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УТИЦАЈ СЛУШНОГ СТАТУСА И ДЕМОГРАФСКИХ 
ФАКТОРА НА ПРЕПОЗНАВАЊЕ  

И ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ЕМОЦИЈА КОД УЧЕНИКА  
МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Марина Радић Шестић*, Весна Радовановић, 
Биљана Милановић Доброта, 

Универзитет у Београду,  
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Ве о ма је ма ли број ис тра жи ва ња ко ја ис пи ту ју спо соб ност глу ве и на глу-
ве де це да пре по зна ју емо ци је. Зна чај емо ци о нал ног раз вој де те та је нео спо-
ран јер се од ра жа ва на со ци јал не ком пе тен ци је, вр шњач ке од но се, по пу лар-
ност ме ђу вр шња ци ма, до па дљи вост и школ ска по стиг ну ћа. У том сми слу, 
циљ на шег ис тра жи ва ња је утвр ди ти да ли се глу ва и на глу ва де ца мла ђег 
школ ског уз ра ста раз ли ку ју у пре по зна ва њу пу тем фо то гра фи ја и пре зен-
то ва њу емо ци ја пу тем цр те жа од чу ју ћих вр шња ка. Узо рак чи ни 52 уче ни-
ка дру гог, тре ћег и че твр тог раз ре да основ не шко ле, оба по ла. Пр ву под гру-
пу узор ка чи ни 22 глу вих и на глу вих ис пи та ни ка, а дру гу 30 ис пи та ни ка 
уред ног слу ха. Ин стру мент за пре по зна ва ње емо ци ја се са сто ји од 4 сли ке 
на ко ји ма су пред ста вље не ба зич не емо ци је на људ ским ли ци ма са по ну ђе-
ним од го во ри ма (сре ћан, ту жан, љут, из не на ђен). На кон то га, ис пи та ни ци 
je тре ба лo да на цр та ју се бе ка да су срећ ни, ту жни, љу ти и из не на ђе ни. За 
утвр ђи ва ње зна чај но сти од но са из ме ђу по сма тра них ва ри ја бли ко ри шће не 
су ме ре ва ри ја бил но сти, χ2 тест и јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан си. Ре зул-
та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да не по сто ји раз ли ка у пре по зна ва њу (p=0,711) 
и цр та њу емо ци ја (p=0,378) из ме ђу глу вих и на глу вих ис пи та ни ка и ис пи та-
ни ка уред ног слу ха. Раз ли ке су при сут не са мо у пре зен то ва њу емо ци ја пу тем 
цр те жа из ме ђу де ча ка и де вој чи ца (p=0,019). На и ме, де вој чи це су би ле успе-
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шни је у при ка зи ва њу оних де ло ва на ли цу ко ји нај ви ше до при но се де фи ни са њу 
емо ци ја (об лик и ве ли чи на гла ве, уста, очи, тре па ви це и обр ве).

КљУЧ Не Ре ЧИ: емо ци је, пре по зна ва ње, цр та ње, глу ва и на глу ва де ца, 
чу ју ћа де ца, мла ђи школ ски уз раст

УВОД

Гру па ауто ра је утвр ди ла да ма ла де ца уче емо ци ја кроз фа ци јал ну и 
во кал ну екс пре си ју ро ди те ља (Mon ta gue & Wal ker-An drews, 2002) . Дру-
ге сту ди је по твр ђу ју да де ца уче емо ци је од ро ди те ља на ве о ма ра ном 
уз ра сту . Од пред школ ског до мла ђег школ ског уз ра ста ве ћи на де це дис-
кри ми ни ше из ра зе ли ца ко ја по ка зу ју сре ћу, ту гу, љут њу и страх (Izard, 
1971; Odom & Le mond, 1971) . Ме ђу тим, шта се де ша ва са де те том ко је 
не  чу је? Да ли оште ће ње слу ха ути че на спо соб ност по је дин ца да пре по-
зна емо ци је то ком жи во та?

По сто је до ка зи да код глу ве и на глу ве де це ко ја ко ри сте вер бал ну 
ко му ни ка циу са ро ди те љи ма не до ста так звуч них ин фор ма ци ја до во де 
до ре ду ко ва ња со ци јал них ин тер ак ци ја (Le der berg &Mo bley, 1990; We-
dell-Mon ning & Lu mley, 1980) .

Мо гу ће је да су то ком раз во ја глу ва и на глу ва де ца чу ју ћих ро-
ди те ља ма ње из ло же на емо ци о нал ном „је зи ку“ од вр шња ка ти пич ног 
раз во ја . Та ко ђе је ве ро ват но да ће до би ти ма ње пот пу них ин фор ма ци ја 
ко је се од но се на емо ци је од осо ба из не по сред ног и ши рег окру же ња 
(Mar schark, 1993) .У том слу ча ју глу ва и на глу ва де ца ће ка сни ти и у 
пре по зна ва њу емо ци ја пу тем фо то гра фи јаа или илу стра ци ја . Ра ни ја 
ис тра жи ва ња ука зу ју да ра на ауди тив на ис ку ства ути чу на це ре брал-
ну ор га ни за ци ју ви зу ел ног си сте ма (Ne vil le & Law son, 1987; Ne vil le, 
Schmidt & Ku tas, 1983), Ис тра жи ва ња са де цом ко ја има ју про блем у 
пре по зна ва њу емо ци ја су по ка за ла да се од ра жа ва ју и на њи хо ве со ци-
јал не  ком пе тен ци је (Cu stri ni & Feld man, 1989), вр шњач ке од но се, по-
пу лар ност ме ђу вр шња ци ма, до па дљи вост (Den ham, McKin ley, Co uc-
houd, & Holt, 1990; No wic ki & Du ke, 1994) и школ ска по стиг ну ћа (No-
wic ki & Du ke, 1994) .

Фа ци јал на екс пре си ја је про из вод ми шић не ак тив но сти ли ца ко је 
од ра жа ва емо ци о нал но ста ње по је дин ца . То су по кре ти ли ца ко ји се де-
ша ва ју у пре де лу очи ју, обр ва, че ла, уста, обра за, но са и ли ца у це ли ни . 
Не ке фа ци јал не екс пре си је ко је из ра жа ва ју осе ћа ње сре ће, стра ха, љут-
ње, ту ге су уни вер зал не, исте за све љу де без об зи ра на го ди не, пол, ра су 
и кул ту ру . Ове фа ци јал не екс пре си је су дра го це ни из вор ин фор ма ци ја 
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о емо ци о нал ном ста њу по је дин ца . Оне от кри ва ју суп тил не ни јан се тре-
нут них осе ћа ња и мо гу от кри ти мно ге по је ди но сти емо тив ног ис ку ства 
(Ко стић, 2006) .

Спо соб ност де це да пре по зна ју емо ци је пу тем фа ци јал не екс пре си је 
по бољ ша ва се с го дина ма, и то од тре ће до де ве те го ди не жи во та (Izard, 
1971; Ca mras & Al li son, 1985; Boyat zis et al,, 1993), a ста би ли зује се из ме-
ђу де ве те и два на е сте го ди не (Odom & Le mond, 1972) .

Ве о ма је ма ли број ис тра жи ва ња ко ја су ис пи ти ва ла спо соб ност глу-
ве и на глу ве де це да пре по зна ју емо ци је пу тем фо то гра фи је, а још ма ње 
је ис тра жи ва ња ко ја су из и ски ва ла да глу ва и на глу ва де ца при ка жу фа-
ци јал ну екс пре си ју емо ци ја пу тем цр те жа . 

На ше ис тра жи ва ње има за циљ да утвр ди да ли се глу ва и на глу ва 
де ца мла ђег школ ског уз ра ста раз ли ку ју од чу ју ћих вр шња ка у пре по-
зна ва њу емо ци ја на осно ву фа ци јал не екс пре си је при ка за не пу тем фо-
то гра фи ја и у пре зен то ва њу истих емо ци ја пу тем цр те жа .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Узо рак

Узо рак чи ни 52 уче ни ка II (18 или 34%), III (15 или 28,3%) и IV (19 
или 35,8%) раз ре да основ не шко ле оба по ла (26 или 49,1% му шког и 26 
или 49,1% жен ског) . Пр ву гру пу ис пи та ни ка чи ни 22 или 42,3% глу вих и 
на глу вих уче ни ка, а дру га гру па ис пи та ни ка се са сто ји од 30 или 57,7% 
чу ју ћих вр ша ка . Ди стри бу ци ја узор ка у од но су на слу шни ста тус је при-
ка за на у Та бе ли 1 .

Табела 1 – Дистрибуција узорка према слушном статусу

Слушни статус N %

Уредан слух 30 56,6
Умерено оштећење слуха 5 9,4
Тешко оштећење слуха 6 11,3

Веома тешко оштећење слуха 4 7,5
Дубока глувоћа 7 13,2

∑ 52 1000

Узо рак је ујед на чен пре ма по лу (χ2=0,000, p=1,000), уз ра сту 
(χ2=0,500, p=0,779) и слу шном ста ту су (χ2=1,923, p=0,166) .
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Мер ни ин стру мент

Пре по зна ва ње емо ци ја

Ек ма нов тест пре по зна ва ња фа ци јал не екс пре си је (Ek man fa ces 
test, Ek man, 2003) се са сто ји из фо то гра фи ја људ ских ли ца на ко ји ма 
су при ка за не емо ци је сре ће, ту ге, љут ње и из не на ђе но сти . Ис пи та ни ци 
су има ли за да так да иза бе ру је дан од по ну ђе них од го во ра ко ји се на ла зе 
ис под сва ке фо то гра фи је . Од но сно, ис пи та ни ци су тре ба ли да по ве жу 
по ну ђе не на пи са не од го во ре са из ра зом ли ца ко је при ка зу је за да ту емо-
ци ју пу тем фо то гра фи је . Фо то гра фи је из ра за ли ца при па да ју од ра слим 
осо ба ма оба по ла .

Пре зен то ва ње емо ци ја

Ис пи та ни ци су има ли за да так да на цр та ју се бе ка да су срећ ни, ту-
жни, љу ти и из не на ђе ни . Пот пу но тач но пред ста вље на емо ци ја је вред-
но ва на са 5 по е на, де ли мич но тач на са 3 по е на и не тач на са 1 по е ном . 
По ред тач но сти пред ста вља ња за да тих емо ци ја пу тем цр те жа, пра ти ли 
смо на ко ји на чин пред ста вља ју сва ки део ли ца, очи, нос, уста, обр ве, 
тре па ви це, ко су, уши и итд . 

Крон ба хов ал фа ко е фи ци јент из но си 0,642 и пред ста вља по у здан 
сте пен ко ре ла ци је из ме ђу ин стру ме на та ко је смо ко ри сти ли у про це ни 
пре по зна ва ња емо ци ја пу тем фо то гра фи ја и пре зен то ва ња емо ци ја пу-
тем цр те жа .

Об ра да по да та ка

У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће не су ме то де де скрип тив не 
ста ти сти ке, хи-ква драт тест, АНО ВА и ре ли ја бил на ана ли за .
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РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ

 
Слушни статус и препознавање емоција

Табела 2 – Однос слушног статуса и препознавања емоција  
путем фотографија

Препознавање емоција Слушни статус AS SD df F p

Глобална вредност
Чујући
Глуви

11,81
11,94

0,873
0,359

1 0,520 0,474

Срећа
Чујући
Глуви

2,90
3,00

0,436
0,000

1 1,490 0,228

Љутња
Чујући
Глуви

0,436
0,359

0,095
0,065

1 0,077 0,783

Изненађење
Чујући
Глуви

0,000
0,000

0,000
0,000

1

Туга
Чујући
Глуви

0,000
0,000

0,000
0,000

1

На осно ву јед но смер не фак тор ске ана ли зе утвр ђе но је да слу шни ста-
тус не ути че на пре по зна ва ње емо ци ја ни на гло бал ном ни воу (F=0,520, 
p=0,474), ни на ни воу ај те ма (сре ћа: F=1,490, p=0,228; љут ња: F=0,077, 
p=0,783), Мо же се ре ћи да глу ви ис пи та ни ци и њи хо ви чу ју ћи вр шња ци 
под јед на ко успе шно пре по зна ју ба зич не емо ци је пу тем фо то гра фи ја . 

Де скрип тив ном ста ти сти ком смо до шли до за кључ ка да емо ци ју 
сре ће ни је пре по знао је дан чу ју ћи ис пи та ник (1,9%) . Емо ци ју љут ње 
ни су пре по зна ла два ис пи та ни ка (3,8%), и то је дан оште ће ног слу ха и 
је дан чу ју ћи ис пи та ник . Емо ци је ту ге и из не на ђе ња су успе шно пре по-
зна ли сви ис пи та ни ци . Ис тра жи ва ња ука зу ју да се деч је пре по зна ва ње 
раз ли чи тих из ра за ли ца по бољ ша ва то ком де тињ ства, тј . не ке фа ци јал не 
екс пре си је се раз у ме ју у ра ни јем до бу од дру гих без об зи ра на слу шни 
ста тус . Из ра зи сре ће и ту ге се пре по зна ју ра ни је не го љут ња и из не на-
ђе ње (Ca mras & Al li son, 1985; Mark ham & Adams, 1992) . Сиск (2009) је 
на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња за кљу чио да глу ва и на глу ва де ца не 
ка сне зна чај но у спо соб но сти пре по зна ва ња емо ци ја . Они су по ка за ли 
до бре ре зул та те у пре по зна ва њу по је ди нач них емо ци ја, али ка да је тре-
ба ло пре по зна ти емо ци је две и ви ше осо ба ко је су у ин тер ак ци ји би ли су 
ло ши ји од чу ју ћих вр шња ка .
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Слу шни ста тус и пре зен то ва ње емо ци ја

Слу шни ста тус се ни је по ка зао зна чај ним у пре зен то ва њу емо ци-
ја (F=0,312, p=0,579) пу тем цр те жа, те ни смо при ка за ли ста ти стич ке 
ре зул та те та бе лар но . Код пре зен то ва ња емо ци ја пу тем цр те жа 23,1% 
ис пи та ни ка ни је ус пе ло тач но да при ка же ба зич не емо ци је, а 76,9% је 
тач но од го во ри ло на по ста вље ни за да так, Је ди на раз ли ка ко ја се по ја-
ви ла на ни воу ај те ма из ме ђу глу вих и чу ју ћих ис пи та ни ка је сте да су 
ис пи та ни ци са те шким и ве о ма те шким оште ће њем слу ха че шће цр та ли 
уши (F=2,648, p=0,049) и тре па ви це (F=3,067, p=0,025) од дру гих ис пи-
та ни ка . До слич них ре зул та та је до шао и Мај клбаст (1970) у свом ис тра-
жи ва њу, на во де ћи да су глу ва де ца че шће цр та ју уши од ис пи та ни ка са 
лак шим сте пе ном оште ће ња слу ха и ти пич них вр шња ка . 

Пол и пре по зна ва ње емо ци ја

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју да пол ни је ути цао на пре по-
зна ва ње из ра за ли ца ко ји пред ста вља ју ба зич не емо ци ја пу тем фо то гра-
фи ја (F=1,860, p=0,179) . Низ ис тра жи ва ња ни су про на шла раз ли ке по 
по лу ка да су пра ти ли пре по зна ва ње емо ци ја на осно ву из ра за ли ца ко-
ја су при ка за на илу стра ци јом или фо то гра фи јом (Gray et al ., 2002; Ziv, 
Most & Co hen, 2012) .

