оства ри-
ва ња ко му ни ка ци је са њи ма (Деп 3)   Ис пи та ни ци ко ји сма тра ју да се 
осо бе са де пре сив ним по ре ме ћа јем не мо гу по бољ ша ти са трет ма ном 
(Деп 5) сма тра ју да се оне не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти (Деп 8)  Они 
ко ји сма тра ју да осо бе са де пре си јом мо гу мо гу да се са бе ру и ути чу на 
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сво је ста ње (Деп 7) та ко ђе сма тра ју да ове осо бе  мо гу да се у пот пу но сти 
опо ра ве (Деп 8) 

При ме ном јед но смер не ана ли зе ва ри јан се до би је на је раз ли-
ка у од го во ри ма из ме ђу ис пи та ни ка раз ли чи тог за ни ма ња (Wel che F 
(3,219 79=3 769, p=0 011) на тврд њи „Те шко је раз го ва ра ти - Ла ко је раз-
го ва ра ти са осо ба ма са де пре си јом“  На кнад ним по ре ђе њем је утвр ђе но 
да по сто ји раз ли ка из ме ђу слу жбе ни ка и рад ни ка (p=0 013)  Слу жбе ни-
ци у зна чај но ве ћем про цен ту сма тра ју да је лак ше раз го ва ра ти са осо-
ба ма са де пре си јом  

Утвр ђе на је раз ли ка и из ме ђу ис пи та ни ка са раз ли чи тим при хо ди-
ма (F(2,72 554)=5 365, p=0 007) у од го во ри ма на пи те ње да ли осо бе са 
де пре си јом мо гу да се у пот пу но сти опо ра ве  Осо бе са из у зет но до брим 
при хо ди ма ста ти стич ки зна чај но че шће (p=0 010) по др жа ва ју тврд њу да 
се осо бе са де пре си јом не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти  

У од но су на ни во зна ња о мен тал ним бо ле сти ма ко ји ис пи та ни-
ци по се ду ју, уоче на је раз ли ка у ве зи од го во ра на пи та ња да ли осо-
бе са де пре си јом мо гу да се окри вљу ју за ста ње у ко ме се на ла зе 
(F(3,43 28)=6 796, p=0 001) и да ли ће се ста ње по бољ ша ти са трет-
ма ном (F(3,48 18)=9 907, p=0 000)  На кнад ном ана ли зом уоче но је да 
се осо бе ко је има ју пу но зна ња раз ли ку ју од осо ба ко је има ју ми ни-
мал но зна ња (p=0 007), има ју не што зна ња (p=0 020) или има ју зна ња 
(p=0 036)  Ис пи та ни ци ко ји има ју нај ви ше зна ња у нај ве ћем про цен ту 
сма тра ју да се осо бе са де пре си јом не мо гу окри вља ва ти за ста ње у ко-
ме се на ла зе  Та ко ђе, осо бе ко је има ју пу но зна ња сма тра ју да се ста ње 
осо бе са де пре си јом мо же по бољ ша ти са трет ма ном, у од но су на осо бе 
са ми ни мал ним зна њем (p=0 000), са не што зна ња (p=0 001) и у од но-
су на осо бе ко је има ју зна ње (p=0 002) 

Т-тест  је по ка зао да му шкар ци зна чај но ви ше не го же не сма тра ју да 
се осо бе са де пре си јом осе ћа ју исто као дру ги љу ди (t=2 910, p=0 004; 
АСм=2 63, АСж=2 30)   

ДИ СКУ СИ ЈА

Осо бе са мен тал ним бо ле сти ма се су ре ћу са не га тив ним ста во ви-
ма јав но сти, иако ис пи та ни ци у Не мач кој и Аме ри ци ис по ља ва ју сла-
би ју со ци јал ну дис тан цу пре ма осо ба ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем 
не го пре ма осо ба ма са схи зо фре ни јом и ал ко хо ли змом (An ger mayer 
& Matschin ger, 1997)   Не га ти ван став пре ма осо ба ма са де пре си јом 
има 32 3% ис пи та ни ка у на шем ис тра жи ва њу, што је ма ње у по ре ђе-
њу са из ра же но не га тив ним ми шље њем о осо ба ма са бо ле сти ма за ви-
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сно сти и схи зо фре ни јом (Ми ла чић - Ви до је вић, Чо лић, Дра го је вић, у 
штам пи)  Иако су ста во ви пре ма де пре сив ним па ци јен ти ма бо љи не го 
пре ма осо ба ма са схи зо фре ни јом, они по сто је и ути чу на ис по ља ва ње, 
пре по зна ва ње и трет ман де пре си је (An ger meyer and Matschin ger 1997; 
Jorm et al , 1999; Link et al , 1999; Crisp et al , 2000)  Утвр ђе но је да је 
стиг ма рас про стра ње на ме ђу де пре сив ним па ци јен ти ма и да је ве ћа у 
од но су на ме ди цин ске бо ле сти, али је ма ња не го за ХИВ (Ro e loffs et 
al , 2003)  У Ве ли кој Бри та ни ји око 10% ис пи та ни ка сма тра да су осо бе 
са де пре си јом лу де или не ста бил не и то се ни је про ме ни ло то ком кам-
па ње De fe at De presssion Cam pa ign (Payke let et al , 1998)  Ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да иако је ве ћи на ис пи та ни ка по ве зи ва ла де пре си ју са пси хо-
со ци јал ним узро ци ма, ис пи та ни ци су ге не рал но има ли не га тив не ста-
во ве пре ма пси хи ја триј ским па ци јен ти ма (Pri est et al , 1996; Jorm et 
al , 1997; An ger mayer et al , 1999)   И са мо озна ча ва ње (ди јаг но сти ко ва-
ње) мо же да ак ти ви ра не га тив не ста во ве пре ма осо ба ма са мен тал ним 
бо ле сти ма  Ре зул та ти ука зу ју на то да озна ка мен тал не бо ле сти ути че 
на ста во ве и да не га тив не ре ак ци је пре ма осо ба ма са мен тал ним бо ле-
сти ма не на ста ју са мо као по сле ди ца по на ша ња осо ба са мен тал ним 
бо ле сти ма 

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по ка зу ју да 34 4% ис пи та ни ка сма-
тра да су осо бе са де пре си јом опа сне по дру ге  У сту ди ји са ве ли ким 
ре пре зен та тив ним узор ком у Ве ли кој Бри та ни ји 22 9% ис пи та ни ка је 
сма тра ло да су осо бе са де пре си јом опа сне по дру ге (Crisp et al , 2000)  
Ан гер ма јер и Ме чин гер (An ger mayer & Matschin ger, 2003) су утвр ди ли 
да 14 2% осо ба у Не мач кој сма тра да су де пре сив не осо бе опа сне по 
дру ге, а 22% од на ве де ног бро ја сма тра да су ови па ци јен ти агре сив ни  У 
САД 33% осо ба по ве зу је де пре сив ни по ре ме ћај са на си љем (Link et al , 
1999)  Ста во ви јав но сти ука зу ју на то да по сто је ста ња ко ја се опа жа ју 
као опа сна, као што су бо ле сти за ви сно сти и схи зо фре ни ја, и она ко ја се 
опа жа ју као ма ње опа сна, као што су де пре си ја, анк си о зни по ре ме ћај, 
по ре ме ћај ис хра не и де мен ци ја 

У на шем ис тра жи ва њу кон структ опа сно сти зна чај но ко ре ли ра са 
кон струк том не пред ви ди во сти те се мо же ре ћи да став да су осо бе са 
де пре си јом опа сне по дру ге љу де пр вен стве но за ви си од пер цеп ци је 
њи хо вих по сту па ка и осе ћа ња  Нај зна чај ни ји ин ди ка тор ста ва о пред-
ви ди во сти осо ба са де пре си јом је пер цеп ци ја мо гућ но сти оства ри ва ња 
ко му ни ка ци је са њи ма  У на шем ис тра жи ва њу 56 9% ис пи та ни ка сма-
тра да је те шко раз го ва ра ти са осо ба ма са де пре си јом  Крисп (Crisp, 
2000) ука зу је на ши ро ко рас про стра ње но гле ди ште да је са осо ба ма 
са би ло ко јим по ре ме ћа јем те шко раз го ва ра ти (али лак ше са осо ба-
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ма са па нич ним по ре ме ћа јем и по ре ме ћа јем ис хра не), да се осе ћа ју 
дру га чи је од оста лих љу ди (ма ње  за осо бе са ал ко хо ли змом) и да се 
ове осо бе сма тра ју не пред ви ди вим (ма ње не пред ви ди вим се сма тра ју 
осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не)  На ве де на ми шље ња ука зу ју да по сто ји 
ја сна со ци јал на дис тан ца и огра ђи ва ње од ис ку ства ко је има ју осо бе 
са мен тал ним бо ле сти ма  Те шко ће ко му ни ка ци је мо гу пред ста вља ти 
про блем здрав стве ним рад ни ци ма као и чла но ви ма оп ште по пу ла ци-
је  До бра ко му ни ка ци ја са па ци јен ти ма зах те ва да пси хи ја три раз ви ју 
ве шти не ак тив ног слу ша ња и опа жа ње спе ци фич них по тре ба сва ког 
па ци јен та  Део сва ке ан ти-стиг ма кам па ње би би ло по бољ ша ње ко му-
ни ка ци је са па ци јен ти ма као и за по шљав ње аде кват ног осо бља у свим 
сег мен ти ма здрав стве них и со ци јал них услу га за осо бе са мен тал ним 
бо ле сти ма (Crisp, 1999)  

Тре ћи на ис пи та ни ка (33 3%) сма тра да се осо бе са де пре си јом сма-
тра ју од го вор ним и да се мо гу окри вља ва ти за ста ње у ко ме се на ла зе  
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се осо бе са бо ле сти ма за ви сно сти и осо бе са 
по ре ме ћа јем ис хра не сма тра ју од го вор ни јим за ста ње у ко ме се на ла зе 
у од но су на осо бе са схи зо фре ни јом или де мен ци јом (Crisp, 2005; Ми-
ла чић - Ви до је вић, Чо лић, Дра го је вић, у штам пи)  У две сту ди је спро ве-
де не у Ен гле ској, 60% (Crisp et al , 2000) од но сно 54% (Crisp et al , 2005) 
ис пи та ни ка је сма тра ло да су осо бе за ви сне од ал ко хо ла са ме кри ве за 
про блем ко ји има ју, у по ре ђе њу с 34% од но сно 33% за осо бе с по ре ме-
ћа је ис хра не и са мо 4% од но сно 13% за осо бе с де пре си јом, па нич ним 
на па ди ма, схи зо фре ни јом и де мен ци јом  Са мо се за ви сни ци од пси хо-
ак тив них суп стан ци сма тра ју у ве ћој ме ри од го вор ним за ста ње у ко ме 
се на ла зе (68% од но сно 60%)   Ис тра жи ва ње Хеј вор да и Брај та (Hayward 
& Bright, 1997) та ко ђе ука зу је на рас про стра ње ност ста ва да су осо бе са 
озбиљ ним мен тал ним по ре ме ћа ји ма од го вор не за сво ју жи вот ну си ту а-
ци ју и да су у ста њу да се са бе ру уко ли ко то же ле 

Да се ста ње осо ба са де пре си јом мо же по бољ ша ти са трет ма ном 
сма тра 61 4% ис пи та ни ка, а 49 4% да се мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти  
У ис тра жи ва њу Хеј вор да и Брај та (Hayward & Bright, 1997) на ђе но је 
да ис пи та ни ци ве ру ју да се ста ње осо ба са озбиљ ним мен тал ним по ре-
ме ћа ји ма не мо же по бољ ша ти са при ме ње ним трет ма ном  Од го во ри на 
пи та ња о трет ма ну и оправ ку са трет ма ном ука зу ју да стиг ма ти зу ју ћа 
ми шље ња ни су ба зи ра на на не до стат ку зна ња о мен тал ним бо ле сти ма 
(Byrne, 1997) 

Нај ви ше не га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са де пре си јом ис по ља ва-
ју ис пи та ни ци уз ра сне гру пе од 20-24 го ди на, жен ског по ла и са за вр ше-
ном сред њом шко лом  Ис тра жи ва ња ука зу ју на то да је нај ве ћа ин ци ден ца 
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де пре сив ног по ре ме ћа ја упра во у овој уз ра сној гру пи и код осо ба жен ског 
по ла   Док пре пу бер те та не ма из ра зи тих пол них раз ли ка, по сле 11 год  
де вој чи це по ка зу ју два до пет пу та ве ће при су ство уни по лар ног де пре сив-
ног по ре ме ћа ја (kas ha ni et al , 1987)  На ве де не пол не раз ли ке су од ре ђе не 
пре све га про це си ма со ци ја ли за ци је и жи вот ним те шко ћа ма ве за ним за 
пол не уло ге  Мо гу ће је да не га тив ни ста во ви у овој гру пи ре флек ту ју те-
шко ћу пре по зна ва ња симп то ма де пре си је  Суб кли нич ке фор ме де пре си је 
по ка зу ју да по сто ји по ве ћан ри зик од ка сни јег пу ног про цва та де пре сив-
ног по ре ме ћа ја (Fer gu son et al , 2005)  По сто је ва жни раз ло зи за обра ћа ње 
па жње на суб кли нич ке об ли ке де пре си је, уоча ва ња осо ба са овим симп то-
ми ма због пре вен ци је, стра те ги ја ин тер вен ци је са ма њим ри зи ком и про-
ме на ма жи вот ног сти ла (klein et al , 2009) 

ЗА КЉУ ЧАК

Не га тив не ста во ве пре ма осо ба ма са де пре си јом има ју ис пи та ни ци 
ко ји су се из ја сни ли да има ју нај ма ње зна ња о мен тал ним бо ле сти ма  
Ан ти-стиг ма кам па ње би мо гле да се усме ре на еду ка ци ју јав но сти о де-
пре сив ном по ре ме ћа ју, по бољ ша ње ко му ни ка ци је и кон так та са осо ба-
ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем, са по себ ним усме ра ва њем про гра ма 
на гру пу де во ја ка мла ђег уз ра сног до ба  
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STIGMATIZATION OF PERSONS WITH DEPRESSION

IVONA MILAČIć VIDOJEVIć, MARIJA ČOLIć*  
NADA DRAGOJEVIć**

University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation

SuMMMARY

Aim: to explore the valence and the structure of stigmatization towrds 
persons with depressive disorder 

Method: The sample encompassed 575 participants, of both sexes, over 
16 years old, of various levels of education and of different types of em-
ployment  The scale assessment for exploring attitudes towards the persons 
with mental illnesses (Crisp et al , 2000, 2005)  was applied  Participants 
were asked to answer to which degree each of eight statements of the scale 
refers to persons with depression 

Results: The summative score for eight statements points that 32 3% 
of participants have negative attitudes towards persons with depression 
The highest percent of negative attitudes have participants between 20 and 
24 years (38 2%), female participants (55 1%),  participants with second-
ary school education (57 5), of worker’s employment (45 7%), with good 
sallary (57 5) and participants who announced to have minimal or small 
knowledge about mental illnesses (71 5)   Almost two third of participants 
(61 5%) think that treatment  can improve the condition od persons with 
depression and almost half of the sample (49 4% ) that the condition can 
be fully recovered  One third to one half of participants hold opinion that 
persons with depression are dangerous (34 4%), unpredictible (50 3), not 
easy to communicate with (56 9%), to be blamed for own condition (33%), 
feeling different compared to other peorple (57 7%) and able to pull them-
selves together (42 6%) 

Conclusion:  The aim of anti-stigma campaigns could be educating the 
public about depressive disorder and improving the communication with 
these persons, with special programmes directed toward younger persons 

kEY WORDS: mental illnesses, depressive disorder, stigmatization, 
anti-stigma campaigns

*  PhD student
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Циљ: Утвр ди ти сте пен и при ро ду стиг ма ти за ци је осо ба са по ре ме ћа јем 
ис хра не у узор ку оп ште по пу ла ци је.

Ме тод: Узор ком смо об у хва ти ли 575 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из-
над 16 го ди на, раз ли чи тих ни воа обра зо ва ња и за по сле ња. За ис пи ти ва ње 
ста во ва је ко ри шће на ска ла про це не (Cri spe tal.,2000, 2005) ко ју смо за да ва ли 
у фор ми струк ту ри са ног ин тер вјуа. Од ис пи та ни ка је тра же но да од го во-
ре ко ли ко се сва ка од осам из ја ва од но си на осо бе са по ре ме ћа ји ма ис хра не. 
Из ја ве се од но се на ми шље ња о то ме да ли су осо бе са по ре ме ћа ји ма ис хра не 
опа сне по дру ге, да ли су не пред ви ди ве, ко ли ко је те шко ус по ста ви ти раз го-
вор са њи ма, да ли осе ћа ју се дру га чи је од ве ћи не љу ди, да ли тре ба да са мо 
се бе окри вљу ју за ста ње у ко ме се на ла зе, да ли мо гу да се са бе ру уко ли ко то 
же ле, да ли њи хо во ста ње мо же да се по пра ви са трет ма ном и да ли мо гу да 
се у пот пу но сти опо ра ве. 

Ре зул та ти: Не га ти ван став пре ма осо ба ма са по ре ме ћа ји ма ис хра не 
има 12.9% ис пи та ни ка. Нај ве ћи про це нат не га тив них ста во ва има ју осо-
бе уз ра ста 45-64 го ди не (15.4%), док осо бе из нај мла ђе уз ра сне гру пе (16-19 
го ди на) има ју нај ма ње из ра же не не га тив не ста во ве (10.3%). Та ко ђе, нај ве-
ћи про це нат не га тив них ста во ва има ју осо бе са за вр ше ном сред њом шко-
лом (63%), рад нич ког за ни ма ња (51.4 %), са до брим-при стој ним при хо ди ма 
(64.4%). Не што ви ше од по ло ви не ис пи та ни ка (53.3%) сма тра да су осо бе 
са по ре ме ћа ји ма ис хра не кри ве за ста ње у ко ме се на ла зе, 60.2% ис пи та ни ка 
сма тра да ове осо бе мо гу да ути чу на по бољ ша ње свог ста ња. Оп ти ми зам у 
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по гле ду по мо ћи од трет ма на де ли 70.9% ис пи та ни ка, а 63.7% сма тра да се 
ове осо бе мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти.

За кљу чак: Ан ти-стиг ма кам па ње би мо гле да се усме ре на еду ка ци ју јав-
но сти о озбиљ но сти по ре ме ћа ја ис хра не, са по себ ним усме ра ва њем про гра ма 
на жен ске осо бе мла ђег уз ра ста. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: мен тал не бо ле сти, по ре ме ћа ји ис хра не, стиг ма ти за-
ци ја, ан ти-стиг ма кам па ње

УВОД

Ста во ви оп ште по пу ла ци је пре ма осо ба ма с мен тал ним бо ле сти ма 
се че сто за сни ва ју на стра ху, не ра зу ме ва њу и сте ре о ти пи ма, што ове 
осо бе чи ни из ло же ним стиг ми и дис кри ми на ци ји  Стиг ма ти зу ју ћи ста-
во ви не га тив но ути чу на ква ли тет жи во та осо ба са мен тал ним бо ле сти-
ма, по ста ју ба ри је ра у тра же њу про фе си о нал не по мо ћи, за др жа ва њу на 
трет ма ну (Cor ri gan & Rusch, 2002) и по ве ћа ва ју те рет ко ји но си бо лест, 
код по је дин ца и у чи та вој за јед ни ци (Jorm et al , 2000)  Ис тра жи ва ње 
при ро де и сте пе на стиг ма ти зу ју ћих ста во ва ко ји се ве зу ју са раз ли чи-
те мен тал не бо ле сти и ва ри ја бли ко је ути чу на њи хо во ис по ља ва ње су 
ва жни због из град ње ефи ка сних стра те ги ја бор бе про тив стиг ме (Sar-
to ri us&Shult ze, 2005)  Ис тра жи ва ња ста во ва јав но сти пре ма осо ба ма са 
по ре ме ћа ји ма ис хра не (ПИ) ни су та ко че ста (Crow&Pe ter son, 2003) у 
по ре ђе њу са ис тра жи ва њи ма јав но сти у по гле ду дру гих мен тал них по-
ре ме ћа ја нпр  схи зо фре ни је или де пре си је  Је дан раз лог мо же би ти тај 
да се ПИ не по ве зу ју са сте ре о ти пи ма о опа сно сти и не пред ви ди во сти, 
сте ре о ти пи ма ко ји се ве зу ју за пси хо тич не по ре ме ћа је (Link et al , 1997) 