ПОЛ И ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ЕМОЦИЈА

Пре ма ре зул та ти ма пред ста вље ним у Та бе ли 3, утвр ди ли смо да у 
пре зен то ва њу емо ци ја пу тем цр те жа по сто је ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке из ме ђу ис пи та ни ка му шког и жен ског по ла (F=5,902, p=0,019) . Те 
раз ли ке ука зу ју да су де вој чи це вер ни је пре зен ту ју ба зич не емо ци је јер 
ис прав ни је при ка зу ју ве ли чи ну гла ве (F=4,534, p=0,038), ко су (F=7,105, 
p=0,010), усне (F=4,627, p=0,036), очи (F=14,945, p≤0,000) и тре па ви-
це (F=23,558, p≤0,000) . Де ча ци су би ли бо љи у цр та њу уши ју (F=5,556, 
p=0,022), ко је ни су пре суд не за илу стро ва ње фа ци јал не екс пре си је за-
да те емо ци је . 
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Табела 3 – Однос пола и презентовања емоција  
путем цртежа

Презентовање емоција Пол AS SD df F p

Глобална вредност
М
Ж

20,31
23,12

4,203
4,131

1 5,902 0,019

Величина главе
М
Ж

1,88
2,35

0,864
0,689

1 4,534 0,038

Коса
М
Ж

1,85
2,54

1,008
0,859

1 7,105 0,010

Нос
М
Ж

2,58
2,31

0,758
0,970

1 1,244 0,270

Уста
М
Ж

1,35
1,81

0,689
0,849

1 4,627 0,036

Очи
М
Ж

1,96
2,65

0,662
0,629

1 14,945 0,000

Трепавице
М
Ж

1,15
2,23

0,543
0,992

1 23,558 0,000

Уши
М
Ж

2,08
1,46

1,017
0,859

1 5,556 0,022

Обрве
М
Ж

1,77
1,92

0,992
1,017

1 0,305 0,583

Језик
М
Ж

1,38
1,23

0,804
0,652

1 0,575 0,452

 

Уз раст и пре по зна ва ње емо ци ја  
пу тем фо то гра фи ја

Уз раст се та ко ђе ни је по ка зао зна чај ним за пре по зна ва ње емо ци ја 
пу тем фо то гра фи ја (F=1,627, p=0,207) код ис пи та ни ка, те ни је по сто ја-
ла по тре ба да пре зен ту је мо ре зул та те на ни воу ај те ма . У скла ду са ли-
те ра ту ром, на ша сту ди ја је ис та као чи ње ни цу да је де те то ва раз у ме ва-
ње ба зич них емо ци ја ка рак те ри ше успе шно пре о зна ва ње јед но став них 
емо ци ја (сре ћа и ту га) и не што ком плек сних (из не на ђе ње и ту га) (Rus-
sell & Bul lock, 1986; Wi den & Rus sell, 2003) .
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Узраст и презентовање емоција путем цртежа

Табела 4 – Однос узраста и презентовања емоција путем цртежа

Презентовање емоција Узраст AS SD df F p

Глобална вредност
II
III
IV

20,44
21,93
22,74

4,449
4,317
4,241

2 1,320 0,277

Величина главе
II
III
IV

2,06
2,13
2,16

0,873
0,834
0,765

2 0,530 0,592

Коса
II
III
IV

2,00
2,33
2,26

0,963
0,976
0,501

2 7,105 0,010

Нос
II
III
IV

2,11
2,33
2,84

0,963
0,976
0,501

2 3,780 0,030

Уста
II
III
IV

1,50
1,87
1,42

0,707
0,990
0,692

2 1,451 0,244

Очи
II
III
IV

2,00
2,33
2,58

0,686
0,724
0,692

2 3,181 0,049

Трепавице
II
III
IV

1,33
1,93
1,84

0,767
1,033
1,015

2 2,039 0,141

Уши
II
III
IV

2,11
1,40
1,74

1,023
0,828
0,991

2 2,267 0,114

Обрве
II
III
IV

1,56
1,80
2,16

0,922
1,014
1,015

2 1,758 0,183

Језик
II
III
IV

1,44
1,27
1,21

0,856
0,704
0,631

2 0,500 0,610

Ре зул та ти при ка за ни у Та бе ли 4 ука зу ју да уз раст ис пи та ни ка у 
гло ба лу ни је ути цао на пре зен то ва ње емо ци ја пу тем цр те жа (F=1,320, 
p=0,277) . То по твр ђу ју и ис тра жи ва ња ко ја ука зу ју да де ца уз ра ста из ме-
ђу 5 и 8 го ди на успе шно пре зен ту ју пу тем цр те жа емо ци је сре ће и ту ге, 
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а на уз ра сту од 8 и 11 го ди на и емо ци је љут ње и из не на ђе ња (Brec het et 
al ., 2007; Pi card et al ., 2007) . Раз ли ке ко је су се ја ви ле на ни воу ај те ма, у 
цр та њу но са (F=3,780, p=0,030) и очи ју (F=3,181, p=0,049) не ути чу зна-
чај но на илу стро ва ње за да тих емо ци ја . У скла ду са прин ци пи ма раз во ја 
де чи јег цр те жа на ши ис пи та ни ци са уз ра стом све ре ал ни је и де таљ ни је 
цр та ју очи и нос (Sayil, 2001) . 

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву до би је них ре зул та та на шег ис тра жи ва ња мо же мо из ве сти 
ви ше за кљу ча ка:

 – Ис пи та ни ци дру гог, тре ћег и че твр тог раз ре да успе шно пре по-
зна ју и пре зен ту ју ба зич не емо ци је без об зи ра да ли има ју оште-
ће ње слу ха или не . 

 – Ути цај по ла ни је утвр ђен код пре по зна ва ња емо ци ја на осно ву 
из ра за ли ца ко је су при ка за не фо то гра фи ја ма, али у пре зен то ва-
љу емо ци ја пу тем цр те жа уоче на је зна чај на ста ти стич ка раз ли-
ка . На и ме, де вој чи це су се по ка за ле успе шни јим у ре про дук ци ји 
емо ци ја од де ча ка јер тач ни је при ка зу ју ве ли чи ну гла ве (F=4,534, 
p=0,038) и еле ме на та на ли цу као што су ко са, усне, очи и тре па-
ви це .

 – Уз раст уче ни ка та ко ђе ни је ути цао на пре по зна ва ње емо ци ја на 
осно ву из ра за ли ца пу тем фо то гра фи ја, ни ти пре зен то ва ња емо-
ци ја пу тем цр те жа .

Пре по ру ка

Пре по ру ка овог ис тра жи ва ња је да се оно про ши ри на по пу ла ци ју 
глу вих и на глу вих ис пи та ни ка ста ри јег школ ског уз ра ста ко ји се обра-
зу ју у ре дов ним усло ви ма шко ло ва ња и у шко ла ма за де цу оште ће ног 
слу ха, као и да се про ши ри ли ста емо ци ја ко је тре ба да дис кри ми ни шу .
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IMPACT ОF HEARING STATUS AND DEMOGRAPHIC  
FACTORS ON THE RECOGNITION AND PRESENTATION 

OF EMOTIONS IN JUNIOR SCHOOL AGE

MARINA RADIć ŠESTIć, VESNA RADOVANOVIć,  
BILJANA MILANOVIć DOBROTA

University of Belgrade,  
Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARy

Very few studies examining the ability of deaf children to recognize 
emotions . The importance of the emotional development of children is 
undeniable as reflected in social skills, peer relationships, peer popularity, 
likeability and school achievement . In this sense, the goal of our research 
is to determine whether the deaf and hard of hearing children of junior 
school age differ in identifying and presenting emotions through photos 
and drawings of hearing peers . The sample consisted of 52 students of the 
second, third and fourth grade, both sexes . The first group is 22 per sam-
ple of deaf and hard of hearing children, and another 30 hearing children . 
Instrument for recognizing emotion consists of 4 images depicting basic 
emotions on human faces multiple choice (happy, sad, angry, surprised) . 
Afterwards, the subjects were supposed to draw themselves when they are 
happy, sad, angry and disappointed . To determine the significance of the 
relationship between the observed variables were used to measure variabil-
ity, χ2 test and ANOVA . The results indicate that there is no difference in 
the recognition (p = 0 .711) and drawing emotion (p = 0 .378) between the 
deaf and hard of hearing individuals and hearing peers . Differences appear 
only in presenting emotions through drawings between boys and girls (p = 
0 .019) . The girls were more successful in the representation of the parts of 
the face, which contribute to the definition of emotion (shape and size of 
the head, mouth, eyes, eyebrows and eyelashes) .

KEY WORDS: emotion recognition, drawing, deaf and hard of hearing chil-
dren, hearing children, junior school age
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Са мо хен ди ке пи ра ње се де фи ни ше као би ло ко је по на ша ње или скуп по-
на ша ња ко ја омо гу ћа ва ју при пи си ва ње не у спе ха осо бе спољ ним фак то ри ма, 
а при пи си ва ње успе ха уну тра шњим, и ти ме шти те по је дин ца од по сле ди ца 
не у спе ха. Ка да је хен ди кеп већ при су тан, и уна пред пру жа убе дљи во оправ-
да ње за по тен ци јал ни не у спех, кре и ра ње но вих оте жа ва ју ћих окол но сти се 
чи ни бес по треб ним. Ипак, са мо хен ди ке пи ра ње се код глу вих и на глу вих сма-
тра уоби ча је ном стра те ги јом су о ча ва ња са мо гу ћим не у спе хом. Ве ли ки број 
раз ли чи тих об ли ка по на ша ња и дис по зи ци ја се на во де као при ме ри за са-
мо хен ди ке пи ра ју ће по на ша ње, укљу чу ју ћи и про кра сти на ци ју. При бе га ва ње 
про кра сти на ци ји глу вом де те ту мо же би ти на чин за из бе га ва ње си ту а ци ја 
ко је му иза зи ва ју не при јат ност или страх од не у спе ха. На кон што се јед ном 
усво ји, про кра сти на ци ја мо же по ста ти огра ни ча ва ју ћи обра зац по на ша ња 
ко ји је те шко пре ва зи ћи.

 
КљУЧ Не Ре ЧИ: са мо хен ди ке пи ра ње, глу ва и на глу ва де ца, про кра сти на ци ја

СА МО ХЕН ДИ КЕ ПИ РА ЊЕ: ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА,  
УЗРО ЦИ, МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ, ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

Са мо хен ди ке пи ра ње се де фи ни ше као би ло ко је по на ша ње или скуп 
по на ша ња ко ја омо гу ћа ва ју при пи си ва ње не у спе ха осо бе спољ ним фак-
то ри ма, а при пи си ва ње успе ха уну тра шњим, и ти ме шти те по је дин ца 
од по сле ди ца не у спе ха . Са мо хен ди ке пи ра ње се огле да у по ста вља њу 
пре пре ка од стра не по је дин ца, ко ји ма ће, по тен ци јал но, би ти при пи са-
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на кри ви ца у слу ча ју не у спе ха (Amrai, Mir za ee, Fa ra ha ni, He i da ri, 2011) . 
Пре ма схва та њу Snyder, Smith и Han dels man (1982), са мо хен ди ке пи ра-
ју ће по на ша ње сe ја вља као ре ак ци ја на мо гу ћу опа сност ко ја би мо гла 
угро зи ти са мо по што ва ње осо бе . Ber glas и Jo nes (1978) су пр ви упо тре би-
ли овај тер мин, опи су ју ћи ак тив но на сто ја ње осо ба да кре и ра ју пре пре-
ке или ин хи би ра ју ће фак то ре соп стве ном по стиг ну ћу, ка ко би из бе гле 
при пи си ва ње евен ту ал ног не у спе ха не до стат ку спо соб но сти, а уве ћа ле 
сли ку о соп стве ним спо соб но сти ма у слу ча ју успе ха . Oни сма тра ју да је 
са мо хен ди ке пи ра ње де ли мич но мо ти ви са но не си гур но шћу у соп стве не 
спо соб но сти . Rho de walt, Morf, Ha zlett, и Fa ir fi eld (1991) су ис пи ти ва-
ли ефек те ко је та кво по на ша ње има на са мо по што ва ње осо бе и от кри-
ли су да са мо хен ди ке пи ра ње за и ста има про тек тив ну функ ци ју . Упр кос 
не ким отво ре ним пи та њи ма у ве зи са функ ци ја ма са мо хен ди ке пи ра ња, 
ве ћи на ауто ра се сла же са овом те зом, тј . да су те функ ци је уско по-
ве за не са очу ва њем са мо по што ва ња . На и ме, ис тра жи ва ња су по ка за ла 
да се са мо хен ди ке пи ра ње ин тен зи ви ра у усло ви ма ан ти ци пи ра не прет-
ње са мо по што ва њу или услед ма ни пу ла ци је тзв . не кон тин гент ним или 
не за слу же но по зи тив ним фид бе ком ко ји ства ра не си гур ност у по гле ду 
соп стве не успе шно сти и по се до ва ња од го ва ра ју ћих спо соб но сти. (Čo lo-
vić, Sme de re vac, Mi tro vić, 2009)

Са мо хен ди ке пи ра ње се де фи ни ше на раз ли чи те на чи не од стра не 
ис тра жи ва ча, али су сви са гла сни у то ме да нео п ход но под ра зу ма ва кре-
и ра ње пре пре ка за успе шно из во ђе ње за да та ка ко је по је ди нац сма тра 
зна чај ним . Та кве пре пре ке мо гу мо гу би ти ре зул тат ак ци је или ње ног 
од су ства . Са мо хен ди ке пи ра ње под ра зу ме ва по на ша ња (или од су ство 
по на ша ња) ко ја се до га ђа ју пре или си мул та но са од ви ја њем ак тив но-
сти од ин те ре са, ни ка ко на кон ње ног окон ча ња (Ur dan, Mid gley, 2001) . 
У ли те ра ту ри су опи са не раз ли чи те стра те ги је са мо хен ди ке пи ра ња; у 
нај оп шти јем сми слу, мо же се го во ри ти о са мо хен ди ке пи ра њу на осно-
ву уну тра шњих или спо ља шњих фак то ра. Ис тра жи ва чи на во де број не 
при ме ре по на шај них обра за ца ко ја има ју са мо хен ди ке пи ра ју ћу уло гу, 
укљу чу ју ћи и упо тре бу ал ко хо ла и нар ко ти ка (Ber glas and Jo nes, 1978; 
Hig gins and Har ris, 1988), ма њак уве жба ва ња споб но сти (Rho de walt, Sal-
tzman, and Wit tmer, 1984), ума ње но ула га ње лич ног на по ра (Rho de walt 
and Fa ir fi eld, 1991), не по вољ не окол не усло ве (Rho de walt and Da vi son, 
1986; Shep pard and Ar kin, 1989), као и по зи ва ње на симп то ме бо ле сти 
(Mayor son and Rho de walt, 1988; Smith, Snyder,and Per kins, 1983) . Сви ови 
и слич ни  ин хи би ра ју ћи фак то ри тре ба да бу ду та кви да се мо гу до ве сти 
у ве зу са ак тив но шћу ко јој прет хо де и чи је успе шно, од но сно не у спе-
шно из во ђе ње по тен ци јал но го во ри о ком пе тен ци ји осо бе (Čo lo vić, Sme-
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de re vac, Mi tro vić, 2009) . Са мо хен ди ке пи ра ње има два об ли ка: по на шај но 
са мо хен ди ке пи ра ње и вер бал но са мо хен ди ке пи ра ње (Rho de walt and Tra-
ga kis, 2002) . По на шај но са мо хен ди ке пи ра ње се ис по ља ва у ис пу ња ва њу 
или не ис пу ња ва њу за да та ка у ци љу ства ра ња из го во ра за по тен ци јал-
ни не у спех, док вер бал но са мо хен ди ке пи ра ње ка рак те ри ше уве ра ва ње 
дру гих у раз ло ге не у спе ха ко ји би от кло ни ли кри ви цу са по је дин ца (Le-
ary and Shep perd, 1986) .  

Ва жно пи та ње од но си се на ефек те са мо хен ди ке пи ра ју ћих по на ша-
ња . По ка за ло се да са мо хен ди ке пи ра ње, уз још не ке ког ни тив не стра те-
ги је, ути че на афе кат и мо ти ва ци ју, до во де ћи до сма ње ња уло же ног тру-
да (McCrea, 2008) . Ре зул та ти лон ги ту ди нал них сту ди ја су ге ри шу да су 
ду го роч ни ефек ти са мо хен ди ке пи ра ња на при ла го ђа ва ње углав ном не-
га тив ни . На и ме, уче ста ло ко ри шће ње ових стра те ги ја до во ди до ни жег 
по стиг ну ћа, за шта су од го вор не де ли мич но или пот пу но не раз ви је не 
рад не на ви ке . Осо бе ко је по ка зу ју из ра же ни ју тен ден ци ју ка са мо хен-
ди ке пи ра њу скло ни је су и ма ње адап тив ним стра те ги ја ма пре вла да ва-
ња стре са као што су по вла че ње и не га тив ни фо кус (Čo lo vić, Sme de re vac, 
Mi tro vić, 2009) . Ре зул тат све га ово га је све у куп на ло ши ја при ла го ђе ност, 
ко ја по врат но уве ћа ва скло ност ка са мо хен ди ке пи ра њу (Zuc ker man и 
сар. 1998) . Ис тра жи ва ња у обла сти са мо хен ди ке пи ра ња кон стант но 
ука зу ју на еви дент не раз ли ке у по ло ви ма ка да је у пи та њу уче ста лост 
са мо хен ди ке пи ра ња и став пре ма та квом по на ша њу; код же на је са мо-
хен ди ке пи ра ње ма ње за сту пље но, по себ но ње го ви об ли ци ко ји под ра-
зу ме ва ју ствар но или при вид но ума ње но ула га ње на по ра . Же не има ју 
и зна чај но не га тив ни је ми шље ње о осо ба ма ко је ка рак те ри ше ова кво 
по на ша ње (McCrea, Hirt, Mil ner, 2008) . Са мо хен ди ке пи ра ју ће по на ша-
ње се код му шка ра ца ја вља че шће и ду же се за др жа ва, а за сту пље но 
је у нај ра зли чи ти јим кон тек сти ма: од ака дем ског, пре ко спорт ског, до 
при мар но дру штве ног . Ис тра жи ва ње спро ве де но ме ђу де цом школ ског 
уз ра ста је по ка за ло да су де ча ци скло ни ји са мо хен ди ке пи ра ју ћем по-
на ша њу не го де вој чи це (Kim ble, Kim ble and Croy 1998) . У по ку ша ју да 
об ја сни ути цај по ла, Di e trich (1995) је из не ла прет по став ку да су же не 
скло ни је са мо хен ди ке пи ра њу од му шка ра ца ако кон крет на по стиг ну ћа 
ука зу ју на со ци јал ну ком пе тен ци ју ви ше не го на ака дем ску . Ипак, су-
прот но овој прет по став ци, ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла је по твр ди ло 
да су му шкар ци скло ни ји са мо хен ди ке пи ра ју ћем по на ша њу и ка да су 
у пи та њу ака дем ска и со ци јал на по стиг ну ћа . Ре ла тив но су ма ло број ни 
по ку ша ји ис тра жи ва ча да об ја сне узрок ових раз ли ка, а сту ди је ко је су 
до са да спро во ђе не су до при не ле да се уста но ви пра ви ло, али ни су по-
ну ди ле убе дљи ва и до ка зи ва об ја шње ња за ову по ја ву (Hirt et al., 1991) . 
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По ред пол них, и ста ту сне раз ли ке мо гу има ти ути ца ја на скло ност ка 
са мо хен ди ке пи ра њу; уоче но је да су са мо хен ди ке пи ра ју ћа по на ша ња 
за сту пље ни ја у по пу ла ци ји љу ди ко ји при па да ју ви шем ста ту су не го код 
оних ко ји се сма тра ју при пад ни ци ма ни жег ста ту са . Ка да су у пи та њу 
раз ли ке из ме ђу ра са, ре зул та ти ука зу ју да су при пад ни ци цр не ра се и 
оста лих ма њин ских гру па ма ње скло ни са мо хен ди ке пи ра њу од при пад-
ни ка бе ле ра се у САД (Web ster, Dri skell, 1978) . Sto ne (2002) је за кљу чио 
да су ис пи та ни ци хи спа но по ре кла ма ње скло ни са мо хен ди ке пи ра њу од 
бе ла ца ка да су у пи та њу спорт ска по стиг ну ћа . Ипак, овај за кљу чак се не 
мо же сма тра ти у пот пу но сти по у зда ним с об зи ром да по сто ји мо гућ ност 
ути ца ја пре ду бе ђе ња о при род ним пре ди спо зи ци ја ма по је ди них ра са за 
атле ти ку (Lu cas, Lo va glia, 2005). 

Ва жно је на гла си ти да са мо хен ди ке пи ра ју ће стра те ги је ко ри сте сви 
љу ди у си ту а ци ја ма ко је угро жа ва ју са мо по што ва ње . Ме ђу тим, по сто је 
ин ди ви ду ал не раз ли ке у скло но сти да се ове стра те ги је увр сте у уоби ча-
јен ре пер то ар по на ша ња . Ка да се осо бе су о ча ва ју са ве ћим бро јем по-
тен ци јал них прет њи са мо по што ва њу, са мо хен ди ке пи ра ње ће би ти че-
шће . Оно мо же пре ра сти у жи вот ни стил и по врат но оне мо гу ћи ти осо-
бу да успе шно функ ци о ни ше у ва жним обла сти ма жи во та као што су 
ин тер пер со нал ни од но си и ака дем ска по стиг ну ћа (Čo lo vić, Sme de re vac, 
Mi tro vić, 2009) .

СА МО ХЕН ДИ КЕ ПИ РА ЊЕ КОД ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ

У осно ви са мо хен ди ке пи ра ња сто ји же ља за очу ва њем ре пу та ци је и 
са мо по што ва ња, а при су ство хен ди ке па се че сто ко ри сти као убе дљив 
из го вор за са мо хен ди ке пи ра ју ће по на ша ње (Amra i, Mir za ee, Fa ra ha ni, 
He i da ri, 2011) . Ка да је хен ди кеп већ при су тан, и уна пред пру жа убе дљи-
во оправ да ње за по тен ци јал ни не у спех, кре и ра ње но вих оте жа ва ју ћих 
окол но сти се чи ни бес по треб ним . У та квим слу ча је ви ма се че сто ја вља 
суп тил ни об лик са мо хен ди ке пи ра ју ћег по на ша ња ка да осо ба по тен ци ра 
по сто је ћи хен ди кеп ра ди је не го да из ми шља но ве оте жа ва ју ће окол но-
сти . Иако при су ство или од су ство хен ди ке па мо же ути ца ти на скло ност 
ка са мо хен ди ке пи ра њу, сте пен тог ути ца ја у ве ли кој ме ри за ви си и од 
при ро де кон крет ног за дат ка . Оп шти за кљу чак ис тра жи ва ча ко ји су про-
у ча ва ли овај про блем у по пу ла ци ји хен ди ке пи ра них је да се са мо хен ди-
ке пи ра ју ће по на ша ње углав ном ја вља код за да та ка чи ја је успе шност из-
вр ше ња у ве зи са зна чај ним ка рак те ри сти ка ма осо бе, као што је, на при-
мер, ин те ли ген ци ја . Сто га, уко ли ко се за да так сма тра зна чај ним, а ни су 
при сут не оте жа ва ју ће окол но сти, тен ден ци ја ка са мо хен ди ке пи ра њу ће 
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ве ро ват но би ти ве ли ка . Та ко ђе, уко ли ко по сто је оте жа ва ју ће окол но сти, 
би ло спо ља шње или уну тар ње при ро де, као и уко ли ко се за да так сма тра 
не ва жним, мо ти ва ци ја за са мо хен ди ке пи ра ње би тре ба ло да бу де ни ска 
( Shep perd, Ar kin, 1989) . 

Осо бе са оште ће њем слу ха су че сто изо ло ва не из дру штва из ван 
њи хо вих до мо ва, шко ла, рад них ме ста и удру же ња глу вих и на глу вих . 
Те шко ће са ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва ју се од но се на про бле ме у 
ко му ни ка ци ји, не а де ква тан при ступ здрав стве ној за шти ти и обра зо ва-
њу, ни же обра зо ва ње, као и ве ћу не за по сле ност у од но су на чу ју ћу по пу-
ла ци ју . Као ре зул тат по ро дич них и лич них кон фли ка та, вер ба ли зо ва них 
или не вер ба ли зо ва них, као и вр шњач ке и дру штве не дис кри ми на ци је 
они че сто па те од уса мље но сти и не до стат ка по др шке око ли не . Осо бе 
са оште ће ним слу хом че сто мо ра ју да се у пот пу но сти ин те гри шу у свет 
чу ју ћих, што мо же про у зро ко ва ти гу би так лич ног иден ти те та и иден ти-
фи ка ци је са соп стве ном за јед ни цом глу вих и на глу вих . Код ових осо ба, 
ма њак са мо по у зда ња се од ра жа ва на не до ста так са мо по што ва ња; они 
мо гу по сег ну ти за са мо де фе ти стич ким и са мо хен ди ке пи ра ју ћим стра-
те ги ја ма, ко је по сле дич но до во де до не га тив ног ста ва о соп стве ним спо-
соб но сти ма . Та ко ђе, јак спо ља шњи ло кус кон тро ле код глу вих и на глу-
вих, по го то во код адо ле сце на та, че сто до во ди до не сна ла же ња у уче њу, 
де пре си је и су и ци д ног по на ша ња (Critchfi eld, Mor ri son, & Qu inn, 1987) . 
Мно ги мла ди глу ви по ка зу ју зна ке кри зе иден ти те та . У том осе тљи вом 
пе ри о ду жи во та, пре ла зак из за шти ће не школ ске у рад ну сре ди ну че сто 
пред ста вља тра у ма тич но ис ку ство за глу вог по је дин ца . Иден ти тет ко ји 
су из гра ди ли то ком шко ло ва ња, као и це ло куп на сли ка о се би се мо же 
уру ши ти при ли ком су сре та са спољ ним све том, у ко јем се мо гу осе ти-
ти не за шти ће ни ма и не а де кват ни ма . Ово се мо же по ка за ти као по се бан 
про блем код глу вих ко ји су би ли успе шни у шко ли и ко ји су на ви кли да 
бу ду укло пље ни у школ ску сре ди ну ко ја функ ци о ни ше по пра ви ли ма 
ко ја се раз ли ку ју од пра ви ла спољ ног све та . Та да мо же до ћи до ве о ма 
ја ког тра у мат ског ис ку ства и од би ја ња од стра не глу вог да се су о чи са 
но вом си ту а ци јом и при хва ти но ва пра ви ла ко ја вла да ју у рад ној сре-
ди ни (Schle sin ger, 2000) . „Рад“ је на из глед јед но ста ван, али ипак вр ло 
ком плек сан тер мин . Иако се зна че ње ове ре чи ме ња ло вре ме ном, увек 
је под ра зу ме ва ло утро шак од ре ђе не вр сте енер ги је за рад по сти за ња ци-
ља, али вред ност са мог ра да и прет по ста вље них ци ље ва је  из у зет но про-
мен љи ва . То ком вре ме на, рад је раз ли чи то схва тан: као по ни жа ва ју ћи, 
као нео п хо дан, чак и као бож ји дар . Ви ђе ње ко је је нај ви ше у скла ду са 
мо дер ним пси хи ја триј ским те о ри ја ма је да сва ка вр ста ра да, па чак и 
ба вље ње спор том, пру жа по је дин цу осе ћај ко ри сно сти и лич не са тис-
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фак ци је, и као та кав, рад се сма тра из у зет но зна чај ним аспек том жи во та 
(Tilg her, 1962). Schro e del et al . (2004) ука зу ју на ни зак ни во при ла го ђа-
ва ња на по сао код ре пре зен та тив ног узор ка глу вих из САД . Они су уста-
но ви ли да су рад ни ци ко ји су се асер тив но по на ша ли оства ри ли лак шу 
ако мо да ци ју не го они ко ји су би ли ма ње асер тив ни, тј . ко ји су се по на-
ша ли па сив но и ре ак тив но у рад ној сре ди ни .  Глу ви и на глу ви рад ни ци 
се че сто же ле на осе ћа ње уса мље но сти и со ци јал не изо ла ци је на рад ном 
ме сту због ис ку ства из оп ште но сти из сва ко днев них со ци јал них ин тер-
ак ци ја, као што су, на при мер, раз го во ри то ком па у зе за ру чак, због че га 
че сто би ва ју и сла би је ин фор ми са ни о зна чај ним те ма ма (Punch, Hyde, 
Po wer, 2007). Jo nes и Ber glas сма тра ју да се не ки рад ни ци окре ћу ал ко-
хо лу да би из бе гли по сле ди це не га тив ног фид бе ка у слу ча ју не у спе ха, 
као и да би по ве ћа ли ути цај по зи тив ног фид бе ка у слу ча ју успе ха . Ово је 
за сно ва но, ка ко они сма тра ју, на оп штем ста ву да кон зу ма ци ја ал ко хо ла 
не га тив но ути че на рад ну спо соб ност и по сти за ње ре зул та та . Због то га 
се упо тре ба ал ко хо ла у та квим си ту а ци ја ма сма тра са мо хен ди ке пи ра ју-
ћом стра те ги јом (Pychyl, 2008). Глу ви и на глу ви пи ју ал ко хол на пи ћа, а 
че сто у то ме и пре те ру ју па по ста ју за ви сни ци, баш као и чу ју ћи (Mor-
ton, Buc kley, Mar tin, 1979). Про на ла зе ћи или кре и ра ју ћи пре пре ке ко је  
мо гу да не га тив но ути чу на ве ро ват но ћу по сти за ња соп стве ног успе ха, 
они опре зно шти те се бе од мо гућ но сти да се осе те не ком пе тент ни ма . 
Уко ли ко при бег не кон зу ма ци ји ал ко хо ла и усле ди не у спех у из вр ша ва-
њу за да та ка, глу ви рад ник увек мо же за тај не у спех окри ви ти пре пре ку 
ко ју је сам кре и рао . Уко ли ко и по ред при ме ње не стра те ги је успех не 
из о ста не, он је све стан да је ус пео и по ред то га што је функ ци о ни сао у 
усло ви ма ко ји ни су оп ти мал ни, што му по спе шу је осе ћај спо соб но сти . 
(Pychyl, 2008)

Су де ћи пре ма ра ни јим те о ри ја ма о са мо по што ва њу, глу ви би тре-
ба ло да има ју ни же са мо по што ва ње бу ду ћи да при па да ју угро же ној ма-
њи ни, као и да су скло ни ји усва ја њу не га тив них ста во ва чу ју ће ве ћи не . 
Без об зи ра на то, не ко ли ко ем пи риј ских сту ди ја ука за ло је да ни во са-
мо по што ва ња код глу вих и на глу вих ни је у скла ду са овом те о ри јом . 
Тач ни је, ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да глу ви не ма ју ну жно ни же 
са мо по што ва ње, а ис тра жи ва чи сма тра ју да је нео п ход но спро ве сти 
оп се жни је сту ди је са ци љем утвр ђи ва ња на ко ји на чин оште ће ње слу ха 
ути че на са мо по што ва ње (Jam bor,  El li ott, 2005) . Ре зул та ти ис тра жи ва-
ња из 2000 . го ди не (Ji, Peng,Nis bett, 2000) ука зу ју да глу ве осо бе ко је 
се су о ча ва ју са не у спе хом по ка зу ју зна чај но ви ши ни во са мо по у зда ња 
у по ре ђе њу са осо ба ма без хен ди ке па ко ја се су о ча ва ју са не у спе хом . 
Као мо гу ћи раз лог на во ди се тен ден ци ја за јед ни це глу вих ка усва ја њу 
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ко лек тив них кул тур них обра за ца . На и ме, у ин ди ви ду а ли стич кој кул-
ту ри, ни во са мо по што ва ња ће за ви си ти при мар но од емо ци о нал них 
ре ак ци ја и ева лу а ци ја по је дин ца . У ко лек тив ној кул ту ри, ева лу а ци ја 
од стра не чла но ва гру пе ће би ти нај зна чај ни ји из вор са мо по у зда ња по-
је дин ца, па ће ти ме и атак на са мо по у зда ње глу ве осо бе би ти под но-
шљи ви ји (Hayedeh, 2007) . По ред по др шке из по пу ла ци је глу вих, ко ја 
по зи тив но ути че на ни во са мо по што ва ња по је дин ца, тре ба ло би иден-
ти фи ко ва ти и дру ге чи ни о це ко ји мо гу по мо ћи да се глу ви за шти те од 
не га тив них ста во ва чу ју ће по пу ла ци је, бу ду ћи да ови фак то ри још увек 
ни су ја сно иден ти фи ко ва ни у ли те ра ту ри . Та ко ђе, ни је раз ја шње но ни 
ко ји вид стра те ги ја су о ча ва ња, од ко јих је је дан и са мо хен ди ке пи ра ње, 
ко ри сте глу ве осо бе да би са чу ва ле са мо по што ва ње у сва ко днев ним 
си ту а ци ја ма, функ ци о ни шу ћи у дру штву од ко јег се раз ли ку ју . Су о-
ча ва ње пред ста вља по ку ша је по је дин ца да убла жи пат њу ко ја је узро-
ко ва на не га тив ним до га ђа ји ма и стре сом . По сто ји мно го раз ли чи тих 
стра те ги ја су о ча ва ња ко ји ма се по је ди нац мо же слу жи ти, све сно или 
не све сно . За јед нич ка ка рак те ри сти ка свих њих је да су усво је не да би 
по ма га ле осо би да се из бо ри са те шко ћа ма . У ли те ра ту ри се, из ме ђу 
оста лог,  на во ди да усва ја ње про дук тив них стра те ги ја су о ча ва ња мо же 
да има по зи ти ван ути цај на са мо по што ва ње при пад ни ка ма њин ских 
гру па (Jo nes et al., 1984) . Ова те о ри ја је при ме њи ва и на глу ве и на глу-
ве осо бе . Глу ви има ју мо гућ ност из бо ра из ме ђу број них ме ха ни за ма 
су о ча ва ња ко ји им мо гу по мо ћи да за шти те и са чу ва ју осе ћај соп стве-
не вред но сти . Ипак, ода бир, као и вре ме усва ја ња ових стра те ги ја још 
увек ни је до вољ но ис тра же но (Jam bor,  El li ott, 2005) . Глу ве и сле пе осо-
бе че сто се слу же са мо хен ди ке пи ра њем у си ту а ци ја ма у ко ји ма по сто-
ји мо гућ ност не у спе ха . Глу ва де ца зна чај но ви ше ко ри сте по на шај не 
са мо хен ди ке пи ра ју ће стра те ги је у од но су на сле пу де цу . Овај за кљу-
чак је у са гла сју са за кључ ци ма Ber glas и Jo nes (1978) и Schle sin ger 
(2000) . Ber glas и Jo nes сма тра ју да су љу ди са ни жим са мо вред но ва њем 
скло ни ји ко ри шће њу са мо хен ди ке пи ра ју ћих стра те ги ја, а Schle sin ger 
(2000) ис ти че да глу ви има ју ни же са мо вред но ва ње од сле пих осо ба . 
Ре зул та ти ових ис тра жи ва ња по твр ђу ју да су глу ва де ца скло ни ја са мо-
хен ди ке пи ра њу од сле пе де це . Та ко ђе, ре зул та ти сту ди ја ис ти чу зна чај 
и уло гу ни воа са мо вред но ва ња осо бе у од но су на са мо хен ди ке пи ра ње, 
бу ду ћи да су код ове две гру пе хен ди ке пи ра них де ца ко ја су има ла сла-
би је са мо вред но ва ње би ла скло ни ја са мо хен ди ке пи ра ју ћем по на ша њу . 
( Am ra i, Mir za ee, Fa ra ha ni, He i da ri, 2011)
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ПРО КРА СТИ НА ЦИ ЈА КАО СТРА ТЕ ГИ ЈА  
СА МО ХЕН ДИ КЕ ПИ РА ЊА

Ши рок је спек тар стра те ги ја са мо хен ди ке пи ра ња, а као јед на од 
нај а сту пље ни јих  че сто се на во ди про кра сти на ци ја (Ur dan, Mid gley, 
2001) . И за овај вид са мо хен ди ке пи ра ју ћег по на ша ња ва жи да се по ја-
вљу је он да ка да је за да так ко ји тре ба из вр ши ти про це њен као зна ча јан, 
док би у слу ча ју да је исти за да так у кон тек сту за ба ве или не ке дру ге 
при јат не ак тив но сти про кра сти на ци ја из о ста ла (Fer ra ri, J.R., Ti ce, D.M. 
2000). Про кра сти на ци ја, од но сно од га ђа ње из вр ша ва ња за да та ка, го-
то во је уни вер зал ни об лик по на ша ња (Ju rić, 2004). По на ша ње ко је се 
од ли ку је кон стант ном про кра сти на ци јом и из бе га ва њем за да та ка је 
нео бич но че ста по ја ва у дру штву . Ка рак те ри стич но за овај об лик по на-
ша ња је да га по вре ме но сви при ме њу ју, у ма њој или ве ћој ме ри . Осо бе 
ко је су скло не про кра сти на ци ји су обич но ети ке ти ра не као ле ње, ин-
до лент не и не ам би ци о зне у са вре ме ном дру штву ко је це ни по стиг ну ћа 
(Fer ra ri, Johnson, McCown, 1995). Про кра сти на ци ја се ти пич но де фи ни-
ше као скло ност ка од ла га њу из вр ше ња за да та ка или до но ше ња од лу ка 
(Mil gram, Mey-Tal, & Le vi son, 1998) . Кон цеп ту ал но, про кра сти на ци ја се 
де фи ни ше као јед на од стра те ги ја са мо хен ди ке пи ра ња (Ur dan & Mid-
gley, 2001).  Про кра сти на ци ја се де фи ни ше и као ира ци о нал на тен ден-
ци ја за од ла га њем за да та ка ко ји мо ра ју би ти оба вље ни . (Lay, 1986). Де-
фи ни са ње про кра сти на ци је је де ли кат но јер она пред ста вља ин тра-ин-
ди ви ду ал ни про цес ко ји је ре гу ли сан уну тар њим обра сци ма од ла га ња . 
За дру ге, од ла га ње мо же или не мо ра из гле да ти као про кра сти на ци ја, 
што ће за ви си ти од њи хо вих соп стве них ме ри ла .  Оду го вла че ња мо гу 
би ти на мен ски пла ни ра на, као и до бро про ми шље на стра те ги ја . Про-
кра сти на ци ја мо же би ти мо ти ви са на стра хом од не у спе ха, као и пер-
фек ци о ни змом; про кра сти на тор не же ли да се су срет не са мо гу ћим 
не у спе хом, па оте жа ва из вр ше ње за дат ка . Ти ме он сам ства ра пре пре-
ку, а ова кво по на ша ње по ста је са мо хен ди ке пи ра ју ће (Ur dan & Mid gley, 
2001). Про кра сти на тор на ла зи оправ да ње за не у спех у убе ђе њу да је 
узрок не у спе ха у  ка сном при сту па њу из вр ше њу за дат ка, а не у не-
до стат ку спо соб но сти, и ко ри сте ћи се овом од брам бе ном стра те ги јом 
успе ва да за шти ти его (Van Eer de, 2002).  
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ПРО БЛЕМ ПРО КРА СТИ НА ЦИ ЈЕ  
КОД ГЛУ ВЕ И НА ГЛУ ВЕ ДЕ ЦЕ 