По ре ме ћа ји ис хра не су озбиљ не, би о ло шки узро ко ва не мен тал не 
бо ле сти  У оп штој по пу ла ци ји се под по ре ме ћа ји ма ис хра не нај че шће 
под ра зу ме ва ју ано рек си ја нер во за, бу ли миа нер во за и го ја зност  Ано-
рек си ја нер во за (АН) је по ре ме ћај ис хра не ко ји ка рак те ри ше екс тре ман 
гу би так те жи не, аме но ре ја, страх од до бит ка на те жи ни и ис кри вље на 
сли ка о те лу  По ре ме ћај ка рак те ри ше из глад њи ва ње се бе и те шко ћа да 
се одр жи ми ни мум те ле сне те жи не ко ји се сма тра здра вим за осо бу од-
ре ђе ног уз ра ста и ви си не  Иако АН има нај ве ћу сто пу мор та ли те та од 
свих пси хи ја триј ских по ре ме ћа ја (Agras et al , 2004) ис тра жи ва ња ука-
зу ју на то да се ве ћи на осо ба са овим по ре ме ћа јем не под вр га ва трет-
ма ну (Stri e gel-Mo o re, Le slie, Pe trill, Gar vinf&Ro sen heck, 2000)  Бу ли ми ја 
нер во за се че сто сме њу је са ано рек си јом  У окви ру бу ли ми је до ла зи до 
уно ше ња ве ли ке ко ли чи не хра не, ко ју сле ди иза зи ва ње по вра ћа ња, узи-
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ма ње лак са тив них сред ста ва или ин тен зив на фи зич ка ак тив ност  По сле 
пре је да ња на ста је на пе тост, де пре си ја, осе ћа ње кри ви це ко ји се раз ре-
ша ва ју тек он да ка да је па ци јент си гу ран да се осло бо дио уне те хра не  
Узрок по ре ме ћа ја се тач но не зна  Ге ни мо гу би ти је дан део од го во ра, 
по сто је до ка зи да ако же на има се стру или мај ку са бу ли ми јом има по-
ве ћан ри зик за раз вој овог по ре ме ћа ја  По ро дич ни фак то ри мо гу има ти 
уло гу - пре те ран на гла сак на по стиг ну ћу или ве ли ка кри тич ност ро ди те-
ља  Пси хо ло шки фак то ри та ко ђе игра ју уло гу, укљу чу ју ћи ни ско са мо-
по што ва ње, не мо гућ ност кон тро ле им пул сив ног по на ша ња и те шко ће 
из ра жа ва ња агре сив них осе ћа ња  За бри ну тост за фи зич ки из глед и вит-
ку ли ни ју код же на се сма тра во де ћим узро ком рас про стра ње но сти по-
ре ме ћа ја ис хра не  Ове вред но сти су ка рак те ри стич не за за пад ну кул ту-
ру ко је при хва та ју и дру ге за јед ни це ка ко се со цио-еко ном ски раз ви ја ју  
Ри зич ни ста во ви и по на ша ње се бр зо пре но се пре ко ме ди ја, мо де, ре-
кла ме и но вин ских чла на ка  Сма тра се да је око 95% слу ча је ва по ре ме-
ћа ја ис хра не пре ци пи ти ра но др жа њем ди је те (Бог да но вић и сар , 1988)  
По ред ано рек си је и бу ли ми је, го ја зност је још је дан по ре ме ћај ис хра не  
Од но си се на ви шак ма сти у те лу  Осо ба се сма тра го ја зном ако има 20% 
из над нор мал не те жи не  “Мор бид на” го ја зност се од но си на осо бе ко је 
има ју 50%-100% ве ћу те жи ну од нор мал не, или ка да пре ко мер на те жи-
на ути че на здра вље и функ ци о ни са ње 

Го верс и Шор (Go wers & Sho re, 1999) сма тра ју да су стиг ма ти зу ју-
ћа ми шље ња о осо ба ма са ПИ у из ве сној ме ри ба зи ра на на пар ци јал-
ним исти на ма о овом по ре ме ћа ју, нпр  опа сно сти, по не кад ло шим ре-
а го ва њем на при ме њен трет ман, уло гу па ци јен та у одр жа ва њу бо ле сти 
и те шко ћа ма у ко му ни ка ци ји  Стиг ма ко ја их окру жу је опи су је по ре-
ме ћај као три ви ја лан про блем ко је има ју де вој чи це ко је др же ди је ту, 
же ле кон тро лу или се по ре ме ћај ви ди као адо ле сцент на по бу на (Ro e-
hrig& McLean, 2010)  Та ко ђе је че сто ми шље ње да су ПИ и зло у по тре ба 
суп стан ци по ре ме ћа ји ко ји су са мо и за зва ни (Jorm et al , 2000)  До ка зи 
о по сто ја њу стиг ме пре ма осо ба ма са ПИ се мо гу ви де ти и кроз от пор 
да се ове осо бе при хва те за при ја те ље, са рад ни ке на по слу, парт не ре 
(Link&Phe lan, 2001) или кроз ми шље ње да ове осо бе не мо гу да ти ва љан 
до при нос дру штву (Jorm et al , 1999)  Ми шље ње да се осо бе са по ре-
ме ћа јем ис хра не мо гу опо ра ви ти са трет ма ном је кон зи стент но са тен-
ден ци јом три ви ја ли за ци је овог ста ња  За раз ли ку од оп ште по пу ла ци је, 
струч ња ци у обла сти мен тал ног здра вља раз у ме ју сву озбиљ ност ко ју 
зах те ва трет ман по ре ме ћа ја ис хра не и сма тра ју да по ре ме ћај има сла бу 
до уме ре но по зи тив ну прог но зу (Bur ket& Schramm, 1995)  Во дич Аме-
рич ке пси хи ја триј ске ор га ни за ци је про це њу је да код од ра слих па ци је-
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на та са АН 30-50% има хро нич не про бле ме (АПА, 2006; пре ма Си мић, 
М , 2013), а мор та ли тет је ви ши не го код би ло ко је дру ге пси хи ја триј ске 
бо ле сти, и до 15 9% (Crisp et al , 1992; пре ма Си мић, М)  

У екс пло ра тив ном ис тра жи ва њу чи ји ре зул та ти сле де ис пи та ли смо 
сте пен и ви до ве стиг ма ти за ци је осо ба са ПИ у узор ку оп ште по пу ла ци је 
у Ср би ји 

МЕ ТОД
Узо рак

Узор ком смо об у хва ти ли 575 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из над 16 
го ди на, раз ли чи тих ни воа обра зо ва ња и за по сле ња, из раз ли чи тих гра-
до ва у Ср би ји 

Табела 1.Структура узорка по полу, узрасту, образовању и запослењу 

Пол Узраст Образовање Запослење

ж M
16-
24 25-44 45↑ НСС ССС ВСС Студент Радничко Служб Проф 

Бр 332 242 271 143 161 63 337 175 142 238 104 71
% 57 7 42 2 47 1 24 9 28 11 58 6 30 5 24 7 41 4 18 1 12 8

На по ме на: НСС-ни жа струч на спре ма, ССС-сред ња струч на спре ма, ВСС-ви ша и ви со ка струч на 
спре ма укљу чу ју ћи ма ги сте ри јум и док то рат

Ско ро 29 6% (169) ис пи та ни ка се из ја сни ло да по зна је осо бу са ПИ, 
а 70 4% (401) ис пи та ни ка се из ја сни ло да ни ка да ни је има ло кон так та са 
осо ба ма са ПИ 

Ин стру мен ти и про це ду ра

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на ска ла про це не (Cri sp e t al , 2000, 2005) 
ко ју смо за да ва ли у фор ми струк ту ри са ног ин тер вјуа  Ска ла са др жи 
осам тврд њи  Од ис пи та ни ка је тра же но да од го во ре ко ли ко се сва ка од 
осам из ја ва од но си на осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не  Из ја ве су се од но-
си ле на те ме ко је су из дво ји ли Хеј ворд и Брајт (Hayward & Bright, 1997) 
ко ји су на пи са ли пре глед ли те ра ту ре о стиг ма ти за ци ји осо ба са мен тал-
ним бо ле сти ма  Они су за кљу чи ли да по сто је од ре ђе не те ме ко је ука зу ју 
на то ка ко се пер ци пи ра ју осо бе са мен тал ним бо ле сти ма: као опа сне, 
не пред ви ди ве, да је те шко раз го ва ра ти са њи ма, да се мо гу окри ви ти за 
бо лест, да се мо гу са бра ти, да се осе ћа ју дру га чи је од ве ћи не љу ди, да 
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бо лест има лош ис ход и да сла бо ре а гу ју на трет ман  За сва ку из ја ву ис-
пи та ни ци су би ра ли од го вор на би по лар ној ска ли  На при мер: Опа сан 
по дру ге -2-1 0 1 2 Ни је опа сан по дру ге  Да би се ви де ло ка кви су ста во-
ви ис пи та ни ка пре ма сва кој по је ди нач ној тврд њи, од го во ри до би је ни на 
би по лар ној ска ли су на сле де ћи на чин пре ба че ни у ско ро ве: ско ро ви -2 
и -1 су се ко ди ра ли као не га тив ни, ско ро ви 1 и 2 као по зи тив ни, а од го-
во ри оних ко ји ни су би ли си гур ни или ни су мо гли да од го во ре на пи та ње 
су ко ди ра ни са 0 као не у трал ни  

РЕ ЗУЛ ТА ТИ 

Не га ти ван став пре ма осо ба ма са по ре ме ћа јем ис хра не има 12 9% 
ис пи та ни ка, не у тра лан 58 9% а 28 1% ис пи та ни ка има по зи ти ван став  
Нај ве ћи про це нат не га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са по ре ме ћа јем 
ис хра не има ју осо бе ко је су се из ја сни ле да по се ду ју не што зна ња и ми-
ни мал но зна ња (укуп но 71 2%) у од но су на осо бе ко је су се из ја сни ле да 
има ју зна ња и има ју мно го зна ња, (укуп но 28 8% )  

С об зи ром на де мо граф ске ка рак те ри сти ке, нај ве ћи про це нат не-
га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са по ре ме ћа јем ис хра не има ју осо бе 
уз ра ста 45-64 го ди не (15 4%), док осо бе из нај мла ђе уз ра сне гру пе (16-
19 го ди на) има ју нај ма ње из ра же не не га тив не ста во ве (10 3%)  Та ко ђе, 
нај ве ћи про це нат не га тив них ста во ва има ју ис пи та ни ци са за вр ше ном 
сред њом шко лом (63%), рад нич ког за ни ма ња (51 4 %) и са до брим-при-
стој ним при хо ди ма (64 4%)  

Табела 2.Структура одговора испитаника, према конструктима о 
менталним болестима

Конструкт ПИ 1 ПИ 2 ПИ 3 ПИ 4 ПИ5 ПИ 6 ПИ7 ПИ 8

1
Број 45 56 62 176 32 105 185 41

% 7 8 9 8 10 8 30 7 5 6 18 3 32 2 7 1

2
Број 36 70 88 130 52 125 161 55

% 6 3 12 2 15 3 22 6 9 1 21 8 28 9 6

3
Број 56 145 146 142 82 140 148 110

% 9 8 25 3 25 4 24 7 14 3 24 4 25 8 19 2

4
Број 99 123 117 72 183 105 56 134

% 17 2 21 4 20 4 12 5 31 9 18 3 9 8 23 3

5
Број 338 178 156 54 224 98 22 232

% 58 9 31 27 2 9 4 39 17 1 3 8 40 4
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(ПИ 1) Опа сне по дру ге осо бе / Ни су опа сне по дру ге осо бе

Укуп но 14 1% ис пи та ни ка сма тра да су осо бе са ПИ опа сне по дру ге, 
9 8% не ма ја сан став, а 76 1% ис пи та ни ка сма тра да осо бе са ПИ ни су 
опа сне по дру ге  

(ПИ 2) Не пред ви ди ве / Пред ви ди ве 

Укуп но 22% ис пи та ни ка сма тра да су осо бе са ПИ не пред ви ди ве, 
25 3 % има не у тра лан став, а 52 4% сма тра да су пред ви ди ве  

(ПИ 3) Те шко је раз го ва ра ти са њи ма / Ла ко је раз го ва ра ти са њи ма

Укуп но 26 1% ис пи та ни ка сма тра да је са осо ба ма са ПИ те шко раз-
го ва ра ти, че твр ти на (25 4%) не ма ја сан став, а 46 7% ис пи та ни ка сма тра 
да је са њи ма ла ко раз го ва ра ти  

(ПИ 4) Мо гу са мо се бе да окри вљу ју за ста ње у ко јем се на ла зе/ Не мо гу се 
окри вља ва ти за ста ње у ко јем се на ла зе

Укуп но 53 3% ис пи та ни ка сма тра да осо бе са ПИ мо гу да кри ве се бе 
због ста ња у ко ме се на ла зе, 24 7% не ма ја сан став, а 21 9% сма тра да 
љу ди са ПИ не тре ба да сно се кри ви цу за сво је ста ње  

(ПИ 5) Не ће се по бољ ша ти са трет ма ном / По бољ ша ће се са трет ма ном 

Став да се ста ње осо ба са ПИ не мо же по бољ ша ти са трет ма ном по-
др жа ва 14 7%, 14 3% не ма ја сан став, а 70 9% ис пи та ни ка сма тра да ће 
трет ман би ти од по мо ћи  

(ПИ 6) Осе ћа ју се дру га чи је од нас / Осе ћа ју се исто као и ми 

Став да се осо бе са ПИ осе ћа ју дру га чи је по др жа ва 40 1% ис пи та-
ни ка, 24 4% је не у трал но, а 35 4% ис пи та ни ка сма тра да се они осе ћа ју 
исто као дру ги љу ди  

(ПИ 7) Мо гу да се са бе ру уко ли ко то же ле / Не мо гу учи ни ти ни шта што 
би по бољ ша ло њи хо во ста ње 

Укуп но 60 2% ис пи та ни ка сма тра да осо бе са ПИ мо гу да ути чу на 
по бољ ша ње свог ста ња, 25 8% не ма ја сан став, а 13 6% ис пи та ни ка по-
др жа ва став да осо бе са ПИ не мо гу да учи не ни шта што би по бољ ша ло 
њи хо во ста ње  

(ПИ 8) Ни ка да се не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти / Мо гу се у пот пу но-
сти опо ра ви ти
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Укуп но 16 6% ис пи та ни ка сма тра да се осо бе са ПИ не мо гу у пот пу-
но сти опо ра ви ти, 19 2% ис пи та ни ка не ма ја сан став, 63 7% ис пи та ни ка 
по др жа ва став да се осо бе са ПИ мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти  

Табела 3. Интеркорелације конструката скале

ПИ2 ПИ3 ПИ4 ПИ5 ПИ6 ПИ7 ПИ8

ПИ1  357**  344** - 164**  424** - 117** - 268**  335**

ПИ2  436** - 081  172** - 014 - 181**  151**

ПИ3  029  231**  097* - 243**  267**

ПИ4 - 277**  107*  332** - 197**

ПИ5  071 - 434**  570**

ПИ6 - 115**  088*

ПИ7 - 535**

** корелација значајна на ниову 0 01
* корелација значајна на ниову 0 05

Ис пи та ни ци ко ји сма тра ју да су осо бе са ПИ од го вор не за ста ње у 
ко ме се на ла зе (ПИ4) та ко ђе сма тра ју да ове осо бе мо гу да учи не не што 
за сво је ста ње, да њи хо во ста ње мо же да се по бољ ша са трет ма ном и да 
се мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти 

При ме ном Кра скал Во ли со вог те ста (kru skal Wal li stest) уоче но је да 
нај мла ђи ис пи та ни ци сма тра ју да осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не не мо-
гу да учи не ни шта што би по бољ ша ло њи хо во ста ње (H=12 146, df=3, 
p= 007)  Ман Вит ни је вим те стом је по ка за но да же не ви ше по др жа ва ју 
из ја ву да осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не не мо гу да се окри вљу ју за ста ње 
у ком се на ла зе (Z=-2 169, p= 030), не го што то чи не му шкар ци  

ДИ СКУ СИ ЈА

У на шем ис тра жи ва њу је утвр ђе но да све га 12 9% ис пи та ни ка има 
не га ти ван став пре ма осо ба ма са ПИ што је у скла ду са ис тра жи ва њи ма 
Кри спа (Crisp, 2000) чи ји на ла зи ука зу ју да осо бе са ПИ иза зи ва ју ма ње 
не га тив них ста во ва не го осо бе са дру гим мен тал ним бо ле сти ма  Крисп 
та ко ђе (Crisp, 2000) ука зу је да се осо бе са ПИ сма тра ју ма ње опа сним и 
не пред ви ди вим у од но су на осо бе са дру гим мен тал ним по ре ме ћа ји ма 
(нпр  осо бе са бо ле сти ма за ви сно сти или осо бе са схи зо фре ни јом), што 
је у скла ду са ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња (76% ис пи та ни ка сма тра 
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да осо бе са ПИ ни су опа сне , а све га 22% да су не пред ви ди ве)  Та ко ђе 
ука зу је да је лак ше при ча ти са осо ба ма са ПИ или па нич ним по ре ме ћа-
јем у од но су на ши ро ко рас про стра ње но гле ди ште да је са осо ба ма са 
би ло ко јим по ре ме ћа јем те шко раз го ва ра ти и да се осе ћа ју дру га чи је од 
оста лих љу ди  

У на шем ис тра жи ва њу је утвр ђен ви ши про це нат (28%) ис пи та ни ка 
ко ји има ју по зи ти ван став пре ма осо ба ма са ПИ  У ис пи ти ва њу ста во ва 
пре ма осо ба ма са ПИ мо жда тре ба про ме ни ти па ра диг му и об ја сни ти 
ви шу за сту пље ност по зи тив них у од но су на не га тив не ста во ве  Монд и 
сар , (2006) сма тра ју да су ин фор ма ци је до би је не из ме ди ја по ве за не са 
ма ње не га тив ним од го во ри ма на пи та ња о озбиљ но сти симп то ма и же ље 
за со ци јал ном дис тан цом у од но су на осо бе са ПИ  Чи ње ни ца је да ис-
пи та ни ци пре по зна ју озбиљ ност симп то ма, али им при пи су ју по жељ на 
свој ства ука зу је на ам би ва лен ци ју пре ма симп то ми ма ПИ ко ја по сто ји 
код же на у за јед ни ци и код осо ба ко је су на трет ма ну за ПИ (Vi to u sek et 
al , 1998)  Монд и сар  (2006) ука зу ју да ис пи та ни ци ко ји сма тра ју да “не 
би би ло та ко ло ше” има ти про блем опи сан у ви ње ти ко ја при ка зу је осо-
бу са ано рек си јом нер во зом и са ми има ју не ке симп то ме ПИ  Ис пи та-
ни ци ми ни ми зи ра ју абе рант не симп то ме и озбиљ не ме ди цин ске по сле-
ди це по ре ме ћа ја ис хра не (аме но ре ја, зло у по тре ба лак са ти ва, по вра ћа-
ње, екс трем но огра ни ча ва ње ис хра не) и ди ве се спо соб но сти кон тро ле 
ис хра не и спро во ђе њу фи зич ких ак тив но сти  Кул ту ро ло шки при ти сак 
да се бу де мр шав и не за до во љан соп стве ном те жи ном и об ли ком те ла је 
де ли мич но од го во ран за на ве де на осе ћа ња  Осим то га из ра жа ва ње осе-
ћа ња за ви сти и ди вље ња пре ма осо ба ма са мен тал ним по ре ме ћа ји ма је 
је дан аспект стиг ме ко ји је је дин ствен за по ре ме ћа је ис хра не (Ro e hrig& 
McLean, 2010)  

Ис пи та ни ци ко ји су се из ја сни ли да су има ли кон такт са осо ба ма са 
ПИ има ју по зи тив ни је ста во ве (32 1%вс 26 3%) пре ма њи ма у од но су на 
ис пи та ни ке ко ји се се из ја сни ли да ни су има ли кон такт  Осо бе из нај-
мла ђе уз ра сне гру пе (16-19 го ди на) има ју нај ма ње из ра же не не га тив не 
ста во ве (10 3%)  Нај по зи тив ни је ста во ве пре ма осо ба ма са по ре ме ћа јем 
ис хра не има ју осо бе жен ског по ла (62 9% вс  37 1%), уз ра сне гру пе 20-
24 го ди не (37 1%)  Мо гу ће је да су у пи та њу осо бе ко је про ла зе кроз фа-
зу симп то ма ано рек си је нер во за (АН)  На ла зи епи де ми о ло шких сту ди ја 
ука зу ју да је пре ва лен ца АН код мла дих же на 1 0-2 0%, а пре ва лен це 
пар ци јал ног син дро ма АН 3 0-4 0% (Stri e gel-Mo o re et al , 2003)  

Нај ве ћи про це нат не га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са по ре ме ћа-
јем ис хра не има ју осо бе ко је су се из ја сни ле да по се ду ју не што зна ња и 
ми ни мал но зна ња (укуп но 71 2%) у од но су на осо бе ко је су се из ја сни ле 
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да има ју зна ња и има ју мно го зна ња, (укуп но 28 8% )  Ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да се о мен тал ним по ре ме ћа ји ма ма ло зна и да су зна ња удру же-
на са пред ра су да ма (Thor nic roft, 2006)  Овај на лаз ука зу је на евен ту ал ну 
ко ри сност ан ти-стиг ма кам па њи ко је би има ле за циљ еду ка ци ју јав но-
сти о по ре ме ћа ји ма ис хра не  У на шем ис тра жи ва њу се 70 4% ис пи та ни-
ка из ја сни ло да ни је има ло кон такт са осо ба ма са по ре ме ћа јем ис хра не  
Ве ро ват но је да нај ве ћи број ин фор ма ци ја о осо ба ма са ПИ јав ност до-
би ја пре ко ме ди ја, а пор трет же не ко ји се пла си ра у ме ди ји ма се сма тра 
и глав ним узроч ни ком ПИ (Po livy&Her man, 2002)  Из гле да да је те шко 
оче ки ва ти да ти исти ме ди ји има ју уло гу у еду ка ци ји јав но сти о ПИ 

Ка да су не га тив ни ста во ви ве за ни за ПИ они су ве за ни за пер цеп ци ју 
да је ово ста ње “са мо и за зва но”  У на шем ис тра жи ва њу ви ше од по ло ви-
не ис пи та ни ка (53 3%) сма тра да су осо бе са ПИ од го вор не за ста ње у 
ко ме се на ла зе  Ман Вит ни је вим те стом је по ка за но да же не че шће не 
по др жа ва ју овај стиг ма ти зу ју ћи став, већ ви ше по др жа ва ју из ја ву да се 
осо бе са ПИ не мо гу окри вља ва ти за ста ње у ко ме се на ла зе (Z=-2 169, 
p= 030)  Крисп и сар , (2000) ис тра жу ју ћи ста во ве јав но сти ука зу ју да 
1/3 ис пи та ни ка сма тра да осо бе са ПИ мо гу да “се са бе ру” и “да са мо 
се бе мо гу да окри вљу ју за ста ње у ко ме се на ла зе”  Ова кви стиг ма ти зу-
ју ћи ста во ви су се нај че шће ве зи ва ли за осо бе са де пре си јом (Ro e hrig 
&McLean, 2010)  