Про кра сти на ци ја код глу ве де це мо же би ти на чин за из бе га ва ње 
си ту а ци ја ко је под сти чу не при јат на осе ћа ња или страх од не у спе ха . 
Ни је не у о би ча је но да глу ва и на глу ва де ца из бе га ва ју да ра де до ма ће 
за дат ке јер их ни су нај бо ље раз у ме ла, или из бе га ва ју ко му ни ка тив не 
си ту а ци је у ко ји ма ни су нај ве шти ја (као што је, на при мер, од ла зак у 
про дав ни цу) . Про блем про кра сти на ци је код глу ве де це се мо же убла-
жи ти пу тем ди ску си је и пра ће ња за да та ка ко ји за де те пред ста вља ју из-
вор не при јат но сти . Рад на ја ча њу са мо по у зда ња је пре су дан по от кла-
ња ње ова квог по на ша ња . Не ка де ца ко ја се слу же про кра сти на ци јом 
ра чу на ју на то да ће се од ра сли за мо ри ти од ин си сти ра ња на оба вља њу 
за да та ка и ис пу ња ва њу оба ве за . С об зи ром да је ко му ни ка ци ја из ме ђу 
глу ве де це и чу ју ћих од ра слих обич но ма ње ја сна и да да ва ње упут ста-
ва зах те ва ви ше вре ме на, кла сич на „зам ка“ у ко ју од ра сли мо гу упа сти 
је да из гу бе стр пље ње и са ми поч ну да из вр ша ва ју де те то ве за дат ке, 
што мо же ре зул ти ра ти фор ми ра њем ло ших на ви ка код де те та, а ро ди-
те ље ста ви ти у по зи ци ју да у пот пу но сти пре у зму де те то ве оба ве зе . Де-
те са огра ни че ним мо гућ но сти ма или спо соб но сти ма за бра ње ње свог 
ми шље ња мо же ко ри сти ти времe као оруж је у бор би над мо ћи са ро ди-
те љи ма . Че сто не из вр ша ва ње за да та ка пред ста вља ин ди рек тан из раз 
не сла га ња или љут ње . Ова кво по на ша ње би тре ба ло усме ри ти охра-
бри ва њем де те та да сво је не сла га ње из ра зи ак тив но, пу тем раз го во ра, 
а не па сив но, пу тем про кра сти на ци је . Про кра сти на ци ја мо же по ста ти 
огра ни ча ва ју ћи обра зац по на ша ња ко је је из у зет но те шко су зби ти на-
кон што се јед ном ус по ста ви . Сто га је овом про бле му нео п ход но при-
сту пи ти ве о ма озбиљ но и пра во вре ме но, пре не го што по ста не уоби ча-
јен на чин ре а го ва ња на сва ко днев не оба ве зе . Деч ја пер цеп ци ја зна ча ја 
за да та ка се, оче ки ва но, раз ли ку је од пер цеп ци је од ра слих ко ји за дат ке 
за да ју . Увек тре ба има ти на уму да сва ко де те има сво је соп стве не при-
о ри те те, и да, у скла ду са том чи ње ни цом, и ње гов при ступ ва жним 
оба ве за ма мо же би ти дру га чи ји од оче ки ва ног (Med wid, 1995).  Са по-
ла ском у шко лу, про блем про кра сти ни ра ју ћег по на ша ња из кућ не пре-
ла зи у школ ску сре ди ну . По гре шно про це њи ва ње вре ме на нео п ход ног 
за ис пу ња ва ње за да та ка мо же до ве сти до ака дем ског не у спе ха или до 
не за до во ља ва ју ћег ака дем ског по стиг ну ћа . Пра во вре ме но по чи ња ње 
ре ша ва ња за дат ка је пр ва ка рак те ри сти ка од го вор ног по на ша ња уче-
ни ка пре ма школ ским оба ве за ма . Про блем са пра во вре ме ним при сту-
па њем ис пу ња ва њу оба ве за је при су тан у по на ша њу мно гих уче ни ка . 
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Иако се раз ло зи од ла га ња раз ли ку ју, ко нач ни ре зу ла тат је увек исти: 
уче ни ци или не ус пе ју да оба ве за дат ке, или их оба ве по ло вич но и не-
тач но, јер ни су у ста њу да по стиг ну ви ше у крат ком вре мен ском пе ри-
о ду ко ји им је пре о стао . По сле дич но, уче ни ци ко ји не ма ју на ви ку да 
по чи њу ис пу ња ва ње за да та ка не по сред но по до би ја њу ин струк ци ја по-
сти жу сла би ји ака дем ски успех од вр шња ка ко ји има ју усво је не рад не 
на ви ке . Њи хо ве оце не, ко је су по сле ди ца про кра сти на ци је, мо гу али и 
не мо ра ју од ра жа ва ти њи хо ве ствар не ин те лек ту ал не и обра зов не ка-
па ци те те . 

Јед на од ме то да ко је су на став ни ци и ис тра жи ва чи при ме њи ва ли у 
по ку ша ју да по мог ну уче ни ци ма да пре ва зи ђу про блем про кра сти на ци-
је је ме то да упо тре бе на град них же то на . Иако је ко ри шће ње ове ме то де 
ве о ма по пу лар но у на став ној прак си, ис тра жи ва ња на ову те му су ма-
ло број на .  Bu is son, Ge rald и др . (1995) су у свом ис тра жи ва њу ко је се 
од но си ло на ефи ка сност упо тре бе ме то де же то на у ци љу пре ва зи ла же-
ња про кра сти на ци је код глу вих и на глу вих уче ни ка, ла тен ци ју де фи ни-
са ли као вре ме ко је уче ни ци по тро ше за ре ша ва ње сва ке по је ди нач не 
те мат ске це ли не у те сту, у од но су на ко је ће би ти на гра ђе ни на град ним 
же то ни ма . Узо рак су чи ни ли глу ви и на глу ви уче ни ци основ но школ ског 
уз ра ста код ко јих је про кра сти ни ра ју ће по на ша ње би ло ве о ма уоч љи-
во . Сти му ла ци ја на град ним же то ни ма то ком тра ја ња екс пе ри мен та је 
до при не ла да се вре ме ко је су уче ни ци тро ши ли за ре ша ва ње за да тих 
це ли на зна чај но ума њи . Ре зул та ти ис тра жи ва ња су у са гла сју са до са-
да шњим ре зул та ти ма сту ди ја ко ји су ука зи ва ли на ко ри сност при ме-
не ме то де на град них же то на у ци љу ути ца ња на од го вор но по на ша ње 
уче ни ка (Ayllon, Azrin, 1968; Ayllon et al., 1975; Fjells tedt, Sul zer-Aza roff, 
1973...) . Бу ду ћи да се про кра сти на ци ја мо же сма тра ти го то во уни вер-
зал ном људ ском ка рак те ри сти ком, про на ла же ње ефи ка сног на чи на за 
ње но пре ва зи ла же ње или убла жа ва ње у обра зов ном про це су глу вих и 
на глу вих је од не сум њи вог зна ча ја . Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња ука зу-
ју да сти му ла ци ја на град ним же то ни ма по окон ча њу сва ког на ред ног 
по гла вља за да тог те ста зна чај но ути че на уче ни ке да на вре ме поч ну 
да ра де на ре ша ва њу за да та ка . То ком тра ја ња екс пе ри мен та скра ћи ва на 
су оп ти мал на вре ме на за из ра ду за да та ка, са чим су уче ни ци би ли упо-
зна ти, као и са чи ње ни цом да успе шност оба вља ња за да та ка под но вим 
усло ви ма до но си до дат не на град не же то не . Чи ње ни ца да су уче ни ци и 
та да успе ва ли да за дат ке ис пу ња ва ју у ро ку ука зу је да би ме то да на град-
них же то на мо гла би ти ве о ма ефи ка сна у пре ва зи ла же њу про кра сти на-
ци је код де це школ ског уз ра ста . 
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ЗА КЉУ ЧАК

Са мо хен ди ке пи ра ње се сма тра уче ста лим по на ша њем чи ја је свр-
ха очу ва ње са мо по у зда ња осо бе пу тем из бе га ва ња по сле ди ца мо гу ћег 
не у спе ха . Иако је оче ки ва но да при пад ни ци ма њин ских гру па, у ко је 
спа да ју и глу ви и на глу ви, има ју ни жи сте пен са мо по у зда ња у од но су на 
при пад ни ке оп ште по пу ла ци је, а ти ме и да су скло ни ји са мо хен ди ке пи-
ра ју ћем по на ша њу, ре зул та ти ма ло број них ис тра жи ва ња на ту те му не 
ука зу ју на за кљу чак да по сто је зна чај не раз ли ке у за сту пље но сти са мо-
хен ди ке пи ра ња из ме ђу глу вих и чу ју ћих . По себ но за сту пљен об лик са-
мо хен ди ке пи ра ју ћег по на ша ња код глу ве и на глу ве де це је про кра сти на-
ци ја, ко ја мо же да се ма ни фе сту је већ у пред школ ском пе ри о ду, а на кон 
што се усво ји, по ста је обра зац по на ша ња ко ји је ве о ма те шко пре ва зи ћи, 
а ко ји мо же оне мо гу ћи ти бла го вре ме но фор ми ра ње рад них на ви ка и 
до ве сти до зна чај ног за о ста ја ња у обра зо ва њу уче ни ка оште ће ног слу ха . 
Сти му ла ци ја на гра ђи ва њем на кон оба вље них за да та ка у пред ви ђе ном 
вре мен ском ро ку се по ка за ла као ефи ка сно сред ство у пре ва зи ла же њу 
про бле ма про кра сти на ци је код глу вих и на глу вих уче ни ка . 
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SELF-HANDICAPPING BEHAVIOR OF THE DEAF  
AND HARD OF HEARING AND POSIBILITIES  

FOR OVERCOMING PROCRASTINATION WITH DEAF  
AND HARD OF HEARING CHILDREN

MIA ŠEŠUM

Laboratory for Forensic Phonetic, MUP RS, Belgrade

SUMMARy

Self-handicapping is defined as any behaviour or set of behaviours that 
encourages external attributions for failure and internal attributions for 
success and protects the individual from the adverse effects of failure . When 
a handicap preexists, and provides a persuasive explanation for failure, 
then the selection or creation of a self-generated self-handicap would be 
gratuitous .  However, self-handicapping is commonly used by deaf people 
as coping strategies in situations where there is possibility of failure . A wide 
variety of behaviors and dispositions have been suggested as examples of 
self-handicapping, including procrastination . It may be deaf child’s way of 
avoiding situations that create uncomfortable feelings or fears of failure . 
Procrastination can become a limiting pattern of behavior that is difficult 
to alter once learned . 

KEY WORDS: self-handicapping, deaf and hard of hearing children, 
procrastination
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ПРОГРАМ СЛУШНОГ ТРЕНИНГА  УЧЕНИКА 
СА КОХЛЕАРНИМ ИМПЛАНТОМ

Мелита Голубовић, Драгана Стевановић

Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Београд

Про це сор пру жа мо гућ но сти слу ша ња у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и 
окру же њи ма, али ко ли ко ће де те до бро чу ти и раз у ме ти за ви си од ви ше 
фак то ра:функ ци о нал не спо соб но сти слу шног нер ва, до ба у тре нут ку уград-
ње ко хле ар ног им план та, ко му ни ка ци о них спо соб но сти де те та, окру же ња 
де те та.

Циљ овог ра да је при ка зи ва ње са др жа ја про гра ма ин ди ви ду ал ног слу шног 
тре нин га де це да ко хле ар ним им план том до ко га се до шло ви ше го ди шњим 
ра дом са овом де цом.  Са др жа ји ин ди ви ду ал ног слу шног тре нин га са сто је се 
од слу шног пре по зна ва ња и пер цеп ци је од ре ђе ног го вор ног ма те ри ја ла пред ви-
ђе ног про гра мом за сва ки ни во слу ша ња.

 У Шко ли „Сте фан Де чан ски“ на ре-ха би ли та ци ји  је од  2000. до 2013.
го ди не би ло 52 ко хле ар но им план ти ра не де це. Про грам ин ди ви ду ал ног слу-
шног тре нин га ко ји је про ис те као из на шег  ви ше го ди шњег ра да са к.и. де цом  
у шко ли, са др жи че ти ри ни воа. Сва ком де те ту при ла зи мо по себ но и при ме-
њу је мо од го ва ра ју ћи ни во са др жа ја про гра ма.

Пр ви ни во: де тек ци ја зву ка ( има-не ма); дис кри ми на ци ја зву ка; слу ша-
ње и раз у ме ва ње го во ра и је зи ка.

Дру ги ни во:су пра сег мен тал на дис кри ми на ци ја; иден ти фи ка ци ја зву ко-
ва из окру же ња; слу ша ње и раз у ме ва ње го во ра и је зи ка.

Тре ћи ни во:слу ша ње и раз у ме ва ње зву ко ва из окру же ња; слу ша ње и раз у-
ме ва ње го во ра и је зи ка.

Че твр ти ни во:слу ша ње и раз у ме ва ње го во ра и је зи ка; упо тре ба те ле-
фо на.

КљУЧ Не Ре ЧИ: ко хле ар ни им плант, де ца, про грам, слу шни тре нинг

393



Мелита Голубовић, Драгана Стевановић394

УВОД

На кон уград ње ко хле ар ног им план та и укљу чи ва ња про це со ра, по-
сто ји ви ше ста ди ју ма ауди тив ног раз во ја кроз ко је де те про ла зи у про-
це су уче ња слу ша ња и го во ра . Ве ли ки број љу ди је укљу чен у про цес 
ре-ха би ли та ци је ко ја тра је ви ше го ди на . До бра ре-ха би ли та ци ја зах-
те ва про грам слу шног тр нин га ко ји ће де те ту омо гу ћи ти да по стиг не 
ни во слу шне и вер бал не ко му ни ка ци је на ко ме мо же да раз у ме ин-
фор ма ци је ра ди уче ња, да пра ти зах те ве у учи о ни ци и да из ра зи сво је 
по тре бе и ми сли од ра сли ма и сво јим вр шња ци ма (М .Го лу бо вић, Д .Сте-
ва но вић,2010) .

ЦИЉ РА ДА

Основ на иде ја  овог про гра ма слу шног тре нин га је сте да  на у чи к .и . 
уче ни ка да опа жа но ве зву ке из окру же ња, да раз у ме њи хо во зна че ње 
и да на у че но ко ри сти у сва ко днев ним си ту а ци ја ма . Ак це нат је увек на 
уче њу го вор не ко му ни ка ци је пу тем слу ша ња . Циљ овог ра да је при ка зи-
ва ње са др жа ја про гра ма слу шног тре нин га ко хле ар но им план ти ра них 
уче ни ка до ко га се до шло ви ше го ди шњим ра дом са њи ма .

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТО ДЕ

У шко ли за оште ће не слу хом-на глу ве „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра-
ду, од 2000 . го ди не ра ди се са де цом ко ја има ју угра ђе ни ко хле ар ни им-
плант . Од та да се ука за ла по те ба за спе ци фич ном ор га ни за ци јом ча со ва 
слу шних и го вор них ве жби . То ком 13 го ди на на реха би ли та ци ји  је би ло 
52  К .И . уче ни ка . Ча со ви ма слу шних и го вор них ве жби на ни воу шко ле 
у школ ској 2012-2013 . го ди ни је об у хва ће но 29 К .И . уче ни ка од 3,5-18 
го ди на ста ро сти . Ду го го ди шњим ис ку ством до шли смо до за кључ ка да 
ме то до ло ги ја ра да и са др жа ји слу шних и го вор них ве жби  из и ску ју по-
се бан про грам ра да са ко хле ар но им план ти ра ном де цом (Д .Сте ва но вић, 
М .Го лу бо вић,2011 .) .

Овај про грам укљу чу је слу шне, го вор не и је зич ке ци ље ве, од ко јих 
су сви они од ве ли ког зна ча ја за спо соб ност ко му ни ка ци је им план ти ра-
не де це, чи ји  ре до след не за ви си од хро но ло шког уз ра ста де те та већ од 
го ди не уград ње ко хле ар ног им план та .По овом про гра му је ра ђе но са 30 
К .И .уче ни ка .

Циљ слу шних и го вор них ве жби де це са К .И . је  раз вој спо соб но сти  
слу шне и го вор не ко му ни ка ци је кроз слу шну сти му ла ци ју ко ја се од ви ја 



ПРОГРАМ СЛУШНОГ ТРЕНИНГА УЧЕНИКА СА КОХЛЕАРНИМ ИМПЛАНТОМ 395

истим ре до сле дом као и код чу ју ће де це, што во ди успе шни јем са вла да-
ва њу вас пит но – обра зов них са др жа ја (O’Brien D, 2002 .) .

За да ци:

 – да се раз ви је  де те то ва свест о по сто ја њу зву ко ва и гла со ва из око-
ли не;

 – да се раз ви је слу шна кон тро ла;
 – да се уоче про зо диј ски еле мен ти го во ра ( ри там, ин тен зи тет, тра-

ја ње);
 – да се до при не се раз во ју  вер бал них ве шти на из ра жа ва ња ка ко би 

што бо ље ко ри сти ли ко хле ар ни им плант;
 – ши ре ње во ка бу ла ра је је дан не пре ки дан за да так  ко јим се тре ба 

ба ви ти ра ди успе шни је слу шне и орал не ко му ни ка ци је у сва ко-
днев ним жи вот ним си ту а ци ја ма .

Са др жај про гра ма слу шног тре нин га са сто ји се од слу шног пре по-
зна ва ња и пер цеп ци је од ре ђе ног го вор ног ма те ри ја ла пред ви ђе ног про-
гра мом за сва ки ни во слу ша ња .(А .G .Bell,1994) .

Ма те ри јал за слу шни тре нинг са сто ји се од зву ко ва из при ро де и жи-
вот не сре ди не, ре чи, син таг ми, крат ких ре че ни ца и фра за из сва ко днев-
ног жи во та .Из бор зву ко ва и ре чи је те мат ски, по обла сти ма .

ПРО ГРАМ  СЛУ ШНОГ ТРЕ НИН ГА  К.И. УЧЕ НИ КА

ПР ВИ НИ ВО

1. Де ТеК ЦИ ЈА ЗВУ КА ( има– не ма)

У по чет ној фа зи при ви ка ва ња на ко хле ар ни им плант и спек тар зву-
ко ва де те ве жба њем по ста је све сно по сто ја ња не ког  зву ка .

 – Слу ша ње то но ва; шу мо ва
 – Слу ша њем и уоча ва њем да тог то на де те тре ба да да је од го вор са-

мо  „има“ или „не ма“
 – Слу ша ње во ка ла и изо ло ва них гла со ва С, Ш, М
 – Слу ша ње  зву ко ва из око ли не
 – Од ре ђи ва ње прав ца зву ка и ло ка ли за ци ја звуч них из во ра у про-

сто ру
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2. ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА ЗВУ КА

 – Ве жбе за дис кри ми на ци ју тра ја ња зву ка ( кра так звук –дуг звук )
 – Ве жбе за дис кри ми на ци ју бро ја сиг на ла ( је дан, два  . . . )
 – Раз ли ко ва ње два сте пе на ин тен зи те та да тог сиг на ла ( слаб-јак; 

слаб-слаб; јак-слаб; јак-јак)
 – Ве жбе рит ма 2/4, 3/4, 4/4
 – Ве жбе за слу ша ње и раз ли ко ва ње во ка ла и изо ло ва них гла со ва 

С,Ш,М
 – Ве жбе за пре по зна ва ње и раз ли ко ва ње зву ко ва из окру же ња
 – Слу ша ње оно ма то пеј ских зву ко ва и шу мо ва из при ро де
 – Раз ли ко ва ње го во ра од дру гих зву ко ва

3.  Ве ЖБе ЗА СЛУ ША Ње  И РАЗ У Ме ВА Ње ГО ВО РА И Је ЗИ КА

 – Ими ти ра ње и спон та но из го ва ра ње во ка ла
 – Ими ти ра ње и спон та но из го ва ра ње изо ло ва них кон со на на та 

С,Ш,М
 – Иден ти фи ко ва ње свог име на

ДРУ ГИ  НИ ВО

1. СУ ПРА СеГ МеН Т НА  ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА

 – Раз ли ко ва ње ви со ких, сред њих и ни ских то но ва
 – Ду жи на во ка ла
 – Раз ли ко ва ње ин то на ци је
 – Ду жи на ре чи
 – Ду жи на ре че ни це ( раз ли ко ва ње бро ја ре чи у ре че ни ци )

2. ИДеН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ЗВУ КО ВА ИЗ ОКРУ Же ЊА

 – Пре по зна ва ње му зич ких ин стру ме на та
 – Свет зву ко ва из при ро де и жи вот не сре ди не, гла со ви љу ди и огла-

ша ва ње жи во ти ња

3. СЛУ ША Ње  И РАЗ У Ме ВА Ње ГО ВО РА И Је ЗИ КА

 – Слу ша ње изо ло ва них кон со на на та
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 – Слу ша ње ло га то ма  ко ји пра те  ре до след слу ша ња изо ло ва них 
кон со на на та

 – Слу ша ње и иден ти фи ка ци ја  ре чи  ко је по чи њу од ре ђе ним гла-
сом

 – Раз у ме ва ње упут ста ва, на ред би и пи та ња : Где? Ко? Шта? По ка-
жи! Дај! Узми!

 – Ве жбе за про стор ну ори јен та ци ју
 – Иден ти фи ка ци ја бро је ва
 – Иден ти фи ка ци ја бо ја – у ком би на ци ји са усво је ним пој мо ви ма 

(име ни ца ма)и бро је ви ма . 

ТРЕ ЋИ НИ ВО

1.СЛУ ША Ње И РАЗ У Ме ВА Ње ЗВУ КО ВА ИЗ ОКРУ Же ЊА

Зву ко ве из окру же ња ко ји су усво је ни на дру гом ни воу ве жба ти та ко 
што ће де те осим слу ша ња и иден ти фи ко ва ња и име но ва ти би ћа, пред-
ме те и по ја ве ко је их про из во де . 

2.Ве ЖБе ЗА СЛУ ША Ње  И РАЗ У Ме ВА Ње ГО ВО РА И Је ЗИ КА

 – Ве жбе за раз вој во ка бу ла ра ко ји укљу чу је име ни це, гла го ле, при-
де ве, бро је ве, пред ло ге, при ло ге, за ме ни це, ве зни ке и реч це .

 – Слу ша ње и раз у ме ва ње пој мо ва кроз сле де ће обла сти:
а . по зна ти пред ме ти ко је де те мо же да ви ди у сво јој око ли ни 
б . Ма ње по зна те ства ри 
в . По ро дич ни од но си, за ни ма ња 
г . Рад ње 
д . Ге о граф ски пој мо ви 

 – Про ши ри ва ње усво је них пој мо ва у про сте ре че ни це пи та њи ма: 
Ко је то?, Шта је то?,Где је?Шта ра ди?, Ко има?, Шта има?, Ко ли-
ко?, Ка ква је?, Чи је је?, Од че га је?, Шта во лиш? . . .

 Слу ша ње и раз у ме ва ње про стих ре че ни ца 
 – Са мо стал но по ста вља ње пи та ња на да те про сте ре че ни це
 – Упо тре ба гла го ла у са да шњем, про шлом и бу ду ћем вре ме ну
 – Слу ша ње основ них, ред них и збир них бро је ва
 – Сва ко днев не фра зе  и кон вен ци о нал на пи та ња
 – Слу ша ње при ча – по ма же раз во ју аку стич ке па жње .Раз ви ја је зич-

ко пам ће ње, спо соб ност ими та ци је ак цен та, ме ло ди је, и дру гих 
из ра жај них еле ме на та го во ра .
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ЧЕ ТВР ТИ   НИ ВО 

1.СЛУ ША Ње И РАЗ У Ме ВА Ње ЗВУ КО ВА ИЗ ОКРУ Же ЊА

Звуч не при че-иден ти фи ка ци ја зву ка и сли ке го во ром, усме но опи-
си ва ње

2. СЛУ ША Ње  И РАЗ У Ме ВА Ње ГО ВО РА И Је ЗИ КА

 – Ве жбе за фо нем ски слух 
 – Слу ша ње сло же них ре че ни ца и од го ва ра ње на пи та ња 
 – Ре че ни ца, ње ни чла но ви и од но си ме ђу њи ма 
 – Дик тат ре че ни ца са по зна тим са др жа јем и ре че ни ца са не по зна-

тим са др жа јем 
 – Слу ша ње и раз у ме ва ње ра зних при ча, бај ки, ба сни и пе са ма  
 – Уче ње сти хо ва и њи хо во из ра жај но ре ци то ва ње 
 – Ве жбе за раз у ме ва ње упит них ре че ни ца са и без чи та ња са уса на
 – Ве жбе за раз у ме ва ње раз го во ра без чи та ња са уса на 
 – Кон вер за ци ја у раз ли чи тим си ту а ци ја ма 

3. УПО ТРе БА Те Ле ФО НА  – те ле фон ски тре нинг

Пр ва фа за је ве жба ње пра вил ног ја вља ња на те ле фон ски по зив по-
мо ћу те ле фо на играч ке .“Ха ло!Ов де је . . .“ .

Дру га фа за су ве жбе пу тем пра вог те ле фо на, пр во фик сног, а за тим 
мо бил ног ко ји тре ба да је ком па ти би лан са угра ђе ним ко хле ар ним им-
план том (М .Го лу бо вић, Д .Сте ва но вић,2007) . 

ЗА КЉУ ЧАК

Ни је мо гу ће пред ви де ти ко ли ко ће до бро и бр зо к .и . де те оства ри ти 
на пре дак, али је за то мо гу ће олак ша ти му уче ње та ко што ће му би ти 
обез бе ђен од го ва ра ју ћи про грам слу шног тре нин га . 

На осно ву до са да шњег ра да са к .и . де цом по овом  про гра му  слу-
шног тре нин га   мо же мо да за кљу чи мо да је ве ли ки број ове де це по сти-
гао бо љи слу шни и го вор но је зич ки раз вој . 

Овај про грам се по ка зао као ве о ма ко ри стан за рад на кључ ним 
функ ци о нал ним аспек ти ма као што су слу шна па жња, кон цен тра ци ја и 
слу шно пам ће ње . 
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Од 30 уче ни ка са ко ји ма је ра ђе но по овом про гра му,16 К .И . уче ни-
ка је по сти гло че твр ти ни во го вор но-је зич ког раз во ја, као што су: до бра 
ар ти ку ла ци ја, ра зу мљив го вор, раз у ме ва ње са го вор ни ка без чи та ња са 
уса на, раз го вор те ле фо ном .

 Шко ло ва ње у ре дов ном си сте му обра зо ва ња је на ста ви ло 9 уче ни ка .
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AUDITORy TRAINING PROGRAM  
FOR COCHLEAR IMPLANTED PUPILS 

MELITA GOLUBOVIć, DRAGANA STEVANOVIć

School for Hearing Impaired „Stefan Decanski“, Belgrade

SUMMARy 

Processor provides the option of listening in different situations and 
environments, but the ability of a child to hear and understand depends 
on several factors:  functional ability of auditory nerve, age at the time 
of installation of cochlear implant, communication skills of the child,the 
child’s environment . 

The contents of individual auditory training consist of auditory 
recognition and perception of spoken material comprising a specific 
program for each level of listening .

Rehabilitation process, in the school “Stefan Decanski”, has included 
52 CI children from the year 2000 to 2013 . Individual auditory training 
program that resulted from our many years of working with CI children in 
school consists of four levels .We approach each child individually and apply 
the appropriatlly level of program content . 

First level: detection of sound (yes – no); sound discrimination; listening 
and understanding of speech and language .

Second level: discrimination of suprasegments; identification of 
environmental sounds; listening and understanding of speech and language .

Third level: listening and understanding of environmental sounds; 
listening and understanding of speech and language .

Fourth level: listening and understanding of speech and language; 
telephone usage .

KEY WORDS: cochlear implant, children, program, auditory training
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Јед на од де фи ни ци ја ис ти че да су асо ци ја ци је сје ди ња ва ње раз ли чи тих 
еле ме на та, ко је је на ста ло спа ја њем јед но став них це ли на у исти след, од-
но сно асо ци ја ци ја је не ка вр ста по ве зи ва ња кроз улан ча ва ње, те у скла ду са 
тим то ве зи ва ње има спо ља шњи ка рак тер и не ме ња уну тра шњу струк ту ру 
по ве за них еле ме на та. 

 Пред мет ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње ни воа раз ви је но сти и ка рак те-
ри сти ке сло бод них асо ци ја ци ја ре чи код де це пред школ сог уз ра ста од 5 до 7 
го ди на са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је и из ме ње ног ееГ на ла за. Исто вре ме-
но је из вр ше но по ре ђе ње ка рак те ри сти ка сло бод них асо ци ја ци ја ове де це са 
де цом ко ја има ју са мо раз вој ну дис фа зи ју.Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 30 
де це уз ра ста од 5 до 7 го ди на, код ко јих је ди јаг но сти ко ва на раз вој на дис-
фа зи ја у Ин сти ту ту за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра у 
Бе о гра ду. За про це ну сло бод них асо ци ја ци ја ре чи код де це, у овом ис тра жи-
ва њу, ко ри сти ли смо : Тест асо ци ја ци ја за пред школ ски уз раст (На та ша Д. 
Ча бар ка па), ко ји са др жи 40 ре чи-дра жи, а ко је су ода бра не са ли сте од 500 
ре чи-дра жи за ис пи ти ва ње асо ци ја ци ја код од ра слих. Кри те ри ју ми за њи хов 
из бор су би ли да су ре чи-сти му лу си: по зна те де ци, да су кон крет ног и ап-
стракт ног зна че ња и да пред ста вља ју основ не ка те го ри је, ко је су де ци бли ске 
( де ло ви те ла, хра на, ак тив но сти,емо ци је), раз ли чи те вр сте ре чи (име ни-
це, при де ви, гла го ли), из ло же не ре до сле дом ко јим су из бег ну те кон ти ну и ра не 
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асо ци ја ци је. Ис пи ти ва ње је спро ве де но ин ди ви ду ал но. Сва ком де те ту је да-
то исто вет но усме но упут ство. Сви од го во ри су сни ма ни и за тим за бе ле же-
ни у од го ва ра ју ће фор му ла ре.

Ре зул та ти по ка зу ју ве ћу за сту пље ност ехо ла ли ја и оми си ја код де це са 
из ме ње ним ееГ-ом не ко код де це уред ног ееГ на ла за.

КљУЧ Не Ре ЧИ: вер бал не асо ци ја ци је, сло бод не асо ци ја ци је, раз вој на дис фа-
зи ја, де ца пред школ ског уз ра ста, из ме њен ееГ 

УВОД

Асо ци ја ци је ре чи мо же мо де фи ни са ти као ве зу из ме ђу две или ви-
ше ре чи ство ре на пре ма асо ци ја тив ним за ко ни ма . Тач ни је, мо же се ре-
ћи да овај по јам озна ча ва по ја ву кад год је јед на реч из ре че на или по ми-
шље на, дру ге ре чи се ја вља ју исто вре ме но (или у не по сред ном сле ду) у 
све сти го вор ни ка или слу ша о ца . Тех ни ка сло бод них асо ци ја ци ја ре чи се 
за сни ва на то ме да се ис пи та ни ку са оп шти реч – драж и за тим се бе ле-
жи не гов од го вор, тј . пр ва реч ко ја му се ја ви ла у све сти по сле при ма ња 
ре чи – дра жи . (Га шић-Па ви шић, 1984) . 

По де лу сло бод них асо ци ја ци ја на син таг мат ске и па ра диг мат ске 
уве ли су Џен кинс и Са пор та, пе де се тих го ди на про шлог ве ка . По овим 
ауто ри ма па ра диг мат ске асо ци ја ци је су оне у ко ји ма драж и од го вор чи-
не за јед нич ку гра ма тич ку па ра диг му, а син таг мат ске асо ци ја ци је су се-
квен ци јал ни еле мен ти или ба рем еле мен ти ко ји обич но за у зи ма ју раз-
ли чи та ме ста уну тар фра зе или ре че ни це (Jen kins & Sa por ta, 1967) .

Син таг мат ске асо ци ја ци је су не пре су шан из вор за ис пи ти ва ње син-
так сич ких, ди стри бу тив них, фра зе о ло шких мо гућ но сти реч-драж, док 
па ра диг мат ске ре ак ци је пред ста вља ју сли ку ња ве ћег бро ја се ман тич ких 
од но са у ко је тај сти му лус сту па (Пи пер, и сар . 2005) . Ис тра жи ва ња асо-
ци ја ци ја по ка за ла су да за сту пље ност па ра диг мат ских, син таг мат ских 
од но са од го во ра за ви си од гра ма тич ких кла са ре чи– дра жи . Ако се као 
сти му лу си по ја вљу ју име ни це, ре ак ци је су нај че шће па ра диг мат ске, а 
уко ли ко су сти му лу си при ло зик ре ак ци је су син таг мат ске . Уко ли ко су 
сти му лу си и гла го ли и при де ви, ре ак ци је су и син таг мат ске и па ра диг-
мат ске (Дра ги ће вић,  2010) . 

По не ким ауто ри ма ло гич ке кла си фи ка ци је су обје тив ни је и по у зда-
ни је од пси хо ло шких . Нај ра ни је и нај по зна ти је кла си фи ка ци је асо ци-
ја ци је за сно ва не на ло гич кој струк ту ри је су оне ко је са др же кла се над-
ре ђе них, под ре ђе них и при ре ђе них асо ци ја ци ја . Над ре ђе не асо ци ја ци је 
су оне код ко јих од го вор пред ста вља ви ши по јам у од но су на драж; при-
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ре ђе не асо ци ја ци је су оне код ко јих од го вор и драж има ју за јед нич ки 
ви ши по јам; а под ре ђе не асо ци ја ци је су оне где је од го вор по јам ни жег 
ре да пре ма дра жи . У не ким кла си фи ка ци ја ма над ре ђе ни и под ре ђе ни 
од го во ри чи не јед ну кла су, а кла са при ре ђе них од го во ра обич но са др-
жи и су прот не од го во ре (Ча бар ка па и сар ., 2005) . Раз вој на дис фа зи ја је 
раз вој ни го вор но-је зич ки по ре ме ћај, ко ји усло вља ва по те шко ће у раз-
у ме ва њу, про дук ци ји и ко рект ној упо тре би гра ма тич ких об ли ка ко ји 
се ма ни фе сту је по ре ме ћа јем у фо но ло шкој и син так сич кој струк ту ри, 
мор фо фо но ло ги ји, ин флек тив ној и де ри ва ци о ној мор фо ло ги ји и син те-
зи је зич ких се квен ци (Ча бар ка па, и сар ., 2007) . 