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се осо бе са ПИ и осо бе са бо ле сти ма за-
ви сно сти сма тра ју од го вор ни јим за ста ње у ко ме се на ла зе у од но су на 
осо бе са дру гим мен тал ним бо ле сти ма нпр  осо бе са схи зо фре ни јом или 
де мен ци јом (Crisp, 2005: Ми ла чић- Ви до је вић и сар , у штам пи)  У две 
сту ди је спро ве де не у Ен гле ској, 60% (Crisp et al ,  2000) од но сно 54% 
(Crisp et al ,  2005) ис пи та ни ка је сма тра ло да су осо бе за ви сне од ал-
ко хо ла са ме кри ве за про блем ко ји има ју, у по ре ђе њу с 34% од но сно 
33% за осо бе с ПИ и са мо 4% од но сно 13% за осо бе с де пре си јом, па-
нич ним на па ди ма, схи зо фре ни јом и де мен ци јом  Ис тра жи ва ње Хеј вор-
да и Брај та (Hayward&Bright, 1997) та ко ђе ука зу је на рас про стра ње ност 
ста ва да су осо бе са озбиљ ним мен тал ним по ре ме ћа ји ма од го вор не за 
сво ју жи вот ну си ту а ци ју и да су у ста њу да се са бе ру уко ли ко то же ле  
Сте ре о ти пи о по ре ме ћа ји ма ис хра не укљу чу ју ве ро ва ње да је у пи та-
њу по ре ме ћај над ко јим осо ба има кон тро лу (Hol li day, Wall, Tre a su re, 
& We in man, 2005)  У на шем ис тра жи ва њу 60 2% ис пи та ни ка сма тра да 
осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не мо гу да ути чу на по бољ ша ње свог ста ња, 
али нај мла ђи ис пи та ни ци не по др жа ва ју овај став, што мо же да ука же 
да ис пи та ни ци мла ђе уз ра сне гру пе има ју ис ку ства са не ким симп то ми-
ма по ре ме ћа ја ис хра не  Сли чан је на лаз Стју ар та и сар  (Ste wart et al , 
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2006) да се осо бе са ано рек си јом мо гу “са бра ти”, да су “ви ше од го вор не” 
за сво ју бо лест и да сво јим по на ша њем “тра же па жњу” Стиг ма ти зу ју-
ћи ста во ви о од го вор но сти и тра же њу па жње по др жа ва ју ми шље ње да 
ове осо бе пра ве све стан из бор да има ју по ре ме ћај ис хра не  Овај став 
оне мо гу ћа ва тра же ње трет ма на и ми ни ми зи ра озбиљ ну при ро ду овог 
по ре ме ћа ја  Ши ро ко је при хва ће но ве ро ва ње да ве ћи на љу ди мо же и 
тре ба да кон тро ли ше те ле сну те жи ну и об лик те ла, те се по ре ме ћа ји ис-
хра не сма тра ју екс трем ним на по ром да се ути че на ове аспек те из гле да  
Пер цеп ци ја осо ба са по ре ме ћа јем ис хра не да сво јим по на ша њем тра же 
па жњу од ра жа ва ве ро ва ње да је из бор на пра вљен да би се до би ла не ка 
ко рист (Ro e hrig &McLean, 2010)  Го верс и Шор (Go wers & Sho re, 1999) 
ука зу ју да јав ност пер ци пи ра осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не као да су 
мо ти ви са не нар ци змом, а Сил бер штај но ви ре зул та ти (Sil ber stein, 1987) 
по ка зу ју да се не кон тро ли са на ис хра на, са мо и зглад њи ва ње и пур га ци ја 
сма тра ју “вољ ним” по на ша њем 

У на шем ис тра жи ва њу ис пи та ни ци ко ји сма тра ју да се осо бе са ПИ 
мо гу окри вља ва ти за по ре ме ћај та ко ђе сма тра ју да ове осо бе мо гу да 
учи не не што за ста ње у ко ме се на ла зе, да ће се по бољ ша ти са трет-
ма ном и да се мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти  Овај на лаз је у скла ду са 
ис тра жи ва њи ма у све ту (Crisp, 2000; Crisp, 2005) и код нас (Ми ла чић 
Ви до је вић и сар  у штам пи) ко ји ука зу је да јав ност опа жа да се трет ма-
ном мо гу по бољ ша ти осо бе са ПИ (71%), ал ко хо ли змом (62 7%), де пре-
си јом (61 5%), а да се не мо гу по бољ ша ти осо бе са де мен ци јом (43 2%) и 
схи зо фре ни јом (33 1%), као и да се у пот пу но сти мо гу опо ра ви ти осо бе 
са ПИ (64%), ал ко хо ли змом (58 1%), а да се не мо гу опо ра ви ти осо бе 
са де мен ци јом (55 2%) и схи зо фре ни јом (51 4%)  Оп ти ми зам у по гле-
ду опо рав ка осо ба са ПИ ве ро ват но се за сни ва на ми шље њу да је овај 
по ре ме ћај под ути ца јем во ље обо ле лог, да се ове осо бе “мо гу са бра ти”, 
“окри вља ва ти за ста ње у ко ме се на ла зе” и да су ви ше “од го вор не за 
сво ју бо лест” (Go wers, et al , 1999)  У слу ча ју АН, из гле да да је јав ност 
и пре ви ше оп ти ми стич на јер је ток АН че сто хро ни чан и да још ни су 
про на ђе ни ефи ка сни трет ма ни (Ben-To vim et al , 2001)  Хо ли деј и сар  
(Ho li dayetal , 2005) су укла за ли да јав ност пер ци пи ра АН као по ре ме ћај 
ис хра не, али не и као пси хо ло шко ста ње  Овај на лаз је мо жда од го во ран 
за сла бо тра же ње трет ма на код осо ба са овим по ре ме ћа јем  Пер цеп ци ја 
ПИ као сли ке ни ског са мо по што ва ња мо же би ти по ве за на са не по жељ-
ном прет по став ком да АН ни је про блем мен тал ног здра вља  Ве ро ва ња 
ове вр сте мо гу ука за ти на пер цеп ци ју ПИ као “про бле ма жи вље ња” уме-
сто про бле ма мен тал ног здра вља (Mon de tal , 2006) 
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Огра ни че ња ис тра жи ва ња

У овом ис тра жи ва њу ни су се по себ но ис пи ти ва ли ста во ви пре ма АН 
и БН већ уоп ште но пре ма по ре ме ћа ји ма ис хра не  Та ко ђе, ни смо укљу-
чи ли спе ци фич не ва ри ја бле ко је има ју ути ца ја на ин ди ви ду ал не ста во-
ве нпр  сте пен по ре ме ћа ја ис хра не код ис пи та ни ка или ни во по зна ва ња 
про бле ма (нпр  пре ко ТВ-а или лич но ис ку ство) 

ЗА КЉУ ЧАК

Ис пи та ни ци у на шем узор ку у ве ћи ни слу ча је ва не пер ци пи ра ју не-
га тив но осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не  Опа жа ју их као ма ње опа сне и 
не пред ви ди ве, а ви ше од го вор не за ста ње у ко ме се на ла зе  Ис пи та ни ци 
сма тра ју да се ста ње осо ба са ПИ у ве ли ком про цен ту мо же по бољ ша ти 
са трет ма ном и у пот пу но сти опо ра ви ти  Нај не га тив ни је ста во ве пре ма 
осо ба ма са ПИ има ли су ис пи та ни ци ко ји су се из ја сни ли да има ју нај-
ма ње зна ња о по ре ме ћа ју  же не мла ђег уз ра ста су има ле на по зи тив ни је 
ста во ве пре ма осо ба ма са ПИ што мо же да ука же на при хва та ње ри зич-
них ста во ва и по на ша ња у овом де лу ис пи ти ва ног узор ка  Ста во ви ис-
пи та ни ка пре ма трет ма ну и опо рав ку су пре те ра но оп ти ми стич ни  Ан-
ти-стиг ма кам па ње се мо гу усме ри ти на еду ка ци ју јав но сти о озбиљ но-
сти овог по ре ме ћа ја  Ва жно је у пре вен тив не про гра ме укљу чи ти ја сне 
ин фор ма ци је о не га тив ном ефек ту по на ша ња ка рак те ри стич ног за ПИ 
на фи зич ко и пси хо-со ци јал но функ ци о ни са ње, као и на то да по сто ји 
ве ли ки ри зик на пре до ва ња од суб-кли нич ких фор ми ис по ља ва ња овог 
по ре ме ћа ја до ње го вог пу ног про цва та (Pat to ne tal , 1999) 
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STIGMATIZATION OF PERSONS WITH EATING DISORDERS
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Aim: It was to establish intensity and the structure of stigmatization of 
persons with eating disorders in a sample of general public in Serbia  

Method: The sample encompassed 575 participants of both sex, over 16, 
of different levels of education and of different employments  For assessing 
attitudes of general public the scale (Crisp et al , 2000, 2005) presented in 
the form of structured interview was applied  The eight statements of the 
scale intended to discover to what degree participants think that persons 
with eating disorders are dangerous, unpredictable, easy to communicate 
with, feel different compared to others, can be blamed for own condition, 
can could pull themselves together if they want to, can improve own 
condition with treatment and can be completely recovered 

Results: Negative attitudes toward persons with eating disorders hold 
12 9% of participants  The highest percent of negative attitudes (15 4%) 
held 45-64 years old participants, while the youngest 16-19 years old 
participants held the smallest percent of negative attitudes (10 3%)  The 
highest percent of negative attitudes held participants with secondary 
school (63%), workers (51 4) and participants with strong revenues (64 4%) 
More than half of the sample(53 3%)hold opinion that persons with eating 
disorders are to be blamed for own condition, while 60 2% of participants 
think that these persons can themselves improve own condition  70 9% of 
participants are optimistic regarding the efficacy of treatment, while 63 7% 
think that the condition of these persons can be completely recovered  

Conclusion: Anti-stigma campaign should be oriented toward informing 
the public about seriousness of eating disorders, regarding speciallyyounger 
female persons  

kEY WORDS: mental illness, eating disorders, stigmatization, anti-
stigma campaign

* PhD student
**  Associate professor, retired
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Ана ли зом су об у хва ће ни на уч ни члан ци на став ни ка и са рад ни ка ФА-
СПеР-а пу бли ко ва ни у ча со пи си ма ци ти ра ним у WoS-у, у пе ри о ду од 2008. 
до кра ја 2012. го ди не. По да ци о фак то ру ути ца ју и ин дек су ци ти ра но сти 
пре у зе ти су из Jo ur nal Ci ta tion Re port. У на ве де ном пе ри о ду на уч не ра до ве 
пу бли ко ва ло је 45 на став ни ка и са рад ни ка (67,3% жен ског и 32,7% му шког 
по ла), ста ро сти из ме ђу 26. и 62. го ди не (АС=45,56; SD=8,71). У пе то го ди-
шњем пе ри о ду пу бли ко ва но је 78 ра до ва у 36 раз ли чи тих ча со пи са са Том со-
но ве ISI ли сте. У од но су на им пакт фак тор 19 (24,4%) ра до ва пу бли ко ва но је 
у вр хун ским, 3 (3,8%) у ис так ну тим и 56 (71,8%) у ме ђу на род ним на уч ним 
ча со пи си ма. Нај ве ћи број ра до ва пу бли ко ван је у ча со пи си ма до ма ћих и ре ги-
о нал них из да ва ча ре фе ри са них у WoS-у, као и у ча со пи си ма ко ји се пу бли ку ју 
у Аме ри ци и Ује ди ње ном Кра љев ству. Не ки ра до ви су пу бли ко ва ни у тзв. пре-
да тор ским ча со пи си ма. Ова не га тив на тен ден ци ја се мо же пре ва зи ћи уста-
но вља ва њем дру га чи јих кри те ри ју ма за про це ну на уч ног до стиг ну ћа. 
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УВОД

Зах те ви за из бор у зва ња, де фи ни са ни Пра вил ни ком о по ступ ку 
и на чи ну вред но ва ња, и кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра жи-
вач ких ре зул та та ис тра жи ва ча („Слу жбе ни гла сник РС”, бр  110/05 и 
50/06), као и зах те ви са др жа ни у Пра вил ни ку о стан дар ди ма и по ступ-
ку за акре ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва и сту диј ских про гра ма, 
а ко ји се од но се на „ква ли тет“ на став ни ка и са рад ни ка под ста кли су 
чла но ве на уч не за јед ни це у Ср би ји да сво је сна ге усме ре ка об ја вљи-
ва њу ра до ва у ча со пи си ма са Том со но ве ISI ли сте, пред ста вља њу на-
уч но-ис тра жи вач ких ре зул та та на ме ђу на род ним на уч ним кон фе рен-
ци ји ма, уче шћу у на ци о нал ним и ме ђу на род ним про јек ти ма  Го то во 
не ви дљи во при су су тво на став ни ка и са рад ни ка Фа кул те та за спе ци јал-
ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју (ФА СПЕР) у ча со пи си ма са ISI ли сте, 
до 2008  го ди не (ра до ве су об ја вљи ва ли, углав ном у соп стве ним ча со-
пи си ма и дру гим у Ср би ји), до би ја са свим но ву ди мен зи ју  По ре ђе ња 
ра ди, до 2008  тек не ко ли ко на став ни ка ФА СПЕР-а об ја ви ло је око де-
се так ра до ва у ча со пи си ма са ISI ли сте  На кон 2008  го ди не, на став ни-
ци и са рад ни ци ФА СПЕР-а су зна чај но по ве ћа ли ин тен зи тет на уч но си-
тра жи вач ке ак тив но сти, без об зи ра на објек тив не те шко ће, за сту пље не 
у обла сти дру штве них на у ка, ко је и да ље пра те об ја вљи ва ње ра до ва у 
ча со пи си ма са ISI ли сте (ни зак ни во фи нан си ра ња на уч не ак тив но сти, 
не до вољ но ис ку ства са обра зо ва њем и струч ним уса вр ша ва њем из ван 
зе мље, ни зак ни во про фе си о нал не мо бил но сти, ве ли ка кон ку рен ци ја 
и ком пли ко ва на про це ду ра об ја вљи ва ња ра до ва, за тво ре ност ча со пи са 
са SCI/SSCI ли сте), (Цве ти ча нин и Пе тр о вић, 2013)  Има ју ћи то у ви-
ду у ра ду ће мо ана ли зи ра ти на уч ну ак тив ност на став ни ка и са рад ни ка 
ФА СПЕР-а, у де лу ко ји се од но си на ра до ве об ја вље не у ча со пи си ма са 
ISI ли сте, у пе ри о ду од 2008  до 2012  го ди не  

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Ово ис тра жи ва ње, екс пло ра тив ног ти па, спро ве де но је у ци љу утвр-
ђи ва ња оп штег трен да пу бли ко ва ња на уч них ра до ва на став ни ка и са рад-
ни ка ФА СПЕР-а у ме ђу на род ним на уч ним ча со пи си ма  Иако рад не ма 
пре тен зи је да пред ста вља сци ен то ме триј ску ана ли зу пу бли ко ва них ра-
до ва, ве ру је мо да се и на осно ву де скрип тив них по да та ка мо гу уочи ти 
по зи тив не тен ден ци је и не га тив ни про це си у по ступ ку об ја вљи ва ња и, 
по сле дич но, вред но ва ња на уч но-ис тра жи вач ког ра да  
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МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По да ци о ра до ви ма на став ни ка и са рад ни ка ФА СПЕР-а, пу бли ко ва-
ним у на уч ним ча со по си ма са ISI ли сте, при ку пље ни су на осно ву ана-
ли зе до ку мен та ци је ко ја се ко ри сти за пе ри о дич ну ева лу а ци ју на уч ног 
ра да, као и на осно ву по да та ка до ступ них на сај ту Кон зор ци ју ма на род-
них би бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку (КОБ СОН)  За ана ли зу су 
ко ри шће ни ра до ви са ISI ли сте об ја вље ни у пе ри о ду од по чет ка 2008  до 
кра ја 2012  го ди не  Има ју ћи у ви ду да се, пре ма по сто је ћем Пра вил ни ку 
о по ступ ку и на чи ну вред но ва ња и кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но-
и стра жи вач ких ре зул та та ис тра жи ва ча (2008) при ли ком од ре ђи ва ња 
М ко е фи ци јен та мо же узе ти нај по вољ ни ја кла си фи ка ци ја у пе ри о ду од 
три го ди не овом ана ли зом је об у хва ћен и је дан рад пу бли ко ван у ча со пи-
су ко ји је две го ди не ка сни је свр стан у ка те го ри ју М23 и је дан рад пу бли-
ко ван 2012  го ди не у ча со пи су ко ји је 2010  го ди не по след њи пут имао 
из ра чу нат фак тор ути ца ја  Ана ли зом су об у хва ће ни и ча со пи си ко ји су 
су спен до ва ни са ISI ли сте због не пра вил но сти у ци ти ра њу  Сви по да ци о 
ча со пи си и ма до би је ни су ко ри шће њем Jo u r nal Ci ta tion Re ports® Sci en ce 
Edi tion (Thom son Re u ters) за од го ва ра ју ћу го ди ну  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ

У пе ри о ду од 2008  до кра ја 2012  го ди не на став ни ци и са рад ни ци 
Фа кул те та об ја ви ли су сво је ра до ве у 36 раз ли чи тих ча со пи са са Том со-
но ве ISI ли сте  На ве де ни ча со пи си об у хва ће ни су ци тат ним ин дек си ма 
Sci en ce Ci ta tion In dex Ex pan ded (SCIe) и (или) So cial Sci en ce Ci ta tion In dex 
(SSCI)  Сви ча со пи си са ISI ли сте по де ље ни су у јед ну или ви ше од 220 
на уч них обла сти  Де фек то ло зи су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва об ја вљи ва-
ли ра до ве у ча со пи си ма ко ји при па да ју обла сти ма оп ште и спе ци јал не 
еду ка ци је, ис тра жи ва ња у еду ка ци ји, ре ха би ли та ци је, ауди о ло ги је и ло-
го пе ди је, али је не ма ли број ра до ва об ја вљен и у ча со пи си ма ко ји при-
па да ју на уч ној обла сти пе да го шке пси хо ло ги је и раз ли чи тим обла сти ма 
ме ди ци не  Док то ри су, осим у ча со пи си ма из ху ма не ме ди ци не, об ја-
вљи ва ли ра до ве и у ча со пи си ма из ве те ри нар ске ме ди ци не, би о ло ги је 
и пси хо ло ги је  Пси хо ло зи су огра ни чи ли сво ја ин те ре со ва ња на област 
пси хо ло ги је и пси хи ја три је, док су лин гви ста и со ци јал ни рад ник об-
ја ви ли ра до ве у ча со пи си ма ко ји при па да ју њи хо вој ма тич ној на уч ној 
обла сти  Ова ква ди стри бу ци ја ра до ва у раз ли чи тим на уч ним обла сти ма 
са свим је оче ки ва на, ка ко због мул ти ди сци пли на р не при ро де спро ве де-
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них ис тра жи ва ња, та ко и због ве ли ког бро ја пу бли ко ва них ра до ва чи ји 
ко а у то ри при па да ју раз ли чи тим на уч ним обла сти ма  

У ана ли зи ра ном пе ри о ду ра до ве у ча со пи си ма са ISI ли сте об ја ви ло 
је 45 на став ни ка и са рад ни ка, 15 (33,3%) му шког и 30 (67,3%) жен ског 
по ла, ста ро сти из ме ђу 26  и 62  го ди не (AС=45,56; СД=8,71)  У од но су 
на ба зич но фа кул тет ско обра зо ва ње ауто ра, 32 (71,1%) су де фек то ло зи, 
ше сто ро (13,3%) су пси хо ло зи; тро ји ца (6,7%) су док то ри и по је дан је 
фи ло лог, ма шин ски ин же њер, со ци јал ни рад ник и мо ле ку лар ни би о лог 
(2,2%)  Ди стри бу ци ја ауто ра пре ма по лу, го ди на ма ста ро сти и ба зич ном 
фа кул тет ском обра зо ва њу при бли жно од сли ка ва оп шту ди стри бу ци ју 
на став ни ка и са рад ни ка на ФА СПЕР-у  То се не мо же ре ћи и за ди стри-
бу ци ју де фек то ло га по ужим на уч ним обла сти ма, с об зи ром на то да се 
ме ђу де фек то ло зи ма, ауто ри ма об ја вље них ра до ва, на ла зи де вет со ма-
то пе да, осам сур до ло га, се дам оли го фре но ло га, че ти ри ло го пе да, три 
ти фло ло га и је дан спе ци јал ни пе да гог  

С об зи ром на то да су у пе то го ди шњем пе ри о ду не ки ис пи та ни ци 
иза бра ни у ви ше зва ње, ни је нас ин те ре со ва ло у ком су зва њу ауто ри 
пу бли ко ва них ра до ва у овом тре нут ку  Уме сто то га смо, на осно ву по да-
та ка о да ту му из бо ра у ви ше зва ње, од ре ди ли у ко ме је зва њу био од ре-
ђе ни на став ник или са рад ник у тре нут ку ка да је рад пу бли ко ван  Та ко 
смо до шли до за кључ ка да су 44,1% свих ра до ва пу бли ко ва ли ван ред ни 
про фе со ри; не што ма ње од че твр ти не (24,6%) до цен ти; 20,3% ре дов ни 
про фе со ри и 11% аси стен ти  

Нај ве ћи број ауто ра је об ја вио је дан (18 или 40%) или два ра да (12 
или 26,7%)  По че ти ри ис пи та ни ка (8,9%) об ја ви ло је три, че ти ри и пет 
ра до ва  Је дан ис пи та ник је об ја вио шест, је дан се дам, а је дан чак 14 ра-
до ва  Број ауто ра у ра ду кре ће се у ра спо ну од је дан до 13  Тре ћи на свих 
ра до ва (39 или 33,1%) има три ко а у то ра  Не што ви ше од пе ти не ра до ва  
(25 или 21,2%) на пи са ла су че ти ри ко а у то ра  Два ко а у то ра су еви ден ти-
ра на на 22 (18,6%) ра да, док је пет ко а у то ра за бе ле же но код 15 (12,7%) 
ра до ва  

Од 78 ра до ва ско ро три че твр ти не (73,07%) ни ка да ни је ци ти ра но 
WoS-у  Се дам ра до ва (8,97%) ци ти ра но је јед ном, пет ра до ва (6,41%) ци-
ти ра но је два пу та; два ра да (2,56%) ци ти ра на су че ти ри, од но сно се дам 
пу та; док је по је дан рад (1,28%) ци ти ран 5,10,11, 20 и 70 пу та  

Нај ве ћи број ра до ва об ја вљен је у до ма ћим ча со пи си ма ко ји се на ла-
зе на ISI ли сти: де вет ра до ва је об ја вље но у Вој но са ни тет ском пре гле ду; 
по се дам у Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство и ча со пи су Пси хо ло-
ги ја; три ра да су об ја вље на у Ar chi ves of Bi o lo gi cal Sci en ces и два ра да у Ac ta 
Ve te ri na ria  Од укуп но об ја вље них 78 ра до ва, ви ше од тре ћи не (35,9%) је 
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штам па но у до ма ћим ча со пи си ма ре фе ри са ним у WoS-u  По број но сти 
сле де ча со пи си чи ји се из да ва чи на ла зе на те ри то ри ји Ује ди ње ног кра-
љев ства (11 ра до ва) и САД (де вет ра до ва)  Ве ли ки број ра до ва об ја вљен 
је у зе мља ма бив ше СФРЈ: де вет ра до ва је об ја вље но у Бо сни и Хер це го-
ви ни, че ти ри у Хр ват ској и два у Сло ве ни ји  У Ру си ји су об ја вље на три 
ра да  По је ди нач ни ра до ви су об ја вље ни у Хо лан ди ји, Пољ ској, Грч кој и 
Син га пу ру  Осим три ра да пу бли ко ва на на ру ском и два на сло ве нач ком 
је зи ку, сви оста ли ра до ви су штам па ни на ен гле ском је зи ку  У ову гру пу 
спа да ју и че ти ри ра да штам па на дво је зич но, на хр ват ском и ен гле ском 
је зи ку 

Нај ве ћи број ра до ва (56 или 71,8%) об ја вљен је у ме ђу на род ним ча-
со пи си ма  У ис так ну тим ме ђу на род ним ча со пи си ма штам па на су са мо 
три (3,8%) ра да, док је 19 (24,4%) ра до ва пу бли ко ва но у вр хун ским ме-
ђу на род ним ча со пи си ма  

Је дан од нај че шће ко ри шће них по ка за те ља на уч не вред но сти ча со-
пи са је сте ње гов фак тор ути ца ја (Im pact fac tor)  У Та бе ли 1 при ка за на 
је број на вред ност им пакт фак то ра за пе ри од од две го ди не ко ји је прет-
хо дио го ди ни пу бли ко ва ња ча со пи са  Број на вред ност фак то ра ути ца ја 
за дво го ди шњи пе ри од до би ја се та ко што се број ци та та у по след ње две 
го ди не по де ли укуп ним бро јем ра до ва об ја вље них у те две го ди не  Нај-
ве ћи им пакт фак тор има ју ча со пи си из обла сти би о хе ми је, мо ле ку лар не 
би о ло ги је, хе ма то ло ги је и кар ди о ло ги је  Ча со пи си из обла сти спе ци јал-
не еду ка ци је, ре ха би ли та ци је и пси хо ло ги је има ју, по пра ви лу, зна чај но 
ни жи фак тор ути ца ја  Тре ба има ти у ви ду да се им пакт фак тор мо же 
ко ри сти ти као зна ча јан би бли о ме триј ски ин ди ка тор вред но сти ча со-
пи са и, са свим по сред но, ра до ва об ја вље них у том ча со пи су  Ме ђу тим, 
упо тре ба овог ин ди ка то ра за про це ну ква ли те та по је ди нач ног ра да или 
укуп не на уч не про дук тив но сти по је ди нач них ис тра жи ва ча, ни је са свим 
оправ да на (Si mons, 2008)  Илу стра ти ван при мер је на лаз бра зил ских 
ауто ра (Oli ve i ra et al , 2013) пре ма ко ји ма, у обла сти кли нич ке не фр о-
ло ги је и не у ро на у ка ни је утвр ђе на зна чај на ко ре ла ци ја из ме ђу про сеч не 
вред но сти фак то ра ути ца ја и би ло ког ин ди ка то ра на уч не ком пе тент но-
сти по је ди нач них ис тра жи ва ча  



Ненад Глумбић, Весна Вучинић318
T

a
б

ел
а

 1
 –

 Ч
а

со
п

и
си

 с
а

 I
S

I 
л

и
ст

е 
у 

к
ој

и
м

а
 с

у 
об

ја
вљ

ен
и

 р
а

до
ви

 
н

а
ст

а
вн

и
к

а
 и

 с
а

р
а

дн
и

к
а

 Ф
А

С
П

Е
Р

-а
 

Ч
ас

оп
и

с
го

д 
N

M
IF

ба
зе

об
ла

ст
је

зи
к

зе
м

љ
а

Jo
u

rn
al

 o
f 

B
io

lo
gi

ca
l 

C
h

em
is

tr
y

20
08

1
21

5,
52

0
SC

Ie
 S

C
I

Б
и

ох
ем

и
ја

 и
 м

ол
ек

ул
ар

на
 

би
ол

ог
и

ја
ен

гл
ес

ки
С

А
Д

V
ec

to
r 

B
or

n
e 

an
d 

Z
oo

n
ot

ic
 D

is
ea

se
s

20
08

1
21

2,
19

5
SC

Ie
И

нф
ек

ти
вн

е 
бо

ле
ст

и
; Ј

ав
но

, 
ек

ол
ош

ко
 и

 р
ад

но
 з

др
ав

љ
е

ен
гл

ес
ки

С
А

Д

Jo
u

rn
al

 o
f 

C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 

D
is

or
de

rs

20
08

20
10

2
21

1,
45

2
1,

43
3

SC
Ie

 
SS

C
I

А
уд

и
ол

ог
и

ја
 и

 л
ог

оп
ед

и
ја

; 
Л

и
нг

ви
ст

и
ка

; Р
ех

аб
и

ли
та

ци
ја

ен
гл

ес
ки

С
А

Д

Sr
ps

ki
 A

rh
iv

 z
a 

C
el

ok
u

pn
o 

L
ek

ar
st

vo
20

08
-2

01
2

7
23

0,
19

4-
0,

22
8 

SC
Ie

М
ед

и
ци

на
, о

пш
та

 и
 и

нт
ер

на
ен

гл
ес

ки
С

рб
и

ја

T
h

e 
B

ri
ti

sh
 J

ou
rn

al
 

of
 D

ev
el

op
m

en
ta

l 
D

is
ab

ili
ti

es
20

08
1

23
0,

30
0

SS
C

I
С

пе
ци

ја
лн

а 
ед

ук
ац

и
ја

;
Р

ех
аб

и
ли

та
ци

ја
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во

R
es

ea
rc

h
 in

 
D

ev
el

op
m

en
ta

l 
D

is
ab

ili
ti

es
20

09
-2

01
2

5
21

2,
48

3-
4,

41
0

SS
C

I
С

пе
ци

ја
лн

а 
ед

ук
ац

и
ја

;
Р

ех
аб

и
ли

та
ци

ја
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во

B
lo

od
20

09
1

21
10

,5
55

SC
Ie

SC
I

Х
ем

ат
ол

ог
и

ја
ен

гл
ес

ки
С

А
Д

C
ir

cu
la

ti
on

 R
es

ea
rc

h
20

09
1

21
9,

21
4

SC
Ie

SC
I

Х
ем

ат
ол

ог
и

ја
; К

ар
ди

ол
ог

и
ја

; 
П

ер
и

ф
ер

не
 в

ас
ку

ла
рн

е 
бо

ле
ст

и
ен

гл
ес

ки
С

А
Д

Jo
u

rn
al

 o
f 

th
e 

N
eu

ro
lo

gi
ca

l S
ci

en
ce

s
20

09
1

22
2,

32
4

SC
Ie

SC
I

К
ли

ни
чк

а 
не

ур
ол

ог
и

ја
; 

Н
еу

ро
на

ук
е

ен
гл

ес
ки

Х
ол

ан
ди

ја

В
оп

ро
с ѕ

 п
си

хо
ло

ги
и

20
09

20
11

3
23

0,
14

1
0,

18
4

SS
C

I
П

ед
аг

ош
ка

 п
си

хо
ло

ги
ја

ру
ск

и
Р

ус
и

ја



РАДОВИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ФАСПЕР-а У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 319

P
si

h
ol

og
ija

20
09

-2
01

2
7

23
0,

08
2-

0,
29

2
SS

C
I

П
си

хо
ло

ги
ја

, 
м

ул
ти

ди
сц

и
пл

и
на

рн
а

ен
гл

ес
ки

С
рб

и
ја

A
rc

h
iv

es
 o

f 
B

io
lo

gi
ca

l 
Sc

ie
n

ce
s

20
09

20
11

3
23

0,
23

8
0,

36
0

SC
Ie

Б
и

ол
ог

и
ја

ен
гл

ес
ки

С
рб

и
ја

Jo
u

rn
al

 o
f 

th
e 

B
al

ka
n

 
O

n
co

lo
gy

20
09

1
23

0,
60

0
SC

Ie
О

нк
ол

ог
и

ја
ен

гл
ес

ки
Гр

чк
а

L
je

to
pi

s 
st

u
di

js
ko

g 
ce

n
tr

a 
so

ci
ja

ln
og

 r
ad

a
20

09
1

23
0,

10
9

SS
C

I
С

оц
и

ја
лн

и
 р

ад
ен

гл
ес

ки
хр

ва
тс

ки
Х

рв
ат

ск
а

E
M

B
O

 J
ou

rn
al

20
10

1
21

10
,1

24
SC

Ie
SC

I
Б

и
ох

ем
и

ја
 и

 м
ол

ек
ул

ар
на

 
би

ол
ог

и
ја

; Б
и

ол
ог

и
ја

 ћ
ел

и
је

ен
гл

ес
ки

У
је

ди
њ

ен
о 

кр
аљ

ев
ст

во

E
u

ro
pe

an
 J

ou
rn

al
 o

f 
N

eu
ro

lo
gy

20
10

1
21

3,
76

5
SC

Ie
К

ли
ни

чк
а 

не
ур

ол
ог

и
ја

; 
Н

еу
ро

на
ук

е
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во

D
id

ac
ti

ca
 S

lo
ve

n
ic

a
20

10
2

23
0,

13
4

SS
C

Ie
Е

ду
ка

ци
ја

 и
 и

ст
ра

ж
и

ва
њ

а 
у 

ед
ук

ац
и

ји
сл

ов
ен

ач
ки

С
ло

ве
ни

ја

A
ct

a 
V

et
er

in
ar

ia
20

10
20

11
2

23
0,

16
9

0,
16

7
SC

Ie
В

ет
ер

и
на

рс
ке

 н
ау

ке
ен

гл
ес

ки
С

рб
и

ја

V
oj

n
os

an
it

et
sk

i p
re

gl
ed

20
10

-2
01

2
9

23
0,

17
9-

0,
21

0
SC

Ie
М

ед
и

ци
на

, о
пш

та
 и

 и
нт

ер
на

ен
гл

ес
ки

С
рб

и
ја

Jo
u

rn
al

 o
f 

E
n

do
cr

in
ol

og
ic

al
 

In
ve

st
ig

at
io

n
20

10
1

23
1,

47
6

SC
Ie

SC
I

Е
нд

ок
ри

но
ло

ги
ја

 и
 

м
ет

аб
ол

и
за

м
ен

гл
ес

ки
И

та
ли

ја

In
te

rn
at

io
n

al
 J

ou
rn

al
 o

f 
M

od
er

n
 P

h
ys

ic
s 

B
20

10
1

23
0,

40
2

SC
Ie

SC
I

Ф
и

зи
ка

: п
ри

м
ењ

ен
а,

 
ко

нд
ез

ов
ан

и
 м

ат
ер

и
ја

ли
 и

 
м

ат
ем

ат
и

чк
а

ен
гл

ес
ки

С
и

нг
ап

ур

Sc
h

oo
l p

sy
ch

ol
og

y 
in

te
rn

at
io

n
al

20
11

1
21

2,
16

2
SS

C
I

П
ед

аг
ош

ка
 п

си
хо

ло
ги

ја
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во

C
lin

ic
al

 L
in

gu
is

ti
cs

 &
 

P
h

on
et

ic
s

20
11

1
21

0,
63

6
SC

Ie
SS

C
I

А
уд

и
ол

ог
и

ја
 и

 л
ог

оп
ед

и
ја

; 
Л

и
нг

ви
ст

и
ка

; Р
ех

аб
и

ли
та

ци
ја

ен
гл

ес
ки

У
је

ди
њ

ен
о 

кр
аљ

ев
ст

во

Jo
u

rn
al

 o
f 

V
oi

ce
20

11
1

22
1,

39
0

SC
Ie

О
то

ри
но

ла
ри

нг
ол

ог
и

ја
ен

гл
ес

ки
С

А
Д



Ненад Глумбић, Весна Вучинић320
N

ew
 E

du
ca

ti
on

al
 

R
ev

ie
w

20
11

1
23

0,
07

5
SS

C
I

Е
ду

ка
ци

ја
 и

 и
ст

ра
ж

и
ва

њ
а 

у 
ед

ук
ац

и
ји

ен
гл

ес
ки

П
ољ

ск
а

E
du

ca
ti

on
 a

n
d 

Т
ra

in
in

g 
in

 А
u

ti
sm

 
an

d 
D

ev
el

op
m

en
ta

l 
D

is
ab

ili
ti

es

20
11

1
23

0,
13

3
SS

C
I

С
пе

ци
ја

лн
а 

ед
ук

ац
и

ја
;

Р
ех

аб
и

ли
та

ци
ја

ен
гл

ес
ки

С
А

Д

C
ro

at
ia

n
 Ј

ou
rn

al
 o

f 
Е

du
ca

ti
on

20
11

20
12

3
23

0,
22

0
0,

12
5

SS
C

I
Е

ду
ка

ци
ја

 и
 и

ст
ра

ж
и

ва
њ

а 
у 

ед
ук

ац
и

ји
ен

гл
ес

ки
хр

ва
тс

ки
Х

рв
ат

ск
а

C
lin

ic
al

 N
eu

ro
lo

gy
 a

n
d 

N
eu

ro
su

rg
er

y
20

11
1

23
1,

58
1

SC
Ie

К
ли

ни
чк

а 
не

ур
ол

ог
и

ја
; 

Х
и

ру
рг

и
ја

ен
гл

ес
ки

Х
ол

ан
ди

ја

H
ea

lt
h

m
ed

20
11

20
12

9
23

0,
43

5
SC

Ie
М

ед
и

ци
на

, о
пш

та
 и

 и
нт

ер
на

ен
гл

ес
ки

Б
ос

на

D
is

ab
ili

ty
 a

n
d 

re
h

ab
ili

ta
ti

on
20

12
1

21
1,

54
1

SC
Ie

SS
C

I
Р

ех
аб

и
ли

та
ци

ја
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во

B
ra

in
 a

n
d 

L
an

gu
ag

e
20

12
1

21
3,

38
6

SC
Ie

SS
C

I
SC

I

А
уд

и
ол

ог
и

ја
 и

 л
ог

оп
ед

и
ја

; 
Л

и
нг

ви
ст

и
ка

; Н
еу

ро
на

ук
е;

 
Е

кс
пе

ри
м

ен
та

лн
а 

пс
и

хо
ло

ги
ја

 

ен
гл

ес
ки

С
А

Д

O
to

lo
gy

 &
 N

eu
ro

to
lo

gy
20

12
1

21
2,

01
4

SC
Ie

SC
I

К
ли

ни
чк

а 
не

ур
ол

ог
и

ја
; 

О
то

ри
но

ла
ри

нг
ол

ог
и

ја
ен

гл
ес

ки
С

А
Д

Jo
u

rn
al

 o
f 

In
te

lle
ct

u
al

 
D

is
ab

ili
ty

 R
es

ea
rc

h
20

12
1

21
1,

81
0

SS
C

I
С

пе
ци

ја
лн

а 
ед

ук
ац

и
ја

;
Р

ех
аб

и
ли

та
ци

ја
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во

In
te

rn
at

io
n

al
 J

ou
rn

al
 

of
 E

du
ca

ti
on

al
 

D
ev

el
op

m
en

t
20

12
1

22
1,

00
0

SS
C

I
С

пе
ци

ја
лн

а 
ед

ук
ац

и
ја

;
Р

ех
аб

и
ли

та
ци

ја
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во

In
te

rn
at

io
n

al
 J

ou
rn

al
 o

f 
So

ci
al

 P
sy

ch
ia

tr
y

20
12

2
23

1,
50

4
SS

C
I

П
си

хи
ја

тр
и

ја
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во

E
u

ro
pe

an
 J

ou
rn

al
 o

f 
So

ci
al

 W
or

k
20

12
1

23
0,

51
7

SS
C

I
С

оц
и

ја
лн

и
 р

ад
ен

гл
ес

ки
У

је
ди

њ
ен

о 
кр

аљ
ев

ст
во



РАДОВИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ФАСПЕР-а У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 321

Ауто ри ко ји пр ви пут ша љу сво је ра до ве у не ки од ча со пи са са ISI 
ли сте би ра ју, по пра ви лу, ма ње зах тев не ча со пи се са ни ским им пакт 
фак то ром  Кон стан тан при ти сак да се об ја вљу ју на уч не пу бли ка ци је у 
ре но ми ра ним ме ђу на род ним ча со пи си ма до био је сво ју, ко ли ко су ро-
ву, то ли ко и тач ну озна ку – pu blish or pe rish (об ја ви или не ста ни)  Јед на 
од штет них по сле ди ца ова квог при ти ска је сте и по ја ва тзв  пре да тор-
ских из да ва ча ко ји, зло у по тре бом на пла те си сте ма отво ре ног при сту-
па, оства ру ју про фит (Be all, 2013)  У не дав но пу бли ко ва ном из ве шта ју 
о ста њу на у ке у Ср би ји за 2012  го ди ну, На ци о нал ни са вет за на уч ни и 
тех но ло шки раз вој (2013) је ука зао на нео п ход ност фор ми ра ња је дин-
стве не ли сте ча со пи са ко ји ће би ти ис кљу че ни из да љег про це са ева лу а-
ци је и при то ме, апо стро фи рао и ча со пис He al thmed  Реч је, за пра во, о 
пре да тор ском ча со пи су ко ји пу бли ку је ра до ве без уоби ча је ног про це са 
ре цен зи је на пла ћа ју ју ћи од ауто ра зна чај не нов ча не су ме  Им пакт фак-
тор у овом ча со пи су је то ком ни за го ди на обез бе ђи ван углав ном ауто-
ци та ти ма, раз ме ном ци та та са дру гим пре да тор ским ча со пи сом истог 
из да ва ча и оби ла тим ци ти ра њем ра до ва од стра не ауто ра из Ср би је (Šip-
ka, 2012)  Од 2012  го ди не He al thmed се ви ше не на ла зи на Том со но вој 
ISI ли сти  Упра во те го ди не је број ра до ва об ја вље них у овом ча со пи су 
зна чај но по рас тао  

Ре зул та ти при ка за ни у Гра фи ко ну 1 по ка зу ју да се број ра до ва об-
ја вље них у ча со пи си ма са ISI ли сте из го ди не у го ди ну по ве ћа ва, али да 
уоче ни по раст бро ја на уч них пу бли ка ци ја ни је рав но ме ран  Та ко је 2008  
го ди не об ја вље но са мо пет чла на ка у ча со пи си ма са ISI ли сте, 2009  је 
об ја вље но 13, а 2010  го ди не 12 на уч них пу бли ка ци ја  Ве ли ки скок је 
за бе ле жен 2011  го ди не ка да су на став ни ци и са рад ни ци ФА СПЕР-а об-
ја ви ли 20 ра до ва  Са мо је дан од тих ра до ва об ја вљен је у ча со пи су He al-
thmed  У по след њој ана ли зи ра ној го ди ни си ту а ци ја се дра стич но ме ња  
Број пу бли ко ва них ра до ва пе ње се на 28, али је у овој гру пи чак осам 
чла на ка пу бли ко ва но у на ве де ном ча со пи су сум њи ве на уч не ре пу та ци-
је  Баш као што фак тор ути ца ја не мо же да се ко ри сти као ме ри ло ин-
ди ви ду алн них по стиг ну ћа ауто ра, та ко се ни на осно ву чи ње ни це да је 
на уч ни ча со пис сум њи ве ре пу та ци је не мо же ни шта за кљу чи ти о ква ли-
те ту по је ди нач ног ра да об ја вље ног у том ча со пи су  



Ненад Глумбић, Весна Вучинић322

Гра фи кон 1 – Број ра до ва об ја вље них у ча со пи си ма 
са ISI ли сте 

Тим пре је по треб но пред у зе ти аде кват не ме ре да се по тен ци јал ни 
ауто ри упо зна ју са мо гу ћим зло у по тре ба ма по је ди них из да ва ча  Тре ба 
ре ћи да се на ли сти ча со пи са на ла зи и School psycho logy in ter na ti o nal за 
ко га, због из ра зи тих не пра вил но сти у ци ти ра њу, ни је из ра чу нат фак тор 
ути ца ја за 2012  го ди ну  Има ју ћи у ви ду да је овај ча со пис са мо при вре-
ме но су спен до ван, ипак смо га увр сти ли у на шу ана ли зу 