За раз вој ну дис фа зи ју је ка рак те ри стич но ја вља ње спе ци фич них 
„па то ло шких“ обра за ца ис по ља ва ња, ко ји се не ја вља ју ни у јед ном ста-
ди ју му нор мал ног је зич ког раз во ја, као нпр . дис тор зи ја и за ме на фо-
не ма и ре чи ко је до би ја ју об лик па ра фа зич них про дук ци ја, и ко је се у 
је зич кој про дук ци ји ове де це за др жа ва ју ве о ма ду го (Го лу бо вић, 2006) . 

Фо но ло шке и ар ти ку ла ци о не те шко ће не ке дис фа зич не де це ма ни-
фе сту ју  се та ко да су њи хо ве фо но ло шке пред ста ве ре чи па са мим тим 
и гла со ва бо ље раз ви је не, не го што је то слу чај са њи хо вим ар ти ку ла ци-
о ним мо гућ но сти ма, док с дру ге стра не има мо де цу са бо љим из го вор-
ним мо гућ но сти ма за по је ди не гла со ве, не го што је њи хо ва упо треб на 
вред ност у ре чи ма, јер не ма ју аде кват не пред ста ве о фо но ло шкој струк-
ту ри ре чи те ни су си гур на ко ји глас тре ба да уђе у струк ту ру ре чи и ко-
јим ре дом (Пу ни шић,и сар . 2003) . 

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ на шег ис тра жи ва ња је да се утвр ди ни во раз ви је но сти и ка рак-
те ри сти ке асо ци ја ци ја ре чи код де це пред школ ског уз ра ста са раз вој-
ном дис фа зи јом и из ме ње ним  ЕЕГ-ом у по ре ђе њу са де цом са го вор но 
је зич ким по ре ме ћа ји ма и уред ним ЕЕГ на ла зом, као и да се ис пи та ју 
ме ђу за ви сно сти асо ци ја ци ја и по ла .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Узо рак у на шем ис тра жи ва њу до би јен је ме то дом слу чај ног из бо ра 
и  чи не  га 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 це са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је а уред ног 
ЕЕГ на ла за 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 на ауди о лин гви стич ком трет ма ну, уз ра ста од 
3до 6 го ди на . За екс пе ри мен тал ну гру пу су се лек то ва на са мо де ца са 
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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 .

За`процену асо ци ја ци ја код де це у овом ис тра жи ва њу, кон стру и са-
ли смо „Тест асо ци ја ци ја за пред школ ски уз раст“ (На та ша Д . Ча бар ка-
па), ко ји са др жи 40 ре чи-дра жи, а ко је су ода бра не из ли сте од 500 ре чи-
дра жи за ис пи ти ва ње асо ци ја ци ја код од ра слих . Кри те ри ју ми за њи хов 
из бор би ли су да су ре чи–сти му лу си: 

 – по зна те де ци; 
 – кон крет ног и ап стракт ног зна че ња и да пред ста вља ју основ не ка-

те го ри је, ко је су де ци бли ске (де ло ви те ла, хра на, ак тив но сти, 
емо ци је и тд .); 

 – раз ли чи те по  вр сти ре чи (име ни це, при де ви, гла го ли); 
 – из ло же не ре до сле дом ко јим су мак си мал но из бег ну те кон ти ну и-

ра не асо ци ја ци је . 

Тест је при ме њи ван ин ди ви ду ал но . Сва ком де те ту је да то исто вет но 
усме но упут ство о на чи ну те сти ра ња и на зах тев: "Ре ци ми реч ко ја ти 
пр во пад не на па мет, кад ја ка жем  . . ." .  Од го вор се бе ле жи у фор му лар и 
раз вр ста ва у јед ну од сле де ћих ка те го ри ја:

1 .  не ма од го вор 
2 .  ехо ла ли ја 
3 .  па ра диг мат ске асо ци ја ци је 
4 .  син таг мат ске асо ци ја ци је 
5 .  ре че нич не асо ци ја ци је и фра зе 
6 .  оста ли од го во ри (нео ло ги зми) . 

Сви при ку пље ни по да ци ста ти стич ки су об ра ђе ни, а по том су при ка-
за ни та бе лар но и на гра фи ко ни ма .
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Нај у че ста ли ја вр ста асо ци ја ци ја код де це са раз вој ном дис фа зи јом 
су син таг мат ске асо ци ја ци је са уче ста ло шћу од 34 .5% . По том сле де па-
ра диг мат ске асо ци ја ци је ко је се у од го во ри ма де це са дис фа зи јом пред-
школ ског уз ра ста по ја вљу ју са уче ста ло шћу од 20 .6%  . Све оста ле вр сте 
асо ци ја ци ја има ју уче ста лост ма њу од 20 % . Ре че нич не асо ци ја ци је и 
фра зе ја вљу ју се у 18 .6%, а ехо ла ли је (по на вља ње ре чи-дра жи) су при-
сут не у 11 .3% од го во ра . Ти по ви асо ци ја ци ја оми си је и нео ло ги зми за-
сту пље ни су та ко ђе ма ње од 20%, укуп но 15 .30 % од го во ра су оми си је, а 
нај ма њу уче ста лост има ју асо ци ја ци је ти па нео ло ги зми 0 .33 % .  

Табела 1 – Проценутална учесталост појединих врста 
асоцијација код деце из експерименталне групе

Врсте асоцијација: Проценти

Омисија– без одговора   15.34 %

Ехолалија 11.17 %

парадигматске   11 .33 %

парадигматске          координиране 0 .66 %

парадигматске надређене   3 .85 %

парадигматске подређене   1 .66 %

парадигматске координиране-синоним   0 .50 %

парадигматске координиране– опозит   2 .66 %

парадигматске деривационе изведене 0 %

парад . коорд . дерив . деминутив / аугментатив 0%

Парадигматске укупно 20.66 %

синтагматске (једна реч) 31 .16%

синтагматске (две и више речи) 3 .34 %

Синтагматске укупно 34.50 %

Реченичне 15 .84 %

Фразе 2 .16 %

Реченичне и фразе укупно 18%

Остале асоцијације     (неологизми) 0 .33 %

укупно: 100 .00 %
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Табела 2. Процентуална учесталост појединих  
врста асоцијација код деце из контролне групе

Врсте асоцијација: Проценти

Омисија– без одговора   4.0 %

Ехолалија 2.50 %

парадигматске   13 .50 %

парадигматске координиране 1 .33 %

парадигматске надређене   6 .66 %

парадигматске подређене   1 .0 %

парадигматске координиране– синоним   4 .50 %

парадигматске координиране– опозит   4 .33 %

парадигматске деривационе изведене   1 .33 %

парад .коорд . дерив . деминутив / аугментив   0%

Парадигматске укупно 32.51 %

синтагматске (једна реч) 26 .66%

синтагматске (две и више речи) 1 .33 %

Синтагматске укупно 28.0%

Реченичне 29 .66 %

Фразе   3 .17 %

Реченичне и фразе укупно 32.83%

Остале асоцијације (неологизми)   0.16 %

укупно: 100 .00 %

Вр ста асо ци ја ци ја оми си ја се по ја вљу је са ми ни мал ном фре квен-
ци јом (ну ла од го во ра) на ре чи-дра жи: Де те, ја бу ка, ма ма,око, те ле фон, 
леп, во да , зуб, ме со, во ле ти, ру ка, ули ца, нос ,а мак си мал на фре квен ци-
ја на реч-драж „ми сли ти“ , и од го во ра на реч– драж “осло бо ди ти” и “цр-
ква” . Ово се мо же до ве сти у ве зу са тим да су знче ња ових  ре чи за де цу 
не по зна та, па де ца не ма ју од го во ре за исте ре чи – дра жи јер их не ма ју у 
сво ме во ка бу ла ру . Ехо ла ли ја се се са мак си мал ном уче ста ло шћу ја вља у 
од го во ри ма на ре чи-сти му лу се „ љу бав“ и „ љут“  .

Па ра диг мат ске асо ци ја ци је има ју ми ни мал ну фре квен ци ју при од-
го во ри ма на ре чи-дра жи учи ти, цр ква, жи вот, сти дљив, а мак си мал-
ну при ли ком асо ци ра ња на реч-драж ја бу ка (8 пу та) и на ре чи– дра жи 
кром пир, прст .
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Нај ма ња уче ста лост син таг мат ских асо ци ја ци ја је при сут на код ре-
чи-дра жи „ми сли ти“ и „длан“, а нај ви ша фре квен ци ја за бе ле же на је на 
реч “леп” 

Ре че нич не асо ци ја ци је и фра зе су нај ма ње за сту пље не у од го во ри ма 
на ре чи-дра жи „огро ман“, „леп“ и „ру жан” , а нај ви ше у од го во ри ма на 
реч-сти му лус „стар“ .

Нео ло ги зми су би ли при сут ни са ми ни мал ном фре квен цом  0 на 
укуп но 39 ре чи-дра жи, а мак си мал на уче ста лост нео ло ги за ма за бе ле-
же на је у две реч-дра жи “зуб” где је де те то ва асо ци ја ци ја би ла „зу бо вик“ 
ко ју смо свр ста ли као нео ло ги зам .и у реч– дра жи „жи вот“ где је де те 
асо ци ра ло „зи зу“ .

Ана ли зом ре зул та та мо же мо да за кљу чи мо да се нај ве ћи број оми-
то ва них од го во ра ја вља на оне ре чи – дра жи ко је су за де цу ап стракт не 
те их де ца не ма ју у сво ме во ка бу ла ру (осло бо ди ти, про сјак), при че му 
се ово об ја шње ње  од но си  и на од го во ре по ти пу нео ло ги за ма (за реч 
– драж сти дљив) Да ље, уче ста лост ве ли ког бро ја па ра диг мат ских од го-
во ра за нпр . реч – драж отац (та та, цвет, мај ка) мо же се об ја сни ти  про-
ши ре њем де те то вог во ка бу ла ра те да де те прин ци пи ма се лек ци је би ра 
од го ва ра ју ћу реч за да ти сти му лус из свог во ка бу ла ра . Овај за кљу чак 
мо же мо об ја сни ти ти ме да су пар диг мат ски од но си у струк ту ри је зи ка 
ло ци ра ни на оси се лек ци је ко ја од ре ђу је на осно ву прин ци па слич но сти 
ка кве је ди ни це  мо гу би ти иза бра не у сва кој тач ки  не ког ис ка за С дру ге 
стра не син таг мат ски од но си по чи ва ју на оси ко би на ци је ко ја прет по-
ста вља сла га ња иза бра них је ди ни ца, те су де ца за ре чи – дра жи да ва ла 
од го во ре ко ји од ра жа ва ју њи хо во при мар но зна че ње нпр . За реч – драж 
те ле фон де ца су да ва ла од го вор зво ни . Од го во ри по ти пу фра зе и ре че-
ни це  ста вље ни су у јед ну ка те го ри ју због њи хо ве ни ске фр квент но сти у 
од го во ри ма де це нпр . на реч – драж жи вот де ца су ре че нич ном асо ци ја-
ци јом од го во ри ла: да жи виш жи вот, жи вот је до бар и фра за ма:  се жи ви, 
је леп , што се мо же об ја сни ти де те то вим не раз у ме ва њем по ну ђе ног 
сти му лу са те да је од го вор ко ји је ре про дук ци ја оно га што је оно без раз-
у ме ва ња истог  чу ло у свом окру же њу .

У скла ду са ци ље ви ма, за да ци ма и хи по те за ма на шег ис тра жи ва ња, 
из ра чу на ти су по да ци о уче ста ло сти упо тре бе шест вр ста асо ци ја ци ја у 
под у зор ку  де вој чи ца (ко јих има 7), и у под у зор ку де ча ка (ко јих има 8) . 
про це нат асо ци ја ци ја ти па оми си ја код де вој чи ца из но си 5,83, а код де-
ча ка 9,5) . На осно ву ових про цен ту ал них  вред но сти за кљу чу ју мо да је 
раз ли ка ста ти стич ки зна чај на ,од но сно да су асо ци ја ци је ти па оми си ја 
зна чај но при сут ни је у од го во ри ма де ча ка, не го у од го во ри ма де вој чи ца . 
Оста ли вр сте асо ци ја ци ја не по ка зу ју ста ти стич ку χна чај ну раз ли ку из-
ме ђу ис пи та ни ка раз ли чи тог по ла из екс пе ри мен тал не гру пе .
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Гра фи кон 1. Од нос уче ста ло сти упо тре бе шест  
вр ста асо ци ја ци ја из ме ђу де ча ка и де вој чи ца

ЗА КЉУ ЧАК

На те сту сло бод них асо ци ја ци ја де ца са ди јаг но зом раз вој не дис фа-
зи је и из ме ње ним ЕЕГ-ом уз ра ста од 5 до 7 го ди на, у 28 .7% од го во ра да ју 
син таг мат ске асо ци ја ци је, 34 .50% па ра диг мат ске, 20 .66% ре че нич не асо-
ци ја ци је и фра зе, 18 %  ехо ла ли је, 11 .17 % оми си је и 15 .34% нео ло ги зми . 

 Уче ста лост вр ста сло бод них асо ци ја ци ја зна чај но за ви си од гра ма-
тич ке вр сте ре чи ко јој при па да реч-сти му лус (име ни це, гла го ли и при-
де ви), чи ме је по твр ђе на  по ста вље на хи по те за . 

 По сто ји зна чај на по ве за ност из ме ђу вр ста сло бод них асо ци ја ци ја 
и го вор но-је зич ке раз ви је но сти де це са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је .
Ду жи на вре ме на асо ци ра ња ре чи, ука зу је по сто ја ње за ко но мер но сти, да 
ви ши сте пен го вор но-је зич ке раз ви је но сти, обез бе ђу је бр жу об ра ду ин-
фор ма ци ја, и бр же асо ци ра ње, чи ме су по твр ђе не  по ста вље не хи по те зе .

Вр сте сло бод них асо ци ја ци ја ре чи и вре ме асо ци ја ци ја, не за ви се од 
по ла, осим код оми си ја ко је су зна чај но за сту пље ни је код де ча ка

Резултати показују доминацију незрелих облика асоцијативних од-
говора – синтагматских што је у складу са говорно – језичким потен-
цијалима испитиване деце и њиховом тешкоћом у савладавању сложе-
нијих нивоа говорно – језичких структура . Ова деца имала су тешкоће 
у разумевању апстрактних појмова те се као нужна последица појавило 
велики број омисија и неологизама на оне речи – дражи чије је значење 
за децу непознато .

Узо рак ис пи та ни ка у на шем ис тра жи ва њу био је по де љен на две под-
гру пе у од но су на пол ис пи та ни ка, где је пр ви под у зо рак чи ни ло 7-оро 
де вој чи це  а дру ги 8-оро де ча ка . Знат но ве ћи број де ча ка у узор ку мо же 

дечаци

девојчице
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об ја сни ти ве ћом уче ста ло шћу ја вља ња раз вој них по ре ме ћа ја уоп ште, па 
и раз вој не дис фа зи је, код де ча ка . Са вре ме на ис тра жи ва ња ову по ја ву 
до во де у ве зу са спо ри јом ма ту ра ци јом ле ве хе мис фе ре де ча ка за ко ју се 
зна да је од го вор на за го вор но – је зич ко раз у ме ва ње и  вер бал ну про дук-
ци ју . У при лог ова квој тврд њи на во ди се ис тра жи ва ња ко је су спро ве ли 
Geschwind & Galaburda у ко ме се ис ти че да се мо зго ви де ча ка ко ји су из-
ра зи ти је ла те ра ли зо ва ни не го код де вој чи ца, раз ви ја ју ка сни је и спо ри је 
не го код де вој чи ца, и да те сто сте рон ре тар ди ра раз вој мо зга . Они до во де 
у ве зу пре до мо нант ност де ча ка са дис фа зи јом, му ца њем и аути змом, 
са про ду же ним раз во јем ле ве хе мис фе ре ко ја је вул не ра бил на то ком 
ду жег пе ри о да на по тен ци о нал но штет не ути ца је . Ме ђу тим ре зул та ти 
на шег ис тра жи ва ња, не по ка зу ју ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца у по гле ду ка рак те ри сти ка вер бал них асо ци ја ци ја, из-
у зев у ве ћој за сту пље но сти оми си ја код де ча ка у од но су на де вој чи це .

С об зи ром да су ова ква ис три стра жи ва ња ве о ма рет ка, до би је ни по-
да ци мо гу да се ис ко ри сте не са мо за да ља ис тра жи ва ња, већ мо гу да по-
слу же као ва жно ди јаг но стич ко сред ство у про це ни ког ни ци је, вер бал не 
ме мо ри је, емо ци о нал не зре ло сти, бо гат ства реч ни ка,  ни воа усво је но-
сти кон крет них и ап стракт них пој мо ва пред школ ске де це .
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VERBAL ASSOCIATIONS OF CHILDREN WITH 
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SUMMARy

One definition states that the association incorporating different el-
ements, created by the merger of simple units in the same sequence, or 
association of some kind of connection through concatenation, and accord-
ingly it has an external binding character and does not change the internal 
structure of connected elements .

  The case study is to examine the level of development and character-
istics of associative words in preschool children from 5 to 7 years with a di-
agnosis of developmental dysphasia and altered EEG findings . At the same 
time, compares the characteristics of free association of these children with 
children who have a developmental dysphasia . The study includes 30 children 
aged 5 to 7 years of age who have a diagnosis of developmental dysphasia at 
the Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade .