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Ана ли за об ја вље них ра до ва по ка зу је да је у пе то го ди шњем пе ри о-
ду пу бли ко ва но 78 на уч них ра до ва у 36 раз ли чи тих ча со пи са са Том со-
но ве ISI ли сте  Ауто ри ра до ва нај че шће се опре де љу ју за ча со пи се до-
ма ћих из да ва ча или из да ва ча из зе ма ља ре ги о на, са ре ла тив но ни ским 
им пакт фак то ром  По себ но за бри ња ва прак са пу бли ко ва ња ра до ва у 
тзв  пре да тор ским ча со пи си ма  Ме ре ње по је ди нач ног на уч ног учин-
ка пу тем бро ја ра до ва об ја вље них у ча со пи си ма са ISI ли сте мо же се 
до ве сти у ди рект ну ве зу са уоче ним тен ден ци ја ма  Сто га би би ло нео-
п ход но да се у под за кон ским ак ти ма ко ји ма се ре гу ли ше вред но ва ње 
на уч но-ис тра жи вач ког ра да ја сно на ве ду ли сте ча со пи са ко ји не ће би-
ти узи ма ни у об зир при ли ком бо до ва ња, ка ко по је ди на ца, та ко и на уч-
но-ис тра жи вач ких про је ка та; да се пре ци зно де фи ни шу кри те ри ју ми 
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за пре по зна ва ње исте или слич не де лат но сти дру гих ча со пи са и да се 
на пра ви знат но ве ћа раз ли ка у бо до ви ма ко ји се оства ру ју пу бли ко ва-
њем ра до ва у вр хун ским ме ђу на род ним ча со пи си ма и ме ђу на род ним 
ча со пи си ма  
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ARTICLES OF FASPER TEACHING STuFF IN INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC JOuRNALS

NENAD GLUMBIć, VESNA VUČINIć

University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation

SuMMARY

The analysis included all scientific articles published by FASPER 
teacher stuff in international scientific journals covered in WoS published 
in the course of 2008-2012   Impact factors and citation rates were taken 
from JCR  The articles were published by 45 teachers and assistants (67 3% 
of whom were females), aged from 26 to 62 (M=45 56; SD=8 71)  In the 
course of five-year period 78 articles were published in 36 different jour-
nals covered in Thompson ISI list  According to the journals’ impact fac-
tor 19 (24 4%) articles were published in top-level international journals; 
3 (3 8%) papers were published in the prominent international journals, 
while 56 (71 8%) were published in international journals  Majority of the 
articles were published in Serbian and regional WoS journals, as well as in 
the journals published in United kingdom and USA  Some of the articles 
were published in one so-called predatory journal  This negative tendency 
could be overcome by establishing different criteria for assessment of sci-
entific performances  

kEY WORDS: citation index, scientometry, publishing



Београдска дефектолошка школа 
Вол  19 (2), бр  56, 325-332, 2013  

 
УДК 376 1 

Примљено: 30 6 2013  
Оригинални научни чланак

ДА УЧЕЊЕ НЕ ПОСТАНЕ МУЧЕЊЕ

Јасмина Карић

Универзитет у Београду,  
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Иде ја о ко ри шће њу игре у ма те ма ти ци да ти ра још из пе ри о да Ј.А.Ко-
мен ског,ко ји је ис ти цао да у на ста ви тре ба ме ша ти при јат но са ко ри сним. 
Да би се раз вио ин те рес за пред мет,сва ки на став ни час тре ба осве жи ти не-
ком за ни мљи во шћу,ве за ном за на став ну је ди ни цу ко ја се об ра ђу је.( Де јић, М, 
2000,) То ће учу ни ти на ста ву још за ни мљи ви јом,а са мим тим и при јат ни-
јом. Иза зи ва ће ра до зна лост и под сти ца ће ин те рес код де це за да љим са мо-
стал ним от кри ва њем и са зна ва њем.. Ако се ма те ма ти ка пре да је су во пар-
но,по ста ће уче ни ци ма до сад на,не ра зу мљи ва и од бој на (Ка рић Ј, 2006,)

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња
Циљ ис тра жи ва ња је био да се утвр ди и опи ше ми шље ње де це о зна ча ју 

и уло зи игре у про це су уче ња ма те ма ти ке.Ис тра жи ва ње је би ло де скрип тив-
но,ко рис ће на је ан ке та са пи та њи ма за тво ре ног ти па.Ан ке та је кон стру и-
са на за по тре бе овог ис тра жи ва ња.Ре зул та ти су из ра же ни про цен ту ал но и 
гра фич ки при ка за ни. 

Узо рак:130 уче ни ка основ не шко ле (82 уче ни ка ше стог и 48 уче ни ка сед-
мог раз ре да)

Ре зул та ти ука зу ју на тен ден ци ју кон цен три са ња од го во ра и на чи ње ни-
цу да уче ни ци нај ра ди је би ра ју ре ша ва ње за да та ка кроз игру  у гру пи(44,4%) 
или уз на став ни ко ву по моћ,(21,3%) што ука зу је на не до ста так са мо по у зда-
ња и ве ре у сво је зна ње. Уче ни ке тре ба осло бо ди ти тог стра ха и не си гур но сти 
уво ђе њем осми шље не игре у про цес на ста ве ма те ма ти ке и на тај на чин их 
при пре ма ти за са мо стал но ре ша ва ње за да та ка.Ис тра жи ва ње пред ста вља 
са мо смер ни це за да ља оп се жни ја ис тра жи ва ња у ци љу по бољ ша ња на ста ве 
ма те ма ти ке у ре дов ним и спе ци јал ним шко ла ма.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ма те ма ти ка, игра, на ста ва
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УВОД

Још је Ј А Ко мен ски го во рио да тре ба ме ша ти при јат но са ко ри-
сним  Раз ли чи те игре шти те де те тов емо ци о нал ни раз вој, а не до ста так 
сло бод ног вре ме на и ужур бан на чин жи во та из вор је стре са, те ско бе, а 
код мно ге де е це мо же до ве сти и до де пре си је  (Бан ђур, В, 1991) Игра 
не по сред но под сти че чо ве ко ву при род но уро ђе ну до ви тљи вост и ин ту-
и ци ју, так ми чар ски дух и ино ва тив ност, и са мим тим, еми ту је се пре-
су дан ути цај на раз ви так људ ске кул ту ре  На и ме, ка ко на во ди др Рат ко 
То шић у сво јој књи зи Ма те ма тич ке игре,(То шић,2008) „чо век кроз игру 
учи да на осно ву од ре ђе них по став ки и сво јих ве шти на схва та од ре ђе не 
од но се и ства ра но ве; де лу је ло гич ки ти ме што на сто ји да до сти за њем 
за да тог ци ља по стиг не успех”  И та ко, нај срећ ни ји је сте чо век ко ји успе-
ва да у свом сва ко днев ном де ла њу об је ди ни рад и игру  (Ка рић Ј, 2006) 
Ма те ма ти ка има и вас пит ну уло гу јер се кроз ве жба ње за да та ка уче ни ци 
на ви ка ва ју на си сте ма тич ност, упор ност, ис трај ност у ра ду и уоп ште на 
ре ша ва ње про бле ма и те шко ћа (Де јић, 2000) 

Игре се углав ном ко ри сте за ве жба ње и по ја ча ва ње основ них ве шти-
на, нпр  ба ра та ње бро је ви ма  Ипак, мо гу се ко ри сти ти за уво ђе ње не ких 
кон це па та и раз вој ло гич ког раз ми шља ња и на чи на ре ша ва ња про бле-
ма(Ка рић, 2006;)  У про це су раз ви ја ња по чет них ма те ма тич ких пој мо ва 
по сто је од ре ђе ни зах те ви ко је тре ба ува жа ва ти у ор га ни за ци ји обра зов-
ног про це са  (Сми ља нић, М, 1992)

Као пр во, ме то де уче ња тре ба да се за сни ва ју на це ло куп ној ког ни-
тив ној струк ту ри де те та; што зна чи : 

1  омо гу ћи ти му да сти че до вољ но прак тич но- са знај ног ис ку ства, 
да раз ви је опа жа ње, да му се омо гу ћи сло бод но ма ни пу ли са ње;

2  пру жи ти му до вољ но сред ста ва за сти ца ње ис ку ства; 
3  пру жи ти му мо гућ ност да ис пи ту је и ма ни пу ли ше; 
4  да се у цен тар опа жа ња и ин те ре со ва ња до ве де но во; 
5  да се ин те зи ви ра раз вој ви ших мен тал них струк ту ра, по себ но ло-

гич ко-ма те ма тич ког ми шље ња; 
6  да се не гу ши ак тив но уче ње; 
7  да се ак тив ност де те та раз ви ја од ма ни пу ла тив не ка мен тал ној 
8  да уче ник има спе ци фи чан од нос пре ма за дат ку  Он ода би ра ак-

тив ност ко ја ње га ин те ре су је а не ону ко ју на став ник же ли да он 
оба вља, због то га је бит но да про цес уче ња бу де уче ни ку ин те ре-
сан тан и да по мог не уени ку да у то ку уче ња и ре ша ва ња за да та ка 
уче ник о се би ства ра по зи тив ну сли ку  
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Ма те ма тич ки пој мо ви мо ра ју се гра ди ти из не по сред ног ис ку ства 
и из већ  ство ре них мен тал них струк ту ра  Игра је вид уче ња ко ји ово ме 
нај ви ше од го ва ра, и пред ста вља нај при род ни ји вид уче ња и не за мен љи-
ва је ме то да (Ир винг, А , 1974)  Игра омо гу ћа ва уче ни ку да учи на свој 
на чин, да се у том про це су мак си мал но ан га жу је екс пе ри мен ти шу ћи са 
пред ме ти ма и си ту а ци ја ма и ак тив но са ра ђу ју ћи са вр шња цим  Она је 
об лик ра да у ко јој има нај ма ње опа сно сти од гу ше ња уну тра шње мо ти-
ва ци је  

Ко је су то пред но сти игре као об ли ка уче ња?
1  Ла ко је по мо ћу игре по сти ћи нај ве ћу мо гу ћу кон цен тра ци ју па-

жње 
2  Емо ци о нал ни став де це пре ма игри је по зи тив ни ји не го пре ма 

“озбиљ ном” уче њу 
3  Ак тив ност де це у игри ве ћа је не го у дру гом об ли ку уче ња 
4  У игри се де ца ма ње ума ра ју не го при озбиљ ном ра ду 
5  Игра по ве ћа ва мо ти ва ци ју, ин те рес, иза зи ва ве ћу па жњу, те уче-

ње чи ни за ни мљи ви јим не го дру ги на чин ра да 
6  Уче ње и пам ће ње чи ње ни ца под јед на ко је у игри као и при ко-

ри ште њу тек ста или из ла га ња, али је по је ди ним ис пи ти ва њи ма 
уста но вље но да је игра ипак де ло твор ни ја 

7  На у че не са др жа је де ца ду же пам те и лак ше при мје њу ју оно што 
на у че у игри 

8  Игре си му ла ци је по зи тив но ути чу на осе ћај кон тро ле око ли не и 
вла сти те суд би не, јер уче ник та ко мо же сте ћи дра го це но ис ку-
ство, што на дру ги на чин ни је мо гу ће 

9  Игре се мо гу при ме ни ти с уче ни ци ма раз ли чи тих уз ра ста и раз-
ли чи тих спо соб но сти, али се по ка за ло да су по себ но ко ри сне за 
де цу ко ја се не мо гу ис ка зи ва ти, де цу из де при ви ра них со ци јал-
них сре ди на или ону ко ја има ју не ке дру ге по те шко ће 

ЦИЉ РА ДА

Циљ на шег ис тра жи ва ња био је да се утвр ди И опи ше ми шље ње де це 
о зна ча ју и уло зи игре у про це су уче ња ма те ма ти ке  

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТО ДЕ

У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 130 уче ни ка основ не шко ле (82 уче-
ни ка ше стог и 48 уче ни ка сед мог раз ре да)  Ис тра жи ва ње је би ло де-
скрип тив но,ко ри шће на је ан ке та са пи та њи ма за тво ре ног ти па  Ан ке та 
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је кон стру и са на за по тре бе овог ис тра жи ва ња,са др жа ла је три де сет пи-
та ња Од го во ри су гру пи са ни у пет ка те го ри ја Пр ва ка те го ри ја ука зу је 
на то ка ко уче ни ци во ле да се игра ју са мо стал но или у дру штву? Дру га 
ка те го ри ја ис пи ту је по тре бу де це за так ми че њем Тре ћа,че твр та и пе та 
ка те го ри ја ти чу се на чи на ре ша ва ња за да та ка  Ре зул та ти су из ра же ни 
про цен ту ал но и гра фич ки при ка за ни  

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

Ре зул та ти до би је ни на ан ке ти при ка за ни су на Гра фи ко ну бр  1 

Гра фи кон бр. 1 – Од го во ри уче ни ка 

Ре зул та ти су по ка за ли да 96,5% уче ни ка ви ше во ли да се игра у дру-
штву

- 90,2% уче ни ка во ли да се так ми чи  
Што се ти че на чи на ре ша ва ња за да та ка:
- 44,4% - ви ше во ли ре ша ва ње за да та ка у гру пи 
- 34,3% - са мо стал но 
- 21,3% - уз на став ни ко ву по моћ 
Ре зул та ти ука зу ју на тен ден ци ју кон цен три са ња од го во ра и на чи-

ње ни цу да уче ни ци нај ра ди је би ра ју ре ша ва ње за да та ка у гру пи(44,4%) 
или уз на став ни ко ву по моћ, (21,3%) што ука зу је на не до ста так са мо по-
у зда ња и ве ре у сво је зна ње  Уче ни ке тре ба осло бо ди ти тог стра ха и не-
си гур но сти уво ђе њем осми шље не игре у про цес на ста ве ма те ма ти ке и 
на тај на чин их при пре ма ти за са мо стал но ре ша ва ње за да та ка Ис тра жи-
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ва ње пред ста вља са мо смер ни це за да ља оп се жни ја ис тра жи ва ња у ци љу 
по бољ ша ња на ста ве ма те ма ти ке у ре дов ним И спе ци јал ним шко ла ма 

Ва жно је на по ме ну ти да пре не го се на став ни ци од лу че за уво ђе ње 
игре у на ста ву они мо ра ју пре ци зно зна ти за што уво де не ку игру у на-
ста ву и шта же ле том игром по сти ћи  

Игра тре ба би ти:
1  у скла ду са уче нич ким по тре ба ма 
2  са др жај на али не пре ду гач ка 
3  при ла го ђе на уз ра сту 
4  при ла го ђе на ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма уче ни ка
5  Пра ви ти раз ли ку из ме ђу уче ња и за ба ве 
Што се ти че са ме ор га ни за ци је игре, по сто је раз ли чи ти ста во ви  По 

не ки ма, игра мо же има ти пра ву функ ци ју са мо он да ако се од ра сли не 
ме ша ју у њу  По дру ги ма, игра мо же од и гра ти сво ју пра ву уло гу са мо 
он да ако од ра сли - на став ник на пра ви на чин ор га ни зу је ту игру  У про-
тив ном то је обич на “ игра ри ја “ ко ја не во ди ни че му  

Игра без ме ша ња од ра слих - на став ни ка ни је мо гу ћа, али и не а де-
кват но ме ша ње мо же угу ши ти у игри ње не бит не ком по нен те: ства ра ла-
штво, раз вој ну функ ци ју, кре а тив ност, рад у ти му,     Уло га на став ни ка 
је да ода бе ре аде кват ну игру у за ви сно сти од уз ра ста уче ни ка    (Сми ља-
нић, М, 1992) Са уз ра стом се ме ња и уче ста лост ига ра и њи хо во тра ја-
ње  А за све то на став ни ку тре ба да бу де мо тив кри ла ти ца “Да уче ње не 
по ста не му че ње”

За ма те ма тич ке игре је ка рак те ри стич но да под сти ћу ин те лек ту ал ну 
ан га жо ва ност, тра же пам ће ње пра ви ла и по зна ва ње са др жа ја  Оне под-
сти чу раз вој са мо кон тро ле, пра вил ног ре зо но ва ња, бр зог и аде кват ног 
ин те лек ту ал ног ре а го ва ња  До при но се сти ца њу, ко ри го ва њу и утвр ђи ва-
њу зна ња, обо га ћи ва њу пред ста ва и пој мо ва,као И фор ми ра њу сли ке о 
соп стве ним вред но сти ма У ма те ма тиц ким игра ма ко је на став ник за да је, 
оба ве зно је да се уче ни ци др же од ре ђе них пра ви ла и да их по шту ју, у 
су прот ном, игра не ће има ти сми сао    (Ка рић, Ј, Ра до ва но вић, В, 2003 )

Игре се мо гу ко ри сти ти при: по на вља њу, усва ја њу раз ли чи тих но вих 
са др жа ја, уве жба ва њу или као увод у но во гра ди во Мо гу се ко ри сти ти за: 
ин ди ви ду а лан рад, рад у па ро ви ма или груп ни рад  И све то по но во са 
ци љем да “уче ње не по ста не му че ње” (Ка рић, Ј, 2004)
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ЗА КЉУ ЧАК

Де ца сти чу ма те ма тич ко зна ње кон стру и шу ћи га у сво јој гла ви  Она 
не упи ја ју ма те ма тич ко зна ње ди рект но из окру же ња (из пре да ва ња учи-
те ља, из ко ри шће ња од ре ђе них ма те ри ја ла)  Ко ри сте ћи сво ја прет ход на 
зна ња, де ца кон стру и шу од но се из ме ђу обје ка та и про ве ра ва ју их  Да-
кле, глав на осо би на ма те ма тич ког уче ња фо ку си ра на је на раз ми шља њу 
де це, а не на пи са њу тач них од го во ра 

Ово је од кључ ног зна ча ја за пре да ва ње ма те ма ти ке у шко ла ма ко је 
се сво ди углав ном на пи са ње тач них од го во ра, (Ка рић, Ј, Ра до ва но вић, 
В, Гру бач, Ј, 2003) за то је ва жно да уче ни ци ис ку се ма те ма ти ку кроз ра-
зно вр сне мо до ве ре пре зен та ци је, социјалниe поставкe и начинe ко му-
ни ци ра ња и ре зо но во а ња,а игра је нај бо љи мо дел за то  Игру као ме то ду 
не тре ба схва ти ти уско, као по сту пак у об ра ди или по на вља њу не ких 
са да ја ко је уче ник тре ба да на у чи, већ као струк ту ри ра ње сре ди не и ат-
мос фе ре, као ак тив ност ко ја има трај ни је де ло ва ње  До бро по зна ва ње 
при ро де игре и уче ња уче ни ка је нај бо ља га ран ци ја да ће се и у усло ви-
ма ор га ни зо ва не игре са чу ва ти сло бод на де лат ност уче ни ка, не у си ље-
ност и за ни мљи вост и да ће та ква игра пер ма нент но сти му ли са ти раз вој  
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LEARNING, NOT TORTuRE
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The idea of the use of games in mathematics dates from the period of 
J  A  Comenius, who pointed out that in the teaching process, one should 
mix pleasant with the useful  To develop interest in the subject, each lesson 
should be revived with a curiosity, with respect to the teaching unit to be 
processed  It would make classes more interesting, and thus more pleasant  
It will challenge curiosity and encourage interest in children to a further 
self-discovery and knowledge  If mathematics is taught as a dry subject, 
students will soon get bored and the subject will become incomprehensible 
and repulsive  

The aim of this study was to identify and describe children’s opinion 
on the importance of play in the process of learning mathematics  The 
research was descriptive; we used a survey with multiple choice questions  
The survey was designed for this study  Results are expressed in percentages 
and graphically displayed 

The study sample: 130 primary school students (82 sixth grade students 
and 48 seventh grade students)

The results indicate a tendency of concentration of the answers, as well 
as the fact that students often prefer solving tasks in a group (44 4%) or 
with the teacher’s help (21 3%)  That indicates a lack of self-confidence and 
faith in their knowledge  Students should be rid of the fear and uncertainty 
by introducing thought-out games in the teaching of mathematics, and 
thus be prepared for independent task solving  This research is intended as 
a guideline for further extensive research in order to improve mathematics 
education in mainstream and special schools 

kEYWORDS: mathematics, game, teaching 
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Раз ли чи ти об ли ци по вре да мо гу да спре че нор мал ну ин те гра ци ју ре-
флек са. Фак то ри ко ји мо гу да по ре ме те раз вој нор мал них обра за ца по кре-
та укљу чу ју: по вре де на ро ђе њу или по сле, ле ко ви узи ма ни у труд но ћи или 
у вре ме до је ња, алер ги је, пре ко мер на фи зич ка и емо ци о нал на сти му ла ци ја. 
Ста ри ја де ца мо гу ма ни фе сто ва ти не ин те гри са не ре флек се при упо тре би 
свог те ла. У ли те ра ту ри но ви јег да ту ма се на во ди да де ца ко ја на ле жу на 
јед ну стра ну свог сто ла, чи та ју или пи шу до ма ћи за да так гла вом на сло-
ње ном на ру ку ка ко би се од ма ра ла, по ка за тељ су не до вољ но ин те гри са ног 
аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та. Сма тра се да аси ме трич ни то нич-
ни ре флекс вра та игра ва жну уло гу у нор мал ном раз во ју људ ских по кре та, у 
ус по ста вља њу ко ор ди на ци је око-ру ка, као и при мо ди фи ко ва њу си ме три је 
но во ро ђен че та.

Циљ овог ра да је био да се ис пи та ју сте пен при су ства и ка рак те ри сти ке 
аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та код бе ба не по сред но по ро ђе њу.

На узор ку од Н=100 здра ве, тер мин ске но во ро ђен ча ди из уред них труд-
но ћа, 3. дан по ро ђе њу при ме ње но је кли нич ко ис пи ти ва ње аси ме трич ног то-
нич ног ре флек са вра та (АТРВ). Те сти ра ње АТРВ у ис пи ти ва ном узор ку из во-
ди ло је ис кљу чи во об у че но ме ди цин ско осо бље, а ис пи ти вач је вр шио ин стру-
и ра ње, оп сер ва ци ју и бе ле же ње по да та ка. По ред то га, код све но во ро ђен ча ди 
узе ти су по да ци о по лу, те ле сној те жи ни (ТТ), те ле сној ду жи ни (ТД) и оби му 
гла ве (ОГ). До би је ни по да ци су до ку мен то ва ни уз по моћ ди ги тал не ка ме ре, 
за тим бо до ва ни, ста ти стич ки и де скрип тив но об ра ђе ни. 
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До би је ни ре зул та ти су по ка за ли да је мак си мал на при сут ност АТРВ 
утвр ђе на код 35% ис пи та ног узор ка, док је без пу ног оп се га по кре та овај ре-
флекс ре ги стро ван код 64% ис пи та ни ка. Од су ство АТРВ за бе ле же но је у 1% 
бе ба. Ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу по ла бе ба, ТТ, ТД и ОГ , с 
јед не стра не, и сте пе на при сут но сти АТРВ, с дру ге стра не, ни је утвр ђе на. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ре флек сни обра зац, ин те гри са ност, аси ме трич ни то-
нич ни ре флекс вра та

УВОД

Мо тор на ак тив ност но во ро ђен че та не укљу чу је упо тре бу вољ не ак-
тив но сти, а ре флек си ука зу ју на не до ста так ин хи би ци је по је ди них де ло-
ва цен трал ног нер вног си сте ма (ЦНС), ви шим нер вним цен три ма  Ка ко 
ЦНС по сте пе но са зре ва код бе ба и то ком ра ног де тињ ства, мо жда на ко-
ра по чи ње да ру ко во ди ин хи би тор ним функ ци ја ма, а ре флек сни по кре-
ти се по сте пе но сма њу ју и иш че за ва ју  Ме ђу тим, ре флек си се не гу бе  
Они су са мо ин хи би ра ни ви шим мо жда ним цен три ма, или се ин те гри шу 
у но ве обра сце по кре та она ко ка ко су ви ши нер вни цен три по де ље ни  
Њи хо во стал но пер зи сти ра ње по ста је очи глед но у слу ча ју па то ло ги је 
ЦНС-а, за вре ме упо тре бе не ких ле ко ва, у ста њи ма стре са и то ком ста-
ро сти, ка да се мно ги ре флек си мо гу по но во де мон стри ра ти  Ре флек сни 
од го во ри ва ри ра ју ка ко из ме ђу бе ба, та ко и код јед не исте бе бе при ли ком 
по но вље них ис пи ти ва ња  Ре флек си бе бе од ра жа ва ју не зре лост у раз во ју 
нер вног си сте ма, обез бе ђу ју ћи та ко на чин за про це ну ин те гри са но сти 
ма ту ра ци је не у ро ми шић них про це са у нај ра ни јем де тињ ству  Од су ство, 
за ка сне ло по ја вљи ва ње или не по ја вљи ва ње, пер зи сти ра ње или чак по-
нов но ја вља ње од ре ђе них ре флек са, мо же би ти ин ди ка тор не у ро ло шких 
по ре ме ћа ја (Ma li na et al, 2004; Ada mo vić, 2010) 

Ja cob son и Johnson (1998) ука зу ју да де ца ко ја има ју аб нор мал не 
ре флек сне обра сце, у ве ћи ни слу ча је ва би ва ју по го ђе на не у ро ло шким 
про бле ми ма ко ји ре зул ти ра ју дис фа ги јом, за ка сне лим го во ром и те-
шко ћа ма у чи та њу 

У ли те ра ту ри се на во ди и ши ро ка при ме на ре флек сних обра за ца у 
те ра пиј ским про гра ми ма ко ји се спро во де кроз плес и по кре те (Ba in-
brid ge Co hen, 2003), као и у трет ма ну де це са спе ци јал ним по тре ба ма, 
по себ но оних са аути змом и дис лек си јом 

Ка рак те ри стич но је да се то ком ра ста и раз во ја но ве ак тив но сти не 
раз ви ја ју изо ло ва но, већ на про тив, исто вре ме но, ме ђу соб но ускла ђе но, 
кон ти ну и ра но и по сте пе но, од нај јед но став ни јих до нај ком пли ко ва ни-
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јих  Из обра за ца при ми тив не ре флек сне ак тив но сти са зре ва ју по сту рал-
ни ре флек сни ме ха ни зми, ко ји су од го вор ни за раз вој ан ти гра ви та циј-
ске ста бил но сти и мо би ли те та  Так тил ним и ки не стет ским спо зна ја ма 
при дру жу ју се вид ни и слу шни ути сци, за јед но ства ра ју ћи сен зо мо тор не 
обра сце  Њи хо вом ин те гра ци јом у сре ди шњем нер вном си сте му, на ста је 
пред у слов за сти ца ње пер цеп тив но-гно стич ких са зна ња у ка сни јем жи-
во ту (Mas gu to va, 2007) 

Рад са обра сци ма ре флек сних по кре та мо же би ти за чу ђу ју ће ефи-
ка сан (ko di ak, 2006)  Де те ту се да је у за да так да по но во из ве де пр во би-
тан про грам ре флек сних по кре та, на тај на чин сти му ли шу ћи мо зак и 
те ло да се при се те и вра те про гре си ји при род ног раз во ја  Јед но став но, 
про ла зе ћи кроз све ре флек сне обра сце, де те мо же ра ди ти на пре о ста-
лим раз вој ним сег мен ти ма ко ји на ста вља ју свој ути цај у од ра слом до бу  
Ка да се ре флекс јед ном ин те гри ше, по ста је при ро дан 

Ре флек сни по кре ти но во ро ђен че та, ни су ре зул тат све сног из бо ра  
Ако се аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та ак ти ви ра при по кре ту гла-
ве, ру ка се ауто мат ски ис те же  Ка ко бе ба ра сте и раз ви ја се, ови по кре ти 
се осло ба ђа ју ауто мат ских ре флек сних од го во ра ин те гри шу ћи се у ви ше 
мо жда не функ ци је (Che a tum and Ham mond, 2000) 

Аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та ути че на спо соб ност бе бе да 
пре жи ви и успе  Ле же ћи на ле ђи ма, бе ба чу је звук  Окре та њем гла ве 
у прав цу зву ка, ка ко би мо гла да чу је и да ви ди, ње на ру ка се ис те же 
пре ма то ме (Ada mo vić, 2012)  Бе не фит овог ре флек са ле жи у то ме што 
обез бе ђу је за ви дан ком плекс ко ор ди на ци је по треб не за пре тва ра ње ми-
сли у је зик  Слу ша ју чи де сним увом, бе ба под сти че раз вој пре по зна ва ња 
и екс пре си ју је зи ка у ле вој хе мис фе ри где су ло ци ра не Вер ни ке о ва и 
Бро ки на зо на (Vas sel la and kar lsson, 2008; ko di ak, 2006a) 

Аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та по чи ње окре та њем гла ве у 
јед ну стра ну, а сле де је ру ка и но га  Ако по крет не от поч не са гла вом, 
ре флекс се не ак ти ви ра  Ка ко су ге ри шу (Clop ton et al, 2000; Ma ri nel li, 
1983) да би сте ис ку си ли овај ре флекс, окре ни те нај пре гла ву на јед ну 
стра ну и пу сти те да је ва ша ру ка сле ди  Том при ли ком за па зи те ла ко ћу 
из во ђе ња по кре та  За тим по ку шај те да из ве де те ове по кре те обр ну тим 
ре до сле дом  Пр во по кре ни те ру ку, а по том за ру ком окре ни те гла ву  Ве-
ћи на љу ди из ја вљу је да при по кре ти ма где је во де ћа гла ва, осе ћа ју при-
род ност и ла ко ћу из во ђе ња, док при по кре ту ко ји ру ко во ди ру ка, има ју 
оце ћај ме ха нич но сти и кру то сти 

ko di ak (2006a) на во ди при мер три на е сто го ди шњег де ча ка ко ји је 
имао на пет хват олов ке при пи са њу, што је оме та ло флек си бил но по-
ме ра ње пал ца  Ма да је де чак во лео да чи та, по ка зи вао је из ра жен от-
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пор пре ма пи са њу и ни ка да ни је био у ста њу да на пи ше ви ше од све га 
не ко ли ко ре чи  Већ на кра ју пр вог трет ма на, за вре ме ко га је те ра пе ут 
са де те том про шао кроз три обра сца ре флек сних по кре та из нај ра ни јег 
де тињ ства, де чак је нор мал но др жао олов ку 

Ста ри ја де ца мо гу ма ни фе сто ва ти не ин те гри са не ре флек се при 
упо тре би свог те ла  Пре ма Ayres (2005), де ца ко ја на ле жу на јед ну стра-
ну свог сто ла, чи та ју или пи шу до ма ћи за да так гла вом на сло ње ном на 
ру ку ка ко би се од ма ра ла, по ка за тељ су не до вољ но ин те гри са ног аси-
ме трич ног то нич ног ре флек са вра та  Ова ква де ца, са ма се бе ста вља ју у 
од ре ђе ну фи зич ку по зи ци ју ка ко би мо гла што бо ље да се кон цен три шу  
Не рет ко се де ша ва, да та ква де ца пад ну с јед не стра не сто ли це  По кре ти 
су ре флек сни и пре ма то ме, де ци је ус кра ћен из бор да се де ''ус прав но''  
У по ку ша ју да се де у нор мал ној по зи ци ји, ова де ца мо ра ју да пре у зму 
ком пен за тор ни мо дел ко ји ства ра на пе тост и дру ге по те шко ће 

ЦИЉ РА ДА

Циљ овог ра да је био да се ис пи та ју сте пен при су ства и ка рак те ри-
сти ке аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та код бе ба не по сред но по 
ро ђе њу 

МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку од Н=100 но во ро ђен ча ди, од 
ко јих је Н=53 бе бе му шког и Н=47 бе ба жен ског по ла  Кри те ри ју ми за 
ода бир ис пи ти ва ног узор ка су би ли сле де ћи: уред на труд но ћа и по ро-
ђај, здра ва но во ро ђен чад, тер мин ска но во ро ђен чад, нај ви ше вред но сти 
Ап гар скор-а 9 или 10, ста ро сна доб но во ро ђен че та у вре ме ис пи ти ва-
ња – 3  дан по ро ђе њу, при бли жно јед нак број но во ро ђен ча ди жен ског и 
му шког по ла (Ada mo vić, 2010)  

Аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та (АТРВ) се ис пи ти вао у леђ ном 
по ло жа ју ка да се гла ва но во ро ђен че та па сив но окре не у де сну а за тим у 
ле ву стра ну, и у тим по ло жа ји ма се за др жа ва 15 се кун ди  Та да се гор њи 
и до њи екс тре ми тет ис пи та ни ка, пре ма ко ји ма је ли це окре ну то, ис тег-
ну  Исто вре ме но, екс тре ми те ти на су прот ној стра ни флек ти ра ју (He ri ze, 
1988)  

При ли ком ис пи ти ва ња АТРВ код но во ро ђен ча ди, вр ше не су три 
про бе од но сно по ку ша ја, на де сној и на ле вој стра ни  При то ме је бе ле-
же но да ли је ре флекс при су тан, не ком пле тан или од су тан  Вре ме тра-
ја ња па у зе из ме ђу сва ког по ку ша ја из но си ло је 5 се кун ди  Ре зул та ти су 
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из ра же ни на ска ли ра спо на од 0 до 2 по е на, где скор од 0 по е на го во ри 
о од сут но сти ис пи ти ва ног ре флек са у сва три по ку ша ја, док скор од 2 
по е на ука зу је на при сут ност ре флек са у сва три ме ре ња  На осно ву до-
би је них по да та ка о ре флек си ма са де сне и са ле ве стра не, из ра чу нат је 
АТРВ укуп но за сва ко но во ро ђен че (Ada mo vić et al, 2011) 

Те сти ра ње АТРВ код свих но во ро ђе них бе ба из на шег узор ка, из во-
ди ло је ис кљу чи во об у че но ме ди цин ско осо бље, а ис пи ти вач је вр шио 
ин стру и ра ње, оп сер ва ци ју и бе ле же ње по да та ка 

Код све но во ро ђен ча ди узе ти су по да ци о по лу, те ле сној те жи ни 
(ТТ), те ле сној ду жи ни (ТД) и оби му гла ве (ОГ)  

До би је ни по да ци су до ку мен то ва ни уз по моћ ди ги тал не ка ме ре, за-
тим бо до ва ни, ста ти стич ки и де скрип тив но об ра ђе ни  

Ста ти стич ка об ра да по да та ка оба вље на је ко ри шће њем ста ти стич-
ког па ке та SPSS (Sta ti sti cal Pro gram for So cial Sci en ce) 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела 1 – Основни резултати о АТРВ десно

ATRV desno 

Min 0,00 ( 8 %) 

Max 2,00 (54 %) 

Med 2,00 

AS 1,46 

SD 0,67 

br  ispit 100 

По да ци у та бе ли 1 по ка зу ју да је од сут ност АТРВ де сно за бе ле же на 
код 8% но во ро ђен ча ди и она из но си 0 по е на  Не ком пле тан АТРВ де сно 
(ско ро ви од 0 50 до 1 50 по е на) за бе ле жен је код 38% ис пи та ног узор-
ка, а ње го ва мак си мал на при сут ност од 2 по е на, утвр ђе на је код укуп но 
54% но во ро ђен ча ди  Про сеч на вред ност при сут но сти АТРВ де сно из но-
си 1 46 по е на, уз стан дард ну де ви ја ци ју од 0 67 по е на  
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Гра фи кон 1 – Ди стри бу ци ја ре зул та та са ска ле 
за про це ну АТРВ де сно

Вред ност ме ди ја не је 2 по е на, што го во ри да је ди стри бу ци ја ре зул-
та та по ме ре на у де сно – ка ви шим ско ро ви ма (гра фи кон 1) 

По да ци у та бе ли 2 ука зу ју да је од сут ност АТРВ ле во, тј  скор од 0 
по е на, за бе ле же на код 6% но во ро ђен ча ди  Код укуп но 39% ис пи та ног 
узор ка, за бе ле жен је не ком пле тан АТРВ ле во (ско ро ви од 0 50 до 1 50 
по е на)  При сут ност АТРВ ле во утвр ђе на је код укуп но 55% но во ро ђен-
ча ди  Про сеч на при сут ност АТРВ ле во из но си 1,49 по е на, уз стан дард ну 
де ви ја ци ју од 0,64 по е на 

Табела 2 – Основни резултати о АТРВ лево

ATRV levo 

Min 0,00 ( 6 %) 

Max 2,00 (55 %) 

Med 2,00 

AS 1,49 

SD 0,64 

br  ispit 100 

Вред ност ме ди ја не је 2 по е на, што та ко ђе го во ри да је ди стри бу ци ја 
ре зул та та по ме ре на у де сно – ка ви шим ско ро ви ма (гра фи кон 2) 

 

ATRV десно

2,001,501,00,500,00

Хистограм
Ф
ре

кв
ен

ци
је

60

50

40

30

20

10

0



ИНТЕГРИСАНОСТ РЕФЛЕКСНИХ ОБРАЗАЦА КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР    339

Гра фи кон 2 – Ди стри бу ци ја ре зул та та са ска ле 
за про це ну АТРВ ле во

По да ци у та бе ли 3 по ка зу ју да је од сут ност АТРВ укуп но (АТРВ де-
сно и АТРВ ле во) за бе ле же на са мо код јед не бе бе (1%) и она из но си 0 
по е на  Не ком пле тан АТРВ укуп но (ско ро ви од 0 25 до 1 75 по е на) за бе-
ле жен је код 64% ис пи та ног узор ка, а ње го ва мак си мал на при сут ност од 
2 по е на, утвр ђе на је код укуп но 35% но во ро ђен ча ди  Про сеч на вред ност 
при сут но сти АТРВ укуп но из но си 1 48 по е на, уз стан дард ну де ви ја ци ју 
од 0 52 по е на 

Табела 3 – Основни резултати о АТРВ укупно

ATRV ukupno 

Min 0,00 ( 1 %) 

Max 2,00 (35 %) 

Med 1,50 

AS 1,48 

SD 0,52 

br  ispit 100 

Вред ност ме ди ја не је 1,50 по е на, што та ко ђе го во ри да је ди стри-
бу ци ја ре зул та та по ме ре на у де сну стра ну – ка ви шим ско ро ви ма  Гра-
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фич ки при каз ди стри бу ци је ре зул та та за АТРВ укуп но, дат је у гра фи-
ко ну 3 

Графикон 3 – Дистрибуција резултата са скале 
за процену АТРВ укупно

При ме ном т-те ста про ве ре но је да ли по сто ји зна чај на раз ли ка у 
сте пе ну при сут но сти АТРВ на ле вој и на де сној стра ни  Раз ли ка из ме ђу 
про сеч них вред но сти од 0 03 по е на, на ска ли ра спо на од 0 до 2 по е на, је 
ве о ма ма ла и ни је ста ти стич ки зна чај на, на шта ука зу је вред ност т-те ста 
од 0 31  Да кле аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та код но во ро ђен ча ди, 
под јед на ко је раз ви јен на ле вој и на де сној стра ни  Ре зул та ти ове ана ли-
зе мо гу се ви де ти у та бе ли 4 

Табела 4 – Поређење АТРВ лево и десно

AS SD br  ispitan 

 ATRV desno 1,46 0,67 100

 ATRV levo 1,49 0,64 100

t-test = 0,31 (nije značajno) 
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По да ци у та бе ли 5 по ка зу ју да Пир со нов ко е фи ци јент ли не ар не ко-
ре ла ци је из ме ђу при сут но сти АТРВ на де сној и на ле вој стра ни из но си р 
= +0 27 и зна ча јан је на ни воу 0 01 са по у зда но шћу за кљу ча ка од 99%, тј  
бе бе ко је има ју бо ље раз ви јен (при сут ни ји) АТРВ на де сној стра ни, ујед-
но има ју бо ље раз ви јен (при сут ни ји) АТРВ и на ле вој стра ни, и обрат но 

Табела 5 – Корелације између АТРВ десно, лево и укупно

ATRV desno ATRV levo ATRV ukupno 

ATRV desno 
(N = 100) / r = +0,27 

(nivo 0,01) 
r = +0,81 

(nivo 0,01) 

ATRV levo 
(N = 100) 

r = +0,27 
(nivo 0,01) / r = +0,79 

(nivo 0,01) 

ATRV 
ukupno 

(N = 100) 

r = +0,81 
(nivo 0,01) 

r = +0,79 
(nivo 0,01) /

Та ко ђе, до би је не вред но сти ко е фи ци је на та од р = +0 81 и р = +0 79, 
зна чај не на ни воу 0 01 уз по у зда ност 99%, ука зу ју на по сто ја ње ве о ма 
ви со ке по зи тив не по ве за но сти из ме ђу АТРВ де сно и АТРВ укуп но, од но-
сно на по сто ја ње ви со ке по ве за но сти из ме ђу АТРВ ле во и АТРВ укуп но  
Да кле, што је ве ћа при сут ност АТРВ код бе ба на ле вој и на де сној стра ни, 
то је и њи хов уку пан АТРВ при сут ни ји, и обрат но 

 Табела 6 – АТРВ десно, лево и укупно
код беба различитог пола

muški pol (53) ženski pol (47) t-test i 

 ATRV AS SD AS SD značajnost 

desno 1,46 0,66 1,46 0,70 t = 0,04
(nije značajno) 

levo 1,53 0,58 1,45 0,71 t = 0,63
(nije značajno) 

ukupno 1,50 0,51 1,46 0,54 t = 0,36
(nije značajno) 
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У та бе ли 6 при ка за ни су ре зул та ти сте пе на при сут но сти АТРВ де-
сно, ле во и укуп но код но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла  Про сеч-
не вред но сти за АТРВ де сно су иден тич не код бе ба оба по ла и из но се 
1 46 по е на, а утвр ђе не раз ли ке од 0 08 и 0 04 по е на из ме ђу про сеч них 
вред но сти код де вој чи ца и код де ча ка, су за не мар љи ве и да ле ко од кри-
те ри ју ма зна чај но сти, о че му го во ре ве о ма ни ске вред но сти т-те ста од 
0 63 и 0 36  Да кле при сут ност АТРВ де сно, ле во и укуп но, под јед на ка је 
код но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по ла 

Табела 7 – Корелације између АТРВ с једне стране 
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране

ATRV TT TD OG 

desno r = +0,02 (nije 
znač ) 

r = –0,01 (nije 
znač ) 

r = +0,08 (nije 
znač ) 

levo r = +0,10 (nije 
znač ) 

r = +0,14 (nije 
znač ) 

r = +0,15 (nije 
znač ) 

ukupno r = +0,08 (nije 
znač ) 

r = +0,08 (nije 
znač ) 

r = +0,14 (nije 
znač ) 

При ме ном по ступ ка за из ра чу на ва ње Пир со но вог ко е фи ци јен та ли-
не ар не ко ре ла ци је, утвр ђе но је да не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу ТТ, 
ТД и ОГ, с јед не стра не, и сте пе на при сут но сти АТРВ де сно, ле во и укуп-
но, с дру ге стра не  Свих де вет ко е фи ци је на та ко ре ла ци је, ко ји се мо гу 
ви де ти у та бе ли 7, ни су ста ти стич ки зна чај ни и спа да ју у ка те го ри ју за-
не мар љи во ни ске по ве за но сти 

ДИСКУСИЈА

Ка ко се у ли те ра ту ри опи су је (Bar nes et al, 1978; Fi o ren ti no, 1981; 
Clop ton et al, 2000), од го вор аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та се 
ма ни фе сту је та ко што спон та ни или па сив ни окрет бе би не гла ве у јед ну 
стра ну, док се бе ба на ла зи у леђ ном по ло жа ју, узро ку је ис те за ње гор њих 
и до њих екс тре ми те та на стра ни пре ма ко јој је окре ну то ли це бе бе, и са-
ви ја њу истих на су прот ној стра ни 