For the evaluation of the free association of words in children in 
this study, we used: Test Association for preschool children (Natasha D . 
Cabarkapa), which contains 40 stimulus-word, which were selected from a 
list of 500 words to test-stimulus association in adults . The criteria for their 
selection were that word-stimuli known to children, to the concrete and 
abstract meanings that are the main categories, which are close to children 
(body parts, food, activities, emotions), different types of words (nouns, 
adjectives, verbs), subject to the order in which they avoided the continu-
ing association . The study was conducted individually . Each child was given 
identical verbal instructions . All responses were recorded and then record-
ed on the appropriate forms .

The results show a greater representation of echolalia and omission in 
children with altered EEG in children a proper EEG finding .

KEYWORDS: verbal association, free associations, developmental dyspha-
sia, preschool children, altered EEG
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У ра ду су при ка за ни ре зул та ти до би је ни ис пи ти ва њем го во ра и је зи ка 
код де це при ме ном те ста Стрип при ча. Ис пи та ли смо 134 де це пред школ-
ског уз ра ста ста ро сти од 6 до 7.5 го ди на (60 де це са фо но ло шким по ре ме-
ћа ји ма: 35 де ча ка и 25 де вој чи ца, и 74 де це без фо но ло шких по ре ме ћа ја: 40 
де ча ка и 34 де вој чи це). Основ ни и нај ва жни ји кри те ри јум при ли ком фор ми-
ра ња екс пе ри мен тал не гру пе био је да де те има фо но ло шки по ре ме ћај. Де ца 
са ар ти ку ла ци о ним по ре ме ћа ји ма и до бром фо но ло шком спо соб но шћу ни су 
ушла у екс пе ри мен тал ну гру пу. Ко ри сти ли смо сле де ће те сто ве: Гло бал ни 
ар ти ку ла ци о ни тест, Ар ти ку ла ци о не нор ме, Тест за ис пи ти ва ње раз ли ка 
из ме ђу фо не ма– фо нем ски слух, Тест ана ли зе и син те зе ре чи, и тест Стрип 
при ча. Да ли смо ква ли та тив ну и кван ти та тив ну ана ли зу ре зул та та. Ква-
ли та тив ном ана ли зом ре зул та та смо за кљу чи ли да обе гру пе (и екс пе ри мен-
тал на и кон трол на) ис пи та ни ка има ју гра ма тич ки ис прав не ре че ни це са 
фре квент ном упо тре бом име ни ца, гла го ла, ве зни ка, при ло га и бро је ва. При-
де ви и ве зни ци ни су би ли за сту пље ни. Ста ти стич ка ана ли за ре зул та та ни-
је по ка за ла зна чај не раз ли ке из ме ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе, као 
и у од но су на пол ис пи та ни ка, али је да љом ана ли зом утвр ђе но да де ца са 
фо но ло шким по ре ме ћа ји ма има ју ве ћу де фи ци тар ност у бро ју ис прав них ре-
че ни ца (50%), пред ло га (38%), гла го ла (35%), ве зни ка (31%), име ни ца (31%), 
за ме ни ца (23%), и при ло га (21%).

КљУЧ Не Ре ЧИ: фо но ло шки по ре ме ћа ји, по ре ме ћа ји го во ра и је зи ка

411
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УВОД

Ве ли ки број ис тра жи ва ча је и у на шој а и у стра ној ли те ра ту ри по ку-
шао да де фи ни ше фо но ло шки по ре ме ћај . Пре ма Го лу бо вић (2003, 2005, 
2007), фо но ло шки по ре ме ћа ји су је зич ки по ре ме ћа ји ко ји у сво јој осно-
ви има ју: не до ста так фо но ло шке све сти– све сност (што под ра зу ме ва  не-
мо гућ ност сег мен та ци је зву ка и не по зна ва ње од но са гра фе ма– фо не ма), 
не мо гућ ност вер бал ног раз у ме ва ња и не мо гућ ност па ко ва ња и про на ла-
же ња фо но ло шких ин фор ма ци ја у ме мо ри ју . Не по сто ја ње фо но ло шке 
све сти уну тар фо но ло шког по ре ме ћа ја, од но си се на не зре лост или од су-
ство функ ци ја ко је до при но се раз у ме ва њу и пре ци зном ауто ма ти зо ва ном 
спро во ђе њу је зич ког фо нет ског си сте ма, као што су: ауди тив на пер цеп ци-
ја, ауди тив на дис кри ми на ци ја, ауди тив на ди фе рен ци ја ци ја, не мо гућ ност 
ауди тив не ана ли зе, не мо гућ ност ауди тив ног ком би но ва ња, кла си фи ка-
ци ја, ауди тив но не пре по зна ва ње ре чи, не мо гућ ност ри мо ва ња и али те-
ра ци је, и по гре шна ин то на ци ја и ак цу ен та ци ја (Го лу бо вић, 2003, 2005, 
2007) . Раз вој го во ра и је зи ка је ди рект но по ве зан са ин те лек ту ал ним ни-
во ом, емо ци о нал ним и со ци јал ним раз во јем, као и са ути ца јем сре ди не . 
Де ца ко ја има ју фо но ло шки по ре ме ћај има ју про бле ма са про дук ци јом 
го во ра, вер бал ним раз у ме ва њем и пра вил ном упо тре бом гра ма тич ких 
струк ту ра . Ни во и сте пен је зич ког де фи ци та се ис по ља ва кроз та кву вр сту 
је зич ке ор га ни за ци је (Ми тић, 2004) . Не ка де ца не успе ва ју да спон та ним 
раз во јем са вла да ју це лу хи је рар хиј ску струк ту ру раз во ја го во ра и је зи ка . 
Код де це са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма, ког ни тив ни и је зич ки де фи ци ти 
су ва жан узрок или фак тор ко ји до при но си на стан ку овог по ре ме ћа ја . С 
об зи ром на хи је рар хиј ску струк ту ру је зи ка, очи глед на је ве за из ме ђу лек-
се ме и ар ти ку ле ме (Ми тић, Го лу бо вић, 2006) .

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња је био да се код де це пред школ ског уз ра ста са ди-
јаг но сти ко ва ним фо но ло шким по ре ме ћа јем утвр ди спе ци фич ност раз-
во ја го во ра и је зи ка, од но сно де фи ци тар ност у упо тре би гра ма тич ки ис-
прав них ре че ни ца, као и свим вр ста ма ре чи ко је ис пи та ни ци ко ри сте у 
свом ак тив ном реч ни ку .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак ис пи та ни ка је об у хва тио 134 де це пред школ ског уз ра ста ста ро-
сти 6 и 7 го ди на у ци љу утвр ђи ва ња фо но ло шких по ре ме ћа ја . Фор ми ра ли 
смо две гру пе ис пи та ни ка: екс пе ри мен тал ну и кон трол ну . Екс пе ри мен-
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тал ну гру пу су са чи ња ва ла де ца пред школ ског уз ра ста са фо но ло шким 
по ре ме ћа ји ма (35 де ча ка и 25 де вој чи ца) . Кон трол ну гру пу су са чи ња ва ла 
де ца пред школ ског уз ра ста без фо но ло шких по ре ме ћа ја (40 де ча ка и 34 
де вој чи це) . Гру пе су би ле ујед на че не у од но су на пол, уз разт и обра зов-
ни ни во ро ди те ља) . Ис тра жи ва ње је оба вље но ин ди ви ду ал но, у за себ ним 
про сто ри ја ма, а сва ком ис пи та ни ку су да ва не иден тич не ин струк ци је .

У ци љу по ста вља ња ди јаг но зе фо но ло шког по ре ме ћа ја ко ри сти ли 
смо сле де ће ре ле вант не те сто ве: Гло бал ни ар ти ку ла ци о ни тест (Ко стић, 
Вла ди са вље вић, 1983), Ар ти ку ла ци о не нор ме (Ву ле тић, 1990), Тест за 
ис пи ти ва ње ауди тив не ана ли зе и син те зе (Ми тић, 2000), Тест за ис пи-
ти ва ње фо нем ског слу ха (Ко стић, Вла ди са вље вић, 1983) . На кон то га 
смо екс пе ри мен тал ну и кон трол ну гру пу ис пи та ли те стом Стрип при ча 
(Вла ди са вље вић, 1983) . Овај тест ме ри го вор но је зич ку спо соб ност: во-
ка бу лар, гра ма тич ки раз вој, раз вој син так се, као и ло гич но по ве зи ва ње 
сли ка . Сва ко де те је гле да ло сли ке и при ча ло при чу ко ју смо ми сте но-
граф ски за пи си ва ли, а ка сни је пра ви ли опис: це ло куп ног бро ја ре чи– 
но вих и по но вље них, бро ја ре че ни ца– ис прав них и не ис прав них, бро ја 
ре чи у ре че ни ци, као и свих вр ста ре чи-

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У та бе ла ма 1, 2 и 3 при ка за ни су ре зул та ти ис пи ти ва ња го вор но је зич-
ке раз ви је но сти при ме ном те ста Стрип рпи ча код де це са фо но ло шким и 
без фо но ло шких по ре ме ћа ја . Ана ли зи ра ју ћи ре зул та те при ка за не у та бе-
ла ма утвр ди ли смо да: из ме ђу де ча ка и де вој чи ца са фо но ло шким и без 
фо но ло шких по ре ме ћа ја не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у бро ју ре-
че ни ца, као и у упо тре бих свих вр ста ре чи у ак тив ном лек си ко ну . 

Ква ли та тив ном ана ли зом ре зул та та утвр ди ли смо да су код обе гру-
пе ис пи та ни ка ско ро све ре че ни це гра ма тич ки ис прав не . Нај че шће су 
при сут не: име ни це, гла го ли, сле де ве зни ци, за ме ни це и бро је ви . При-
де ви и при ло зи ни су би ли за сту пље ни . Де вој чи це са фо но ло шким по ре-
ме ћа јем су у ак тив ном реч ни ку има ле у про се ку 3 гра ма тич ки ис прав не 
ре че ни це и број ре чи ко ји се кре тау у ра спо ну од 21 до 30 . Нај че шће су 
би ле упо тре бља ва не име ни це (6), гла го ли (6), за ме ни це (4), бро је ви (4), 
ве зни ци (2-3), при ло зи (2), и пред ло зи (1-2) . Де ча ци са фо но ло шким по-
ре ме ћа ји ма су има ли у про се ку 4 гра ма тич ки ис прав не ре че ни це и број 
ре чи ко ји се кре тао у ра спо ну од 31 до 35 . Нај че шће су би ле упо тре-
бља ва не име ни це (6), за ме ни це (5-6), гла го ли (4), ве зни ци (24), при ло зи 
(1-3),  пред ло зи (1-2), и бро је ви (1) . Де ца без фо но ло шких по ре ме ћа ја су 
има ла исти рас по ред ко ри шће ња свих вр ста ре чи у ак тив ном лек си ко ну 
као и де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма .
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Табела 3 Статистичке значајности  
у просечним вредностима

Стрип рпича Статистичке значајности

реченице Z
(1,2)

 =437;p> 0 .05; Z
(1,4

)=616;p>0 .05; Z
(4,5)

=565;p>0 .05;
Z

(2,5)
=404;p>0 .05;Z

(3,6)
=2119;p>0 .05

Правилне реченице Z
(1,2)

 =420; p>0 .05 Z
(1,4)=

596;p>0 .05;
;
Z

(4,5)
=616; p>0 .05; 

Z
(2,5)

= 321; p>0 .05 Z
(3,6)

=1798;p>0 .05

Број речи
Z

(1,2)
 =425; p>0 .05; Z

(1,4)
=663;p>0 .05;Z

(4,5)
=522;p>0 .05; 

Z
(2,5)

=304;p>0 .05; Z
(3,6)

=2026;p>0 .05

Именице
t

(1,2)
 =1 .391; p>0 .05; t

(1,4)
=1 .070;p>0 .05;t

(4,5)
=1 .378;p>0 .05; 

t
(2,5)

=0 .781;p>0 .05; t
(3,6)

=1 .444;p>0 .05

Глаголи
Z

(1,2)
 =396; p>0 .05; Z

(1,4)
=622;p>0 .05;

;
Z

(4,5)
=552; p>0 .05; 

Z
(2,5)

=338;p>0 .05;; Z
(3,6)

=2190;p>0 .05

Прилози
Z

(1,2)
 =217;p>0 .05 Z

(1,4)
=289;p>0 .05;

;
Z

(4,5)
=233;p>0 .05; 

Z
(2,5)

=156;p>0 .05; Z
(3,6)

=884;p>0 .05

Предлози
Z

(1,2)
 =372;p>0 .05; Z

(1,4)
589;p>0 .05; Z

(4,5)
=492;p>0 .05; 

Z
(2,5)

=312;p>0 .05; Z
(3,6)

=1837;p>0 .05

Везници
Z

(1,2)
 =236;p>0 .05; Z

(1,4)
=456;p>0 .05;Z

(4,5)
=412;p>0 .05; 

Z
(2,5)

=336;p>0 .05; Z
(3,6)

=1590;p>0 .05

Заменице
Z

(1,2)
 =372;p>0 .05; Z

(1,4)
=544;p>0 .05;

;
 Z

(4,5)
=512;p>0 .05; 

Z
(2,5)

=284;p>0 .05; Z
(3,6)

=1883 .05

бројеви
Z

(1,2)
 =11 .5;p>0 .05; Z

(1,4)
=38;p>0 .05;

;
Z

(4,5)
=36; p>0 .05; 

Z
(2,5)

=7 .5;p>0 .05; Z
(3,6)

=80;p>0 .05

На гра фи ко ни ма 1 и 2, и у та бе ли 4 при ка за на су по стиг ну ћа де це 
са фо но ло шким и без фо но ло шких по ре ме ћа ја на те сту Стрип при ча . 
Ре зул та ти при ка зу ју про сеч но по стиг ну ће, као и гор њу и до њу гра ни цу 
про се ка у ко ри шће њу гра ма тич ки ис прав них ре че ни ца, као и свих вр-
ста ре чи . Вред но сти ко је су ис под до ње гра ни це про се ка пред ста вља ју 
де фи ци те у ко ри шће њу гра ма тич ки ис прав них ре че ни ца, као и свих вр-
ста ре чи . Де фи ци тар ност пред ста вља упо тре ба: гра ма тич ки ис прав них 
ре че ни ца (0-2), гла го ла (0-5 за де ча ке, и 0-4 за де вој чи це), при ло га и 
пред ло га (0-1), ве зни ка (0-3 за де ча ке, и 0-2 за де вој чи це), за ме ни ца (0-4 
за де а ча ке, и 0-3 за де вој чи це) и бро је ва (0-1) . На овај на чин смо ус пе ли 
да утвр ди мо ста ти стич ке нор ме, од но сно од сту па ња у раз во ју го во ра и 
је зи ка на осно ву при ме не те ста Стрип при ча .
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Графикон 1 – Постигнућа на тесту Стрип прича –  
интервал поузданости за вероватноћу p=0.95  

просечна постигнућа (дечаци)

Графикон 2 – Постигнућа на тесту Стрип прича –  
интервал поузданости за вероватноћу p=0.95  

просечна постигнућа (девојчице)

Ре зул та ти по ка зу ју да су де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма ис под 
до ње гра ни це од про сеч ног по стиг ну ћа, или су не где око про сеч них по-
стиг ну ћа . Да кле, утвр ди ли смо да из ме ђу де це са фо но ло шким по ре-
ме ћа ји ма и де це без фо но ло шких по ре ме ћа ја не по сто је ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке (та бе ла 1,2) у успе шно сти на те сту Стрип при ча, али 
да ља ста ти стич ка ана ли за по ка зу је да раз ли ке по сто је, јер де ца без фо-
но ло шких по ре ме ћа ја ни су има ла де фи ци те у бро ју ре чи, као и у свим 
вр ста ма ре чи, за раз ли ку од екс пе ри мен тал не гру пе где је де фи ци тар-
ност утвр ђе на на свим ни во и ма ис пи ти ва ња .
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Табела 4 Фреквентност одступања деце са фонолошким  
и без фонолошких поремећаја на тесту Стрип прича

Стрип прича
дечаци девојчице укупно

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА

БРОЈ                             25                        35                             60

Одступања у броју: N % N % N %

реченица 8 32% 17 49% 25 41%

Правилних реченица 11 44% 19 54% 30 50%

Броја речи 9 36% 10 29% 19 31%

Именица 5 20% 17 49% 22 35%

Глагола 3 12% 11 31% 14 23%

Прилога 8 32% 15 42% 23 38%

Предлога 5 20% 8 22% 13 21%

Везника 7 28% 12 35% 19 31%

Заменица - - - - - -
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ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву по ста вље них хи по те за, спро ве де ног ис тра жи ва ња и ста-
ти стич ке ана ли зе, из ве ли смо од ре ђе не за кључ ке о ни во и ма раз во ја го-
во ра и је зи ка де це са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма:

•	 Де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма у свом ак тив ном реч ни ку 
има ју ве ћи број ре чи од де це без фо но ло шких по ре ме ћа ја

•	 Де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма као и де ца без фо но ло шких 
по ре ме ћа ја има ју ско ро све гра ма тич ки ис прав не ре че ни це . Нај-
че шће су при сут не име ни це, гла го ли, ве зни ци, при ло зи,м пред-
ло зи и бро је ви .

•	 Де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма има ју де фи ци те у бро ју гра-
ма тич ки ис прав них ре че ни ца (50%), као и у це ло куп ном бро ју 
ре че ни ца (41%) . Де фи ци тар ност је при сут на и у бро ју пред ло га 
(38%), гла го ла (35%), ве зни ка (31%), име ни ца (31%), за ме ни ца 
(23%), и при ло га (21%) . 
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SUMMARy

This papers present results which are getting by the examination of 
speech and language ability by Test Picture Story . We examine 134 pre school 
children ages 6– 7 .5 years (60 children with phonological disorders, 35 boys 
and 25 girls and 74 children without phonological disorders, 40 boys and 34 
girls . Basic and most important criteria for experimental group were that 
child has phonological disorders . Children with articulation disorders and 
good phonological function doesn’t consist experimental group . We used 
next measures: Global Articulation Test, Articulation Standards, Test for the 
Examination Differences between Phonemes– Phoneme Hearing, Test for 
the Examination Phoneme Analysis and Synthesis and Test Picture Story . We 
gave quantitative and qualitative results analysis . By the qualitative analysis 
we concluded that both group (experimental and control) have regular 
grammatical sentences with the most frequent nouns, verbs, conjunctions, 
adverbs and numerals . Adjectives and interjections are not presence . By the 
statistical analysis we didn’t found statistical differences between children 
of both groups on test Picture  Story, as well as in relation of sex . Because, 
we look at the interval of reliable for probable p=0 .95 average value for 
achieving, as well as lower and higher border of average . This show that 
children without phonological disorders have average achievement on tests 
Picture Story while children with phonological disorders have achievement 
under the lower border of average . Also, children wit phonological disorders 
have bigger deficits in number of regular sentences (50%), propositions 
(38%), verbs (35%), conjunctions and nouns (31%), pronouns (23%) and 
adverbs (21%) .