Ме ђу тим, ре флек сни од го вор до би јен у на шем ис тра жи ва њу код 
но во ро ђен ча ди тре ћег да на по ро ђе њу, раз ли ку је се од опи са ног  На-
и ме, код све но во ро ђен ча ди из на шег узор ка, код ко је је овај ре флекс 
био при су тан, при па сив ном окре ту гла ве у јед ну стра ну (би ло ле ву 
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или де сну), има ли смо из ра же ну ре ак ци ју ру ке на стра ни су прот ној 
од оне пре ма ко јој се окре та ла гла ва, од но сно ли це бе бе  Ру ка ис пи-
ти ва ног но во ро ђен че та се нај пре ис те за ла а он да на гло, пре ма го ре 
са ви ја ла у лак ту  На су прот на шим оче ки ва њи ма, ка ко ве ћи на ауто ра 
опи су је овај ре флекс у ли те ра ту ри, екс тре ми тет на стра ни пре ма ко јој 
је гла ва би ла окре ну та, углав ном је оста јао без ре ак ци је  С об зи ром да 
аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та спа да у гру пу ре флек са чи јим се 
ис пи ти ва њем утвр ђу је и функ ци ја ве сти бу лар ног чу ла, ова кав ре флек-
сни од го вор мо же мо по ве за ти са на во ди ма из ли те ра ту ре да је ве сти-
бу лар ни си стем ана том ски раз ви јен и функ ци о нал но ре ак ти би лан на 
ро ђе њу, ма да ве сти бу лар ни од го во ри мо гу ва ри ра ти (Or nitz et al, 1979; 
Il ling worth, 1987)  

Пре ма Pa in ter-у (1999), од го во ри аси ме трич ног то нич ног ре флек са 
вра та су про мењ љи ви у пе ри о ду но во ро ђен че та, а до сти жу сво ју пу ну 
зре лост за вре ме дру гог, тре ћег и че твр тог ме се ца пост на тал ног жи во-
та  Ово илу стру је чи ње ни цу да се ва ри ја бил ност и сте ре о ти пи ја ре флек-
сних од го во ра у пр вим да ни ма по ро ђе њу, мо гу сма тра ти ка рак те ри сти-
ка ма ко је зна чај но де тер ми ни шу ре флек сни од го вор но во ро ђен че та 

Аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та код но во ро ђен ча ди смо ис пи-
та ли из три по ку ша ја, на ле вој и на де сној стра ни  Том при ли ком је бе-
ле же но да ли је ре флекс при су тан, не ком пле тан или од су тан  На осно ву 
до би је них по да та ка о ре флек сним од го во ри ма са ле ве и са де сне стра не, 
из ра чу нат је АТРВ укуп но за сва ко но во ро ђен че из на шег узор ка 

По сма тра њем основ них ре зул та та ко ји се од но се на ана ли зу сте пе-
на при сут но сти АТРВ на ле вој и на де сној стра ни код но во ро ђен ча ди, 
уоча ва мо да је код 54% ис пи та ног узор ка овај ре флекс био у пот пу но сти 
при су тан на де сној стра ни, и код 55% на ле вој  Од сут ност АТРВ за бе ле-
же на је код 8% но вор ђен ча ди на де сној и код 6% на ле вој стра ни, док је 
код пре о ста лих 38% ис пи та ног узор ка на де сној и 39% на ле вој стра ни, 
АТРВ био не ком пле тан 

Не ком плет ност ре флек сног од го во ра по је ди ни ауто ри по ве зу ју са 
фе но ме ном на ви ка ва ња на по но вље не сти му лу се  За пра во, Ma ri nel li 
(1983) ис ти че да бе ба чи ја се гла ва не ко ли ко пу та окре не у јед ну, па у 
дру гу стра ну, по сле ви ше по но вље них по дра жа ја не ће од ре а го ва ти аси-
ме трич ним то нич ним ре флек сним од го во ром  Слич но ста но ви ште за-
у зи ма ју Bar tlett и са рад ни ци (1997), ко ји су ко ри сти ли ме тод по но вље-
них па сив них окре та бе би не гла ве и као ре зул тат до би ли из у зет но ни ску 
сто пу при сут но сти овог ре флек са код ис пи та них бе ба  Ипак, For slund i 
Bjer re (1983) до во де у сум њу фе но мен ‘’на ви ка ва ња’’ као раз лог ни ске 
сто пе ја вља ња аси ме трич ног то нич ног ре флек сног од го во ра, из раз ло га 
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што су они та ко ђе до би ли ни ску сто пу при су ства овог ре флек са, а да су 
при том са мо је дан пут окре та ли гла ву но во ро ђен че та  

Ана ли зом основ них ре зул та та о сте пе ну при сут но сти АТРВ укуп но 
(АТРВ де сно и АТРВ ле во) код но во ро ђен ча ди, уоча ва мо да је са мо код 
јед не бе бе (1%) за бе ле же но од су ство овог ре флек са, док је мак си мал на 
при сут ност утвр ђе на код 35% ис пи та ног узор ка  Пре о ста лих 64% ис пи-
та ни ка, има ли су АТРВ укуп но при су тан у не пот пу ном об ли ку, од но сно 
не ком пле тан 

По да ци из ли те ра ту ре, о сто пи ја вља ња аси ме трич ног то нич ног ре-
флек са вра та код но во ро ђен ча ди, по ка зу ју из ра зи ту ва ри ја бил ност  Та-
ко гру па ауто ра (Coryell et al, 1982; Ma ri nel li, 1983), ука зу је на по сто-
так сте пе на при сут но сти овог ре флек са, код тер мин ске но во ро ђен ча ди, 
из ме ђу 40% - 67 5%  Знат но ве ћу сто пу ја вља ња аси ме трич ног то нич-
ног ре флек сног од го во ра, ко ја из но си чак 91% ме ђу бе ба ма ко је су пре-
вре ме но ро ђе не, и ко је су те сти ра не у 40-ој не де љи пост кон цеп ту ал не 
ста ро сне до би, при ја вљу ју  По да ци из ли те ра ту ре та ко ђе бе ле же да је 
аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та уни вер зал но при су тан код пре ма-
ту ру са ста рих 33 не де ље пост кон цеп ту ал не до би, ка да се те сти ра ју на 
ро ђе њу (ko nis hi et al, 1993) 

Ве о ма ни ску сто пу ја вља ња овог ре флек са ме ђу тер мин ском но во-
ро ђен ча ди, ко ја се кре ће од 1% - 11%, гру па ауто ра об ја шња ва чи ње ни-
цом да по ме ну ти ре флек сни од го вор има ма ње ва жну уло гу у раз во ју 
нор мал ног по кре та бе бе (Bar tlett et al, 1997) 

Те о ри је но ви јег да ту ма су ге ри шу да је дан од раз ло га ко јим се мо же 
об ја сни ти ве ли ка не у јед на че ност у по гле ду сто пе ја вља ња аси ме трич ног 
то нич ног ре флек са вра та код но во ро ђен ча ди ро ђе них у тер ми ну, је сте и 
на чин иза зи ва ња овог ре флек са  У том сми слу, ис ход ре флек сног од го-
во ра за ви си ће од то га да ли бе ба спон та но окре не гла ву у јед ну стра ну 
(би ло ле ву или де сну), или јој ис пи ти вач гла ву окре не на па си ван на чин, 
же ле ћи да иза зо ве ре флек сни од го вор  Coryell и са рад ни ци (1982) су у 
сво јој сту ди ји, ис пи ти ва ли бе бе ста ро сне до би од 4 до 10 не де ља, при че-
му су гла ву бе бе окре та ли па сив но, ко ри сте ћи ви зу ел ни сти му лус ка ко 
би иза зва ли ак тив ни ји окрет гла ве  До шли су до за кључ ка, да пун окрет 
гла ве мно го че шће иза зи ва овај ве сти бу лар ни ре флекс у од но су на де ли-
мич но окре та ње  Та ко ђе, исти ауто ри ис ти чу да је за иза зи ва ње ре ак ци-
је аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та, за слу жни ји на чин па сив ног 
окре та гла ве у од но су на спон та ни 

Упо ред ном ана ли зом про сеч них при сут но сти АТРВ на ле вој с об зи-
ром на де сну стра ну, утвр ђе но је да не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли ке, 
од но сно да је АТРВ код но во ро ђен ча ди под јед на ко раз ви јен на ле вој и 
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на де сној стра ни  Ова кви на ла зи ни су у са гла сно сти са на во ди ма из ли-
те ра ту ре да су ре флек сни од го во ри знат но из ра же ни ји ка да је гла ва бе-
бе, од но сно ње но ли це, окре ну то пре ма ле вој не го пре ма де сној стра ни 
(Ma ri nel li, 1983)  Ово се об ја шња ва чи ње ни цом да фе ту си сво јом кич-
мом ле же че шће са мај чи не ле ве стра не у од но су на де сну, у то ку ин тра-
у те ри ног жи во та (Dunn, 1976) 

Ана ли зом ре зул та та ко ји пра те ме ђу соб ни од нос АТРВ де сно, ле во и 
укуп но, утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич ки зна чај не по ве за но сти из ме ђу 
по ме ну тих ва ри ја бли, тј  бе бе ко је има ју бо ље раз ви јен АТРВ на де сној 
стра ни, ујед но има ју бо ље раз ви јен АТРВ и на ле вој стра ни, и обрат но  
Исто вре ме но, што је ве ћа при сут ност АТРВ код бе ба на ле вој и на де сној 
стра ни, то је и њи хов уку пан АТРВ при сут ни ји, и обрат но 

По сма тра њем ре зул та та упо ред не ана ли зе при сут но сти АТРВ де сно, 
ле во и укуп но код но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла, уоча ва мо да 
раз ли ке из ме ђу про сеч них вред но сти за две гру пе бе ба ни су ста ти стич-
ки зна чај не, што нам го во ри да су АТРВ де сно, ле во и укуп но под јед на ко 
при сут ни код но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по ла  Ови ре зул та ти су у пот-
пу ној са гла сно сти са по да ци ма ко је из но си To u wen (1976), а ко ји ука зу ју 
да не по сто је би ло ка кве ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ме ђу по ло ви ма 
ка да је у пи та њу аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та, од но сно АТРВ је 
под јед на ко за сту пљен код но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла 

По сма тра њем ре зул та та ко ре ла ци о не ана ли зе, мо же мо уочи ти да 
не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу те ле сне те жи не, те ле сне ду жи не 
и оби ма гла ве, с јед не стра не, и сте пе на при сут но сти аси ме трич ног 
то нич ног ре флек са вра та де сно, ле во и укуп но, с дру ге стра не  Свих 
де вет ко е фи ци је на та ко ре ла ци је, ни су ста ти стич ки зна чај ни и спа да-
ју у ка те го ри ју за не мар љи во ни ске по ве за но сти  До би је ни ре зул та ти 
у на шем ис тра жи ва њу, ко ји пра те па ра ме тре те ле сне те жи не, те ле сне 
ду жи не и оби ма гла ве но во ро ђен ча ди у од но су на АТРВ, не по ду да ра ју 
се са на во ди ма из ли те ра ту ре где се ис ти че да тер мин ске бе бе са ни-
ском по ро ђај ном те жи ном, има ју сни жен ми шић ни то нус, ни зак ни во 
ак тив но сти, сла бу ко ор ди на ци ју по кре та ру ку, сла бу ре ак ци ју од бра не 
(Il ling worth, 1987) 
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ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли зом ре зул та та ис тра жи ва ња, до шли смо до сле де ћих за кљу ча-
ка:

 – АТРВ је код 54% ис пи та ног узор ка био у пот пу но сти при су тан на 
де сној стра ни, и код 55% на ле вој  Од сут ност АТРВ за бе ле же на је 
код 8% но вор ђен ча ди на де сној и код 6% на ле вој стра ни, док је 
код пре о ста лих 38% бе ба на де сној и 39% на ле вој стра ни, АТРВ 
био не ком пле тан 

 – Мак си мал на при сут ност АТРВ укуп но (АТРВ де сно и АТРВ ле во) 
утвр ђе на је код 35% ис пи та ног узор ка, док је без пу ног оп се га 
по кре та овај ре флекс ре ги стро ван код 64% ис пи та ни ка  Од су ство 
укуп ног АТРВ, за бе ле же но је код 1% бе ба 

 – АТРВ је код но во ро ђен ча ди под јед на ко раз ви јен на ле вој и на де-
сној стра ни 

 – Ста ти стич ки зна чај на по ве за ност утвр ђе на је из ме ђу сте пе на 
при сут но сти АТРВ на ле вој и АТРВ на де сној стра ни (р = + 0 27, 
по у зда ност 99%)  

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

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

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

Different types of injuries can prevent the normal integration of reflex-
es  The factors that can disrupt the normal development of the movement 
patterns include: injury at birth or later, drugs taken during pregnancy or 
while breastfeeding, allergies, excessive physical and emotional stimulation  
Older children may manifest unintegrated reflexes in the use of of his body  
In the recent literature states that children who fitting tight to the one side of 
its desk, read or write homework head resting on hand, provide an indication 
of insufficient integrated asymmetric tonic neck reflex  It is believed that the 
asymmetric tonic neck reflex plays an important role in the normal develop-
ment of human movement, in the establishment of eye-hand coordination, 
as well as in modification of the symmetry of the newborn 

The aim of this study was to examine the degree of presence and charac-
teristics of asymmetric tonic neck reflex in babies immediately after birth 

In a sample of N = 100 healthy, term newborns from normal pregnan-
cies, the 3th day upon birth, clinical trial of asymmetric tonic neck reflex 
(ATNR) were applied  Testing of ATNR in all babies from the examined 
sample, was carried out by trained medical staff, whereas the examiner per-
formed instructing, observation and data recording  The obtained results 
were recorded by means of a digital camera, then scored and statistically 
and descriptively processed  Besides that, data on body mass on birth, body 
weight (BW), body length (BL) and head circumference (HC) were recorded 
for all newborns 

Obtained results showed that the maximum presence of ATNR was iden-
tified in 35% of tested sample, while the reflex without full range of motion, 
was recorded in 64% of patients  The absence of ATNR was noted in 1% of 
babies  Statistically significant connection between babies’ gender, BW, BL 
and HC, on the one side, and ATNR, on the other side, was not established  

kEY WORDS: reflex pattern, integrity, asymmetric tonic neck reflex
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У осно ви чо ве ко ве при ро де је хо ме о ста за, и ако би ло ко ји фак тор на ру ши 
хо ме о ста зу до ла зи до про бле ма, од но сно до па то ло шког по на ша ња. Ве ли ки је 
број по ре ме ћа ја у ра ном де тињ ству ко ји у сво јој пси хо па то ло ги ји има у осно-
ви и по ре ме ћај вер бал не ко му ни ка ци је што има за по сле ди цу из ме ње не фи зи-
о ло шке про це се. Вур не а бил ну од но сно осе тљи ву ге нет ску осно ву, као оки дач, 
за раз вој ра них раз вој них по ре ме ћа ја мо гу ак ти ви ра ти сре дин ски чи ни о ци, 
су боп ти мал но уно ше ње по је ди них ну три тив них еле ме на та, ути цај фи зи-
ко хе миј ских деј ста ва, ви ру си, бак те ри је, гљи ви це, ме та бо лич ки по ре ме ћа ји. 
Код ових про бле ма за да так је от кри ва ње по сто је ћег по ре ме ћа ја и утвр ђи ва-
ње од го ва ра ју ћег трет ма на. Нео п ход не на ли зе се вр ше пре гле дом кр ви, ури на, 
утвр ђи ва њем пер ме а бил но сти цре ва, ана ли зом сто ли це..., у на шим ла бо ра-
то ри ја ма, са ко ји ма са ра дју је мо, али и у ла бо ра то ри ја ма у САД и Нор ве шкој. 

Успе шан трет ман по ре ме ће них би о ло шких па ра ме та ра и ускла ђи ва ње 
би о ло ги је, сен зо ра, мен тал них, го вор но је зич ких, со ци јал них и емо ци о нал них 
функ ци ја уну тар де те та, као и ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу де те та ко-
ји има про блем и ње го ве при мар не по ро ди це мо же до ве сти до же ље них ре зул-
та та.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: по ре ме ће ни би о ло шки па ра ме три, ле че ње, ауди о лин гви-
стич ки трет ман
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УВОД

По след њих го ди на све је ви ше де це са по ре ме ћа ји ма у раз во ју, пер-
цеп ци ји, го во ру, па жњи и са пер ва зив ним раз вој ним по ре ме ћа ји ма ко-
ји у осно ви има ју про бле ме би о хе миј ског или иму но ло шког по ре кла  
Пре по зна ва ње, ра на ди јаг но сти ка и трет ман ових по ре ме ћа ја је да ле ко 
ва жни је, за сва ко де те, од по ста вља ња тач не ди јаг но стич ке озна ке 

Јед на од тих са вре ме них те за је и об ја шње ње ро ди те љи ма др Џеф 
Бред стри та (Брад стре ет, 2000) ко ји пла стич но об ја шња ва да је би о ло ги ја 
ор га ни зма хар двер, а би хеј ви о ри стич ке (по на ша ње), ко му ни ка циј ске и 
сен зор не чул не сен за ци је софт вер  Опо ра вља ње софт вер ских про бле ма 
зах те ва до бар тим ски при ступ у ци љу ре про гра ми ра ња не у рон ских мре-
жа ко је су се ис ква ри ле због би о ло шких по ре ме ћа ја 

Због то га је у скло пу ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ког по ступ ка за 
до би ја ње аде кват ног те ра пиј ског од го во ра уве ден, као ме то до ло шки по-
сту лат, би о ло шки сет пре тра га 

Кроз би о ло шки сет пре тра га ис тра жу је мо осо бе но сти кли нич ких и 
ла бо ра сто риј ских аб нор мал но сти и од го во ре на трет ма не :

 – Про бле ма ЦНС-а са из ме ње ном сен зи тив но шћу и аб нор мал ном 
ин тер тпре та ци јом сен зор них и екс пре сив них ин фор ма ци ја

 – Про блем из ме ње ног иму ног си сте ма
 – Про блем си сте ма за ва ре ње са аб нор мал ном ди ге сти јом, па то-

ло шким про ме на ма црев не фло ре, по ја ча ном про пу стљи во шћу 
цре ва за ан ти ге не, пеп ти де, ми кро би о ло шке ток си не и дру ге би о-
хе миј ски ак тив не суп стан це 

 – Би о хе миј ске осо бе но сти ко је про ис ти чу из не у спе ле де ток си фи-
ка ци је штет них мо ле ку ла  Ток сич ни или ан ти ген ски мо ле ку ли 
мо гу по ти ца ти из ме та бо ли зма са мог де те та, ток си на или ан ти-
ге на из во де, ва зду ха или хра не и ме та бо лич кји про дук ти фло ре 
ко ја на се ља ва црев ни тракт 

На прак тич ном ни воу би о ло шки сет се са сто ји од сле де ћих па ра ме-
та ра:

•	 КС, Се, Диф КС, гли ке ми ја, би ли ру бин ди рект ни и це ло куп ни, 
мо краћ на ки се ли на, уреа, кре а ти нин, АСТ и АЛТ, хо ле сте рол, 
три гли це ри ди, хо мо ци сте ин

•	 би о хе миј ске па ра ме тре На, К, Ца, Мг, П, Зн и Цу
•	 брис гр ла и но са на бак те ри је и гљи ви це
•	 брис уре тре на бак те ри ју и гљи ви цу
•	 ги не ко ло шки бри се ви 
•	 ана ли за три уза стоп не сто ли це на бак те ри је, гљи ви цу и па ра зи те
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•	 ана ли за ури на
•	 ЕЕГ сни ма ње и евен ту ал но маг нет на ре зо нан ца 
1) У ана ли зи ре зул та та крв не сли ке ка рак те ри стич ни на ла зи су:
- го то во код 80% про на ла зе се ни ске вред но сти хе мо гло би на  Не до-

вољ на ки се лост сто мач ног са др жа ја, дис функ ци ја пан кре а са са сла бом 
ба зном (би кар бо нат ном ) функ ци јом, за па ље ње ће ли ја слу зо ко же у ко-
ре ла ци ји су са не до стат ком гво жђа  Ста тус гво жђа је обич но по ка за тељ 
ста ту са га стро ин те сти нал них функ ци ја 

- Та ко ђе, чест на лаз бу де ви со ка се ди мен та ци ја, ви со ки ле у ко ци ти 
по сле ди о це акут них, нај че шће, ре спи ра тор них ин фек ци ја 

Од ка рак те ри стич них на ла за је још и, ве о ма че ста, ни ска вред ност 
цин ка Цинк је ве о ма би тан еле ме нат  Код де це са пер ва зив ним раз вој-
ним по ре ме ћа ји ма, по ре ме ћа јем па жње, раз ли чи том го вор ном па то-
ло ги јом је ма њак цин ка ве о ма чест на ро чи то код оних ко ји у ис хра ни 
че сто ко ри сте жи та ри це а ма ло про те и на жи во тињ ског по ре кла  Кад је 
ни во цин ка ја ко ни зак у се ру му, пру зро ку је ди ја ре ју, аб до ми нал ни бол, 
гу би так чу ла ми ри са и уку са, гу би так апе ти та, осип и пад свих сег ме на-
та иму ни те та  Тра ко ђе има уло гу ан ти ок си дан са и ста би ли за то ра мем-
бра на  

2) У ана ли за ма бри са гр ла и но са нај ве ћи про це нат је био са фи зи-
о ло шком фло ром а на ђе ни су бе та хе мо ли тич ки стреп то кок, ста фи ло-
кок ауре ус, мораxела ца та ра лис, цан ди да алб канс    

Нај пре је ле че на акут на бак те риј ска ин фек ци ја а за тим цан ди да ал-
би канс и спе циа  

3) Ана ли за ури на по кла сич ним пре тра га ма нај че шћи на лаз је био 
у фи зи о ло шким гра ни ца ма  По је ди ни узор ци су би ли са кла сич ним се-
том за па љен ског ста ту са ( при сут ни све жи ери тро ци ти, ма са ле у ко ци та 
и пло ча стог епи те ла, се ди мен ти   )  Ле че ње пре ма ан ти би о гра му 

4)Ана ли за три уза стоп не сто ли це.
У на шем би о ло шком се ту пре тра га јед на од нај ва жни јих ана ли за  

Ве ћи на де це са раз вој ним про бле ми ма има у исто ри ји бо ле сти и по ре-
ме ћа је функ ци је цре ва (за твор, про ли ви, га со ви)  Нај че шће ова два по-
ре ме ћа ја по чи њу исто вре ме но па се по ста вља пи та ње по ве за но сти црев-
них по ре ме ћа ја са про бле ми ма у ЦНС  Нај ве ћи про це нат на ших узо ра-
ка је са про на дје ном цан ди дом ал би канс (Cro ok W G  (1980)  Гљи ви це 
су нор мал ни ста нов ни ци свих слу зо ко жа па и слу зо ко же ди ге стив ног 
трак та чо ве ка  У не ким си ту а ци ја ма у, пр вом ре ду, код не кон тро ли са ног, 
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не кри тич ног ле че ња ан ти би о ти ци ма, за тим код се лек тив не иму но де фи-
цу јен ци је, код кон зу ми ра ња кон цен тро ва них ше ће ра до ла зи до дис ба-
лан са уну тар црев не фло ре и до бу ја ња гљи ви ца или не ких бак те ри ја  
Гљи ви це се ја вља ју по је ди нач но или у ви ду ко ло ни ја 
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Ен зи ми, као што је фос фо ли па за и про те а за пре ки да ју ли ни ју црев-
не слу зни це да би до та кле ко ло ни ју гљи ви ца  На тај на чин се ства ра по-
ро зност слу зни це и до ла зи до по ве ћа ног пер ме а би ли те та цре ва од но сно 
до на стан ка фе но ме на »цу ре ћих цре ва« (Д' Еуфе миа П и 

Не ки од гљи вич них ме та бо ли та ин хи би ра ју Креб сов ци клус, а ве-
ли ке ко ли чи не гљи вич ног ше ће ра АРА БИ НО ЗЕ спре ча ва ју про из вод њу 
глу ко зе па мо же до ћи до хи по гли ке ми је де те та и до да љих ком пли ка ци ја 
у функ ци о ни са њу мо зга  Ара би но за ре ме ти не у рон ске си нап се  Као ал-
де хид ре а гу је са еп си лон ами но гру пом ами но ки се ли не ли зи на у мно-
гим про те и ни ма и мо же да фор ми ра уна кр сне ве зе са ар ги ни ном, ре ме-
те ћи тер ци јар ну струк ту ру про те и на ко ји уче ству ју у ин тер не у рон ским 
ве за ма  Ве за ара би но зе, ли зи на и ар ги ни на се зо ве пен то зи дин  Еп си лон 
ами но гру па ли зи на је ве о ма зна чај но ме сто у мно гим ен зи ми ма ко ји ма 
су ви та мин Б6, би о ти ни, ли по ич на ки се ли на ве за не то ком ко ен зим ских 
ре ак ци ја  Бло ка дом ами но гру па ли зи на пен то зи дин ским ком плек сом 
мо же до ћи функ ци о нал ног не до стат ка ви та ми на и ако је њи хов унос до-
во љан  Еп си лон ами но гру па ли зи на је ва жан ак ти ва тор ка та ли тич ких 
ме ста мно гих ен зи ма  Ре ме ће ње тер ци јар не струк ту ре про те и на пен то-
зи дин ским ком плек сом, про те и не чи не ма ње рас твор љи вим у те ле сним 
теч но сти ма и услед то га и ви ше иму но ге ним  Сма ње њем кон цен тра ци је 
ара би но зе, сма њу је се и број пен то зи дин ских ком плек са, па је то је дан 
од раз лог по пра вља ња кли нич ке сли ке код аути зма по сле те ра пи је кан-
ди ди ја зе  Об зи ром да ви та мин Б6 ре а гу је са еп си лон ами но ки се ли ном 
ли зи на, мо гу ће је пре вен тив ним да ва њем овог ви та ми на спре чи ти ства-
ра ње пен то зи дин ских ком плек са 

Гљ ив ице пр ои зв оде и гл и ото ксин к оји т ак одје ко мпр ом ит ује им уни 
с истем, з атим в рши пр ои зво дњу с ер от он ина, в ажног н е ур отра нсм ит ера 
к оји д ел ими чно ко нтр ол ише п он аш ање и ра сп ол ож ење и ом ета но рма-
лну н е ур ор ег ул ац ију 

Због све га на ве де ног до ла зи до про ме не у би о хе ми ји мо зга, у при-
су ству гљи ви це, што до во ди до за сто ја раз во ја де це и по ја ве кли нич ке 
сли ке ПРП и аути зма 

Иму но лог С  Гуп та (1996), под вла чи да код ве ли ког бро ја де це са 
кан ди ди ја зом по сто ји осла бљен иму ни тет  До то га мо же до ћи и услед 
ге нет ског не до стат ка ен зи ма ми је ло пе рок си да зе пре ко ко га бе ла крв-
на зрн ца уни шта ва ју гљи ви це  Сте че ни не до ста так ми је ло пе рок си да зе 
на ста је услед тро ва ња, не до стат ка фол не ки се ли не или ви та ми на Б12, 
те шких ин фек ци ја или ле у ке ми је  

Јед ном де тек то ва на ин фек ци ја има мно го ва ри јан ти трет ма
Трет ман гљи вич них ин фек ци ја: 
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- Да ва ње фун ги ци да
- Укљу чи ва ње про би о ти ка
- Да ва ње ви та ми на
- Пре пи си ва ње ан ти ок са да на са
- Ди је тал не ин тер вен ци је

Уз пре пи са не ан ти фу гал не ле ко ве, про би о ти ке, ан ти ок си дан се, од-
го ва ра ју ће ви та ми не им пе ра тив но је нео п ход но од ра ди ти и ди је тал ну 
ин тер вен ци ју у ис хра ни са ис кљу чи ва њем све хра не ко ја је основ за раст 
и раз мно жа ва ње гљи ви це  У пр вом ре ду то су све на мир ни це са ква сцем, 
са слат ки ши ма и кон цен тро ва ним ше ће ри ма  Ис кљу чу је се и слат ко 
мле ко, ди мље но ме со и сла ни на, пе чур ке, сви ве штач ки со ко ви      У ис-
хра ну тре ба уве сти до ста ри бе, јаг ње ћег и ћу ре ћег ме са, сво по вр ће, во-
ће је ди но ко је ни је слат ко: кру шке, ман да ри не, ма ли не, ку пи не, бо ров-
ни це као и све же це дје ни сок од њих  Пре по ру чу је се и јо гурт обо га ћен 
до брим бак те ри ја ма и до ста ори га на и бе лог лу ка као при род не ан ти ми-
ки о ти ке, до ста чи сте во де 

Тест ин то ле ран ци је на хра ну 

Де ца са раз вој ним про бле ми ма, пре ма из ја ва ма њи хо вих ро ди те-
ља, те ра пе у та и ле ка ра че сто су »осе тљи ва« на не ке вр сте хра не  То ни-
су, обич но, не по сред но ко жни оси пи или из не над не ре спи ра тор не или 
црев не ре ак ци је већ су то, по не ко ли ко са та или да на од ло же не ре ак ци-
је, по сле јед но крат ног или ку му ла тив ног кон зу ми ра ња од ре ђе них на-
мир ни ца 

Мо зак опа жа и пам ти свет ко ји нам пре зен ту ју на ша чу ла а иму ни 
си стем фи ни свет ан ти ге на и мо ле ку ла Та ко по сма тра но, не из не на дју је 
што де ца са те шко ћа ма у опа жа њу и про це си ра њу на са знај ном ни воу 
мо гу има ти па ра лел не те шко ће на ни воу иму ног си сте ма  Слич но то ме, 
као што трет ма ни мо гу да се ко ри сно усме ре ка по јед но ста вље њу и ин-
те гри са њу де те то вог сен зор ног ис ку ства, та ко и ди је та и де те то ва око-
ли на са при су ством ан ти ге на тре ба да се при ла го де та ко да од го ва ра ју 
по себ ним осе тљи во сти ма де те та« (Бе кер, 2005) 

Ина че се у прак си мо гу ви де ти за стра шу ју ће ре ак ци је на алер ге не 
на хра ну, а исто то ли ко за чу ђу ју ћа по тре ба за ин кри ми ни са ним на мир-
ни ца ма 

За раз ли ку од кла сич них алер ги ја по сто је та ко зва не ин то лер нци-
је на не ке вр сте хра не  По сто ји ви ше ме то да за от кри ва ње ин то ле ран-
ци ја, јед не су из ка те го ри је иму но ло шких ана ли за а дру ге су ба зи ра не 
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на од ре ђи ва њу ви бра ци о ног скла да или не скла да из ме ђу ор га ни зма и 
на мир ни ца  Тест об у хва та 110 на мир ни ца из уоби чај не ис хра не жи та-
ри це, мле ка, и млеч них про из во да, ви ше вр ста ме са, ри бе, по вр ћа, во ћа, 
за ћи на, ча је ва   

Ана ли за пеп ти да у ури ну

Сма тра се да ме та бо лич ки по ре ме ћај у ви ду не до вољ ног ва ре ња 
про те и на глу те на из пше ни це и дру гих жи та ри ца и ка зе и на из мле ка до-
во де до ства ра ња пеп ти да, че сти ца ко је ка да, пре ко про пу стљи вих цре ва 
или тзв  »цу ре ћих цре ва« пу тем кр ви, про ла зе хе ма то ен це фал ну ба ри-
је ру до ла зе у ЦНС где се се по на ша ју као опо и ди мор фин ске струк ту ре  
Не сва ре ни пеп ти ди из мле ка и пше ни це ре а гу ју са ре цеп то ри ма опи ја та 
у тем по рал ном ре жњу мо зга, ко ји је од го во ран за слу шну ин те гра ци-
ју и је зик, ре ме те функ ци је ове кључ не обла сти  Пеп ти ди се по на ша ју 
као ла жни тран сми те ри што до во ди до кла сич них по на ша ња ка рак те-
ри стич них за аути зам (сте ре о ти пи је, ри ту а ли, агре си је и ауто а гре си је)  
Глу тен и ка зе ин по се ду ју и иму но и не у ро тран сми тер ске ути ца је па има-
ју спо соб ност да узро ку ју иму но де ре гу ла ци ју и не у ро тран сми тер ску не-
рав но те жу 
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Из ше ме ури нар них пеп ти да по ме то ди др Re ic helt мо же се уста-
но ви ти по сто ја ње опо ид них фор ми (глу те о мор фи на и ка зе о мор фи на) 
(Re ic helt k L ,1990)

Код свих по зи тив них на ла за од но сно по ве ћа них кон цен тра ци ја глу-
тео и ка зе о мор фи на у ури ну нео п ход но је од ра ди ти ди је тал ну ин тер-
вен ци ју и ис кљу чи ти из ис хра не све на мир ни це од жи та ри ца и мле ка  
(Re ic helt et al 1990,1994; kniv sberg et al 1990; Shat tock et al 1990)

Ди је та мо ра би ти стрикт на: 100% ди је те је 100% мо гу ћег успе ха, 
95% ди је те је 50% мо гу ћег успе ха (Се ла ко вић 2001)  Ди је тал ни на чин 
ис хра не се мо ра ор га ни зо ва ти по свим прин ци пи ма ди је те: ку ва ње у из-
дво је ним чи стим су до ви ма, упо тре ба све жих на мир ни ца стрикт но без 
глу те на и ка зе и на, без ади ти ва (Bo ris, Man del, 1994), кон зер ван са, ве-
штач ких бо ја (Ro we,Ro se,1994)    

Уз ди је тал ни на чин ис хра не мо ра се укљу чи ти спе ци јал но ди зај ни-
ра нии пре па ра ти за ову по пу ла ци ју: 

 – днев не до зе ми не ра ла и ви та ми на
 – ДМГ (вит Б15) (Re ap,EA, Law son,JW 1993)
 – ен зим ски пре па ра ти: Ензyм аид, Се рен аид или Кре он, Ди ге сти ве 

ензyме
 – Про би о ти ци од но сно до бре бак те ри је 
 – ри бље уље (ком би на ци је не за си ће них ма сних ки се ли на)

Тест Сен зи тив ност на Хра ну IgG:

По зна то је да су мно га де ца са раз вој ним по ре ме ћа ји ма сен зи тив на 
на од ре ђе ну хра ну  Ина че се у прак си мо гу ви де ти за стра шу ју ће ре ак ци-
је на алер ге не на хра ну, а исто то ли ко за чу ђу ју ћа по тре ба за ин кри ми-
ни са ним на мир ни ца ма 

Ова сен зи тив ност ва ри ра од осо бе до осо бе али нај че шће то је сен зи-
тив ност на ка зе ин, глу тен, ја ја  Сен зи тив ност на хра ну има за по сле ди цу 
про ме не рас по ло же ња и по на ша ња код осо ба са по ре ме ћа ји ма па жње, 
го вор ном па то ло ги јом, по ре ме ћа ји ма уче ња, аути змом    Овај тест се 
пре по ру чу је ка ко би се по ста вио аде ква тан ре жим ис хра не  Сен зи тив-
ност или не то ле ран ци ја пре ма хра ни про у зро ку је не са мо иму но ло шку 
ре ак ци ју као алер гиј ска већ и низ дру гих ре ак ци ја  Ра зни ти по ви ан-
ти те ла ко ји се на ла зе на зи до ви ма цре ва мо гу про у зру ко ва ти осло ба-
дја ње хи ста ми на ко ји ути че на про пу стљи вост цре ва  У слу ча је ви ма где 
се про пу стљи вост цре ва по ве ћа, хра на ко ја је де ли мич но сва ре на има 
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мо гућ ност да про дре у крв ну цир ку ла ци ју  Ово про у зро ку је ве ли ки број 
иму но ло шких ре ак ци ја  Као ре зул тат на ста лих иму но ком плек са, до ла-
зи до по ја ве ни за за па љен ских и ауто и му них ре ак ци ја  

Аб нор мал на аб сорп ци ја хра не та ко ђе мо же до ве сти до осе ћа ја за ви-
сно сти пре ма од ре ђе ној хра ни  Код осо ба ко је има ју осе ћај за ви сно сти 
пре ма не кој од на мир ни ца, че сто се от кри ва не то ле ран ци ја те исте на-
мир ни це 

Код по је ди на ца, сен зи тив ност на хра ну ка рак те ри ше се са про бле-
ми ма про ба ве  (Go od win M S et al 1971)

У дру гим слу ча је ви ма је ма ни фе ста ци ја не при мет на и те шко ју је по-
ве за ти с хра ном јер до ла зи до про ме не хро нич не па то ло ги је  Нај че шће 
код ова квих осо ба се тре ти ра ју симп то ми а узрок оста је не про на ђен  

Не то ле ран ци ја или сен зи тив ност на хра ну ме ри се де тек ци јом иму-
но гло бу ли на Г (ИгГ) ан ти те ла  

- Ин то ле ран ци ја на хра ну ис пи ту је се ЕЛИ СА те стом ко јим се у крв-
ном се ру му утвр ђу је при сут ност ИгГ ан ти те ла на про те и не за раз ли чи те 
на мир ни це 

Organix test Тест Органских Киселина:

Не кри тич на упо тре ба ши ро ког спек тра ан ти би о ти ка, се лек тив на 
иму но ди фе ци јен ци ја, кон зу ми ра ње кон цен тро ва них ше ће ра мо гу до ве-
сти до дис би о се цре ва у ко јој до ла зи до не рав но мер ног бу ја ња црев них 
гљи ви ца и бак те ри ја  Ова кво бу ја ње црев них гљи ви ца и бак те ри ја до-
во ди до аб нор мал но сти са ста ва or gan skih ki se li na  (Shaw, W et al 1995, 
Shaw, W 2002) Тај по ре ме ћа ји ор ган ских ки се ли на мо же да ути че на ин-
те гри тет црев ног зи да, утро шак енер ги је, по тро шњу хор мо на, ми шић не 
и не у ро ло шке функ ци је   

Тест ор ган ских ки се ли на ОРГАНИX од ре ђу је:
- ме та бо ли те бак те ри ја -из лла га ње ток сич ним ме та ли ма
- ме та бо ли те гљи ви ца -де фи ци јен ци ју Б и Ц ви та ми на
- ну три тив не ди фе ци јен ци је -ме та бо ли те не у ро тран сми те ра
- де фи ци јен ци ју ан ти ок си да на са -от кри ва по тен ци јал ни ди ја бе тес
- уро ђе не по ре ме ћа је ме та бо ли зма -ме та бо ли те Креб со вог ци клу са
- аб нор мал но сти ами но ки се ли на -бу ја ње кло стри ди ја
- аб нор мал но сти ма сних ки се ли на -ме та бо ли зам гли ко ли зе
Пред лог трет ма на пре ма те сту:
- до да ва ње ан ти ми ко ти ка, ан ти сеп ти ка и аб ти би о ти ка, мо ди фи ка-

ци ја ис хра не, до да ва ње про би о ти ка, до да ва ње ви та ми на и ми не ра ла, ре-
дук ци ја из ла га ња ток сич ним еле мен ти ма 
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- По бољ ша ња ко ја се ја вља ју по сле трет ма на пре ма Органиx те сту 
су:

Бо љи кон такт очи ма, ма ња хи пе рак тив ност, ма ња ауто а гре сив ност, 
по бољ ша на ко му ни ка ци ја и реч ник    

Ми кро скоп ска ана ли за жи ве ка пи кр ви

Крв је жи во тки во са ста вље но од су спен зи је ће лиј ских еле ме на та 
(цр ве них и бе лих крв них зр на ца и крв них пло чи ца) ко ји су по то пље ни у 
пла зми ко ја у ства ри пред ста вља рас твор бе лан че ви на  Крв вр ши мно го 
функ ци ја ко је су бит не за жи вот чо ве ка: до пре ма ки се о ник и хран љи ве 
ма те ри је у све ће ли је, от кла ња су ви шне про дук те, уче ству је у од бран-
бе ним про це си ма, одр жа ва хо ме о ста зу ор га ни зма  Због то га ис пи ти ва-
ње жи ве ка пи кр ви пред ста вља сво је вр сно огле да ло ор га ни зма  Тех ни ка 
му кро ско пи ра ња ми кро ско пом на пред не тех но ло ги је, ко ји да је ве о ма 
ве ли ко по ве ћа ње и из ван ре дан кон траст сли ке у тех ни ци там ног по ља, 
мо же да нам пру жи по дат ке о про ме на ма на крв ним еле мен ти ма као 
и ста њу крв не пла зме  Та ко се у крв ној пла зми из ме дју оста лог, мо же 
уста но ви ти при су ство не сва ре них бе лан че ви на и ма сти, за тим при су-
ство ра зних ми кро ор га ни за ма до брих и ло ших (J L) бак те ри ја, гљи ви ца 
и па ра зи та, као и кри ста ла мо краћ не ки се ли не и хо ле сте ро ла, при су ство 
че сти ца те шких ме та ла 

ЗА КЉУ ЧАК

На ве де ним би о ло шким ме то да ма де фи ни тив но до во ди мо ор га-
ни зам у фи зи о ло шки оп ти мум чи ме се пру жа мо гућ ност аде кват ног 
трет ма на као и на до град ње и по бољ ша ња ко му ни ка ци је, ког ни тив них 
функ ци ја и сен зор них осо бе но сти  При ме на би о ло шког се та пре тра га и 
хи ги јен ско-ди је тет ског ре жи ма ути чу на по зи тив не по ма ке на пла ну це-
о лук пног раз во ја де те та, по себ но функ ци је го во ра и је зи ка, спо соб но сти 
ус по ста вља ња со ци јал ног кон так та и емо ци о нал не урав но те же но сти  
Ва жно је ис та ћи укљу чи ва ње ло го пе да или сур до а у ди о ло га, пси хи ја тра 
раз вој ног до ба, пси хо ло га и дру гих струч ња ка у рад са де цом са по ре-
ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је  Тим ски рад без ап со лут ног фа во ри-
зо ва ња би ло ко је стру ке је ди но мо же да пру жи аде кват ну по моћ де те ту  
Ускла ђи ва ње би о ло шких, сен зор них, мен тал них, го вор но-је зич ких, со-
ци јал них и емо ци о нал них функ ци ја уну тар де те та, као и ус по ста вља ње 
рав но те же из ме ђу де те та ко је има про блем и ње го ве при мар не по ро ди-
це мо же до ве сти до же ље них ре зу та та 
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SuMMARY

Biological analysis in children with problems in speech and language 
development 

Basically the homeostasis is human nature and if any factor impairs 
homeostasis leads to problems, ie, pathological behavior  A large 
number of disorders in early childhood, which in its psychopathology 
is basically a disorder of verbal communication which results in altered 
physiologicalprocesses 

Vulnerable genetic basis, as a trigger for the development of early 
developmental disturbances can trigger environmental factors, suboptimal 
intake of nutritional elements, the influence of physico-chemical effects, 
viruses, bacteria, fungi, metabolic disorders  In these problems, the task 
is to detect disorders and determine appropriate treatment  Necessary 
analysis are performed blood test, urin analysis, determination of gut 
permeability, analysis chairs etc  , In our laboratories as well as in the 
United States and Norway successful treatment of disturbed biological 
parameters and adjustment of biology, censor mental, speech-language, 
social and emotional function within the child, and the balance between 
the child and his family, leading to the solution of the problem 

kEYWORDS: abnormal biological parameters, treatment, audiolin-
guistic treatment
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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  19 (1), Бр  55 при ма мо до 20  02  2013, за Вол  19 (2), Бр   56 до 30  05  2013, за 
Вол  19 (3), Бр  57 до 30  09  2013 
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