KEY WORDS:  phonological disorders, speech and language disorders 
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Ауди тив на пер цеп ци ја се са сто ји од ни за про це са ко ји се до га ђа ју у ре-
ал ном вре ме ну, од тран сфор ма ци је аку стич ких ин фор ма ци ја ко је слу ша лац 
при ма по сред ством слу шног мег ха ни зма до пси хо ло шке об ра де од ре ђе них 
лин гви стич ких пој мо ва. Ауди тив на пер цеп ци ја је пред у слов пра вил ног раз во-
ја свих го вор но-је зич ких струк ту ра и фор ми ра ња пра вил не по врат не ве зе са 
соп стве ним го во ром и са го во ром око ли не. Ми ни мал ни де фи ци ти ауди тив не 
пер цеп ци је код де це усло вља ва ју те шко ће у пер цеп ци ји фо не ма, пер цеп ци ји 
бр зих вер бал них сиг на ла, пер цеп ци ји вре мен ског ре до сле да го вор них де ло ва и 
узро ку ју кра так оп сег вер бал не ме мо ри је. 

Циљ ис тра жи ва ња је био да се ис пи та суп сти ту ци ја гла со ва при ауди-
тив ној пер цеп ци ји код де це са по ре ме ћа јем вер бал не ко му ни ка ци је.

Узо рак ис пи та ни ка је чи ни ло 65 де це уз ра ста 5-8 го ди на са по ре ме ћа јем 
вер бал не ко му ни ка ци је (ди сла ли ја, раз вој на дис фа зи ја) и де ца са ти пич ним 
го вор но-је зич ким раз во јем. Код све де це је ура ђе на го вор на ауди о ме три ја.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да де ца са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко-
му ни ка ци је пра ве ве ћи број гре ша ка при слу ша њу од де це из К гру пе и да су 
нај че шће суп сти ту и са ни гла со ви али и гла со ви суп сти ту ен ти гла со ви из 
гру пе пло зи ва.

КљУЧ Не Ре ЧИ: пер цеп ци ја го во ра, по ре ме ћа ји вер бал не ко му ни ка ци је, ди-
сла ли ја, раз вој на дис фа зи ја, ти пи чан го вор но је зич ки раз вој, го вор на ауди о-
ме три ја, број гре ша ка, вр сте гре ша ка, суп сти ту ци ја
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1. УВОД

Ауди тив на пер цеп ци ја у пре лин гвал ном пе ри о ду је сло жен фи зи о ло-
шки про цес на чи јим те ме љи ма се гра ди ауди тив на ме мо ри ја ко ја омо-
гу ћа ва услу жну ре про дук ци ју го во ра . Раз вој ауди тив не пер цеп ци је чи ни 
са став ни део сен зо мо тор ног раз во ја ко ји по Пи ја жеу пред ста вља ба зу за 
ка сни ји је зич ко са знај ни (ког ни тив ни) раз вој . Ауди тив на пер цеп ци ја се 
раз ви ја ис пред функ ци је го во ра . По ре ме ћај ауди тив не пер цеп ци је Mykle-
bast (1964) је де фи ни сао као „не спо соб ност да се иден ти фи ку ју, дис кри-
ми ни шу и ин тер пре ти ра ју ауди тив ни осе ћа ји“ . Не до ста так го вор не про-
дук ци је ре зул тат је не до стат ка го вор не пер цеп ци је (Го лу бо вић, 1997) .

Ауди тив на пер цеп ци ја је сло жен пси хо фи зи о ло шки про цес и прет хо-
ди ауди тив ној ме мо ри ји, као и по ја ви гла со ва, од но сно го во ра . У про це-
су раз во ја, ауди тив на пер цеп ци ја про ла зи кроз три ста ди ју ма: ауди тив ни, 
фо нет ски и фо нем ски . На ауди тив ном ни воу де те чу је го вор ни сиг нал и 
пам ти га, али га не пре по зна је . На фо нет ском ни воу де те по ре ди за пам-
ће ни сиг нал са но вим и свр ста ва га у фо нет ску ме мо ри ју, али ни је спо-
соб но да од мах са мо про из ве де исти сиг нал . Ни во фо нем ске пер цеп ци је 
омо гу ћа ва да се за пам ти фо не ма и ње но ме сто у ре чи . Цео овај про цес је 
усло вљен ка рак те ри стич ним аку стич ким еле мен ти ма ко ји су гру пи са ни 
око јед не фо не ме ко ји јој да ју од ре ђе не аку стич ке гра ни це (Со виљ, 1988) .

Ауди тив на пер цеп ци ја је пред у слов пра вил ног раз во ја свих го вор но-
је зич ких струк ту ра и фор ми ра ња пра вил не по врат не ве зе са соп стве ним 
го во ром и са го во ром око ли не . Уста но вље но је да де фи ци ти ауди тив не 
пер цеп ци је усло вља ва ју те шко ће у пер цеп ци ји фо не ма, пер цеп ци ји бр-
зих вер бал них сиг на ла, пер цеп ци ји вре мен ског ре до сле да го вор них де-
ло ва и узро ку ју кра так оп сег вер бал не ме мо ри је (Пу ни шић, 2002) . 

Об зи ром да уре дан слух пред ста вља основ за раз вој ауди тив не пер-
цеп ци је, а по том и го вор не ко му ни ка ци је, уоча ва се зна чај ра ног от-
кри ва ња ми ни мал них оште ће ња слу ха ко је пру жа мо гућ ност ра не ха-
би ли та ци је го во ра и је зи ка . Зна чај ра не ха би ли та ци је го во ра и је зи ка је 
не дво сми сле но по твр ђен у на уч но и стра жи вач ком и прак тич ном ра ду у 
обла сти ра не ха би ли та ци је слу шно и го вор но оште ће не де це, али и са 
не у ро фи зи о ло шког аспек та раз во ја ЦНС-а (Је ли чић, 2007) . 

За од ви ја ње уред ног про це са го вор не пер цеп ци је нео п ход но је уред-
но ста ње и функ ци ја свих де ло ва ауди тор ног ме ха ни зма би ло да се од ви-
ја на ор га ну чу ла слу ха или на ни воу ко ре ве ли ког мо зга . Оште ће ње или 
дис функ ци ја на би ло ком де лу мо же до ве сти до по ре ме ћа ја пер цеп ци је 
го во ра и по ре ме ћа ја у раз во ју го во ра и је зи ка што се ма ни фе сту је раз-
ли чи тим об ли ци ма по ре ме ћа ја вер бал не ко му ни ка ци је .
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Ауди тор ни ме ха ни зам чи ни при јем ну стра ну го вор не ко му ни ка ци-
је . Ње гов основ ни за да так је при јем го во ра у фор ми аку стич ког сиг на ла, 
ње го ва тран сфор ма ци ја у не у рал ни сиг нал, као и пре нос до кор тек са 
мо зга . Ауди тор ни ме ха ни зам се са сто ји из слу шног ме ха ни зма, ауди-
тор ног нер вног си сте ма и слу шних зо на у кор тек су мо зга . Слу шни ме ха-
ни зам не по сред но тран сфор ми ше аку стич ки сиг нал у не у рал не им пул-
се и од тог тре нут ка аку стич ки сиг нал се не по на ша ви ше по за ко ни ма 
аку сти ке већ по за ко ни ма не у ро фи зи о ло ги је (Јо ви чић, 1999) . 

Aудитивна функ ци ја се за сни ва на про це си ма слу ша ња, чу је ња и 
ауди тив не по врат не спре ге . Слу ша ње се од ви ја на не у ро фи зи о ло шком 
ни воу и под ра зу ме ва се лек тив но из два ја ње дра жи, из бор и ор га ни за ци ју 
од ре ђе них са др жа ја уз исто вре ме ну ин хи би ци ју дру гих (Бу ја су 1981) . 
Чу је ње се оства ру је на кор ти кал ном ни воу и на ни воу суб кор ти кал них 
струк ту ра (пси хо лин гви стич ки ни во) . Ауди тив на по врат на спре га оства-
ру је се исто вре ме но на ни воу ува, тј . кроз про цес слу ша ња и чу је ња . Она 
омо гу ћа ва об ли ко ва ње, еми си ју, про дук ци ју и кон тро лу вер бал не по ру-
ке у про це су вер бал не ко му ни ка ци је . 

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

Ако го вор и је зик за ми сли мо као ве ли ку кру жни цу, њен цен трал-
ни део би пред ста вљао фо нет ски ни во у ко јем су сме ште ни гла со ви са 
свим сво јим ар ти ку ла ци о но-аку стич ким осо би на ма и ди стинк тив ним 
обе леж ји ма . Сле де ћи круг би пред ста вљао гра ма тич ки ни во . Кон сти ту-
ен те гра ма тич ког ни воа чи не мор фо ло ги ја и син так са. Са др жај ни еле-
мен ти мор фо ло шког под ни воа су ре чи док син так са об у хва та прин ци пе 
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на осно ву ко јих се од ре чи фор ми ра ју ре че ни це као це ло куп не, за вр шне 
је ди ни це усме не или пи са не ко му ни ка ци је . Ва жност гра ма тич ког ни воа 
је уто ли ко ве ћа што он ука зу је на по сто ја ње је зи ка . У овом мо де лу, се-
ман ти ка као део је зич ког си сте ма, сво је про сти ра ње оства ру је ин фил-
тра ци јом на свим ни во и ма (Кри стал, 1995) . 

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

Де ца са раз вој ном дис фа зи јом су ре про ду ко ва ла све ре чи из се ри је 
на про сеч ном ин тен зи те ту од 48 .50 dB го вор ног сиг на ла што се ста ти-
стич ки зна чај но раз ли ку је у од но су на де цу са ди сла ли јом и му ца њем, 
као и у од но су на де цу са ти пич ним го вор но-је зич ким раз во јем (Пле ће-
вић, Ђо ко вић, 2007) . 

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

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

Нај фре квент ни ји тип гре шке при го вор ној пер цеп ци ји де це са по ре-
ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је за ме на ре чи сти му лу са дру гом реч ју 
са зна че њем (62%) и за ме на ре чи сти му лу са дру гом реч ју без зна че ња 
(26%) . Ме ха ни зам ко ји де ца са по ре ме ћа јем вер бал не ко му ни ка ци је ко-
ри сте при го вор ној пер цеп ци ји је ре ста у ра ци ја фо не ма ко ја под ра зу ме-
ва мо гућ ност пер цеп тив ног ме ха ни зма да ре кон стру и ше јед ну или ви ше 
фо не ма ко јих не ма или ко је су до не пре по зна тљи во сти дис тор зо ва не у 
аку стич ком сти му лу су, крај њи ре зул тат је лек се ма или не лек се ма (Пан-
те лић, Ђо ко вић, Бо јо вић, 2008) .
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Ис тра жи ва ње ауди тив не пер цеп ци је код де це са по ре ме ћа ји ма вер-
бал не ко ми ни ка ци је (Пан те лић, 2010; Мак си мо вић, Ди мић, Ђо ко вић, 
2011; Мак си мо вић, Ђо ко вић, 2013) уз при ме ну го вор не ауди о ме три је 
је по ка за ло да де ца са ди сла ли јом и раз вој ном дис фа зи јом пер ци пи ра ју 
100% ре чи са ли сте на 55 dB пер ци пи ра ју, де ца са му ца њем на 50 dB, а 
де ца ти пич ног го вор но је зич ког раз во ја на 45 dB .

2. ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња је био да се ис пи та суп сти ту ци ја гла со ва при 
ауди тив ној пер цеп ци ји код де це са по ре ме ћа јем вер бал не ко му ни ка ци је 
(ди сла ли ја, раз вој на дис фа зи ја) и код де це са ти пич ним го вор но је зич-
ким раз во јем .

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак ис пи та ни ка је об у хва тио 65 де це пред школ ског уз ра ста, ста-
ро сти од 5 до 8 го ди на . Де ца су рас по ре ђе на у 2 екс пе ри мен тал не гру пе: 
22 де це са ди сла ли јом, 23 де це са раз вој ном дис фа зи јом, док је у кон-
трол ној гру пи би ло 20 де це ти пич ног го вор но-је зич ког и слу шног раз во-
ја . Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Ин сти ту ту за екс пе ри мен тал ну фо не-
ти ку и па то ло ги ју го во ра у Бе о гра ду (Пан те лић, 2010) .

У овом ис тра жи ва њу код свих ис пи та ни ка при ме њен је Тест го вор не 
ауди о ме три је (Пле ће вић, Ђо ко вић, 2006) . Тест чи ни шест ли ста са по два-
де сет ре чи у сва кој ли сти . Ре чи су дво сло жне, фо нет ски из ба лан си ра не . 
Ли сте су ана ли зи ра не и ла бо ра то риј ски се лек то ва не . За сни ма ње тест 
ма те ри ја ла ан га жо ван је про фе си о нал ни спи кер са пра вил ном ар ти ку-
ла ци јом и дик ци јом . При из ра ди се ри ја ре чи по себ но се во ди ло ра чу на 
о за сту пље но сти фо не ма ко ја је од го ва ра ла нор ма ма за сту пље но сти тих 
фо не ма у деч јем го во ру . У сва кој се ри ји су за сту пље не ка те го ри је ре чи 
на осно ву укуп не ди стри бу ци је ре чи у Деч јем фре квен циј ском реч ни ку 
(Лу кић, 1983) . Ка те го ри је ре чи се сме њу ју ди на ми ком: име ни ца-гла гол-
име ни ца-при дев (та бе ла 1) .

Про це ду ра ис пи ти ва ња је би ла сле де ћа: ис пи ти ва ње се из во ди ло 
у ти хој ко мо ри уз при ме ну ауди о ме тра MA I CO МА53 (оп ци ја го вор на 
ауди о ме три ја) . Реч сти му лус из се ри је 1 се еми то вао са ра чу на ра, и пре-
ко ауди о ме тра по ја ча вао за 30 dB . Па у за из ме ђу ре чи ко је су еми то ва не 
је би ла до вољ на да де те гла сно из го во ри реч ко ју је чу ло . Ка да де те реч 
из го ва ри, ис пи ти вач исту бе ле жи или се од го во ри де те та сни ма ју и ка-
сни је об ра ђу ју . Уко ли ко је де те тач но ре про ду ко ва ло 100% ре чи са ли сте 
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ис пи ти ва ње се за вр ша ва . У су прот ном, ин тен зи тет еми то ва ња ли сте ре-
чи из се ри је 2 се по ве ћа ва на 35 dB и ис пи ти ва ње по ли ста ма ре чи (уве-
ћа ним за по 5 dB у од но су на прет ход ну) се на ста вља до ре про дук ци је 
100% ре чи са ли сте . 

По сле из вр ше ног те сти ра ња вр ше на је ана ли за бро ја гре ша ка по се-
ри ја ма, укуп ног бро ја гре ша ка на це лом те сту и вр сте гре ша ка . 

Табела 1. Серије речи на говорној аудиометрији 
(Плећевић, Ђоковић, 2006)

серија 1 серија 2 серија 3 серија 4 серија 5 серија 6
кућа Јован Богдан Сима песма Јанко

радим лиже чувај тражи стојим скачем
џивџан зебра клупа оџак труба клупа

жуто тешки ружан прљав висок шарен
леђа мајстор памет ђаци инат отац

читам играм мислиш имаш падам пијем
пошта  ђаче јело фрула нога ручак
миран гвозден мали горке црвен жедан
гаће чело вода ћошак љубав нокат
идем ходам причам сечем гледај бројим
злато Петар њушка голуб јаре четка
добар нова слабо мекан мудар тамно
јахач рука мука песак трешња шума

слушај чекај дајем једем чујем кашљем
поље овца земља народ село зидар
тачно црни танко брзо глупав гладни
Марко сељак жена тачка зуби црква
цртам хоћу пеца видим трчим учим
фењер гуска ђубре књига жућа јагње
чисто сиво богат плитко лепо хладно

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У то ку слу ша ња ре чи са ли сте мо гу ћи од го во ри су би ли та чан (де те 
је по но ви ло реч ко ју је чу ло) или не та чан (де те је да ва ло по гре шан од-
го вор) . Не тач ни од го во ри су би ли или оми си ја ре чи (де те на реч ко ју је 
слу ша ло ни је од го ва ра ло ни шта, као да је ни је чу ло), суп сти ту ци ја реч ју 
са зна че њем (на реч ко ју је слу ша ло де те је од го ва ра ло не ком дру гом 
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реч ју са зна че њем) суп сти ту ци ја не лек се мом (на реч ко ју је слу ша ло де-
те је ого ва ра ло не реч ју) (схе ма 1) .

Схе ма 1. Мо гу ћи од го во ри у то ку слу ша ња

Де ца из К гру пе су на пра ви ла укуп но 209 гре ша ка (10 гре ша ка по 
де те ту), де ца са раз вој ном дис фа зи јом 540 гре ша ка (23 гре шке по де те-
ту), де ца са ди сла ли јом 357 гре ша ка (16 гре ша ка по де те ту) . 

У та бе ли 2 је при ка за но ме сто суп сти ту ци је у ре чи при слу ша њу код 
де це са ди сла ли јом, раз вој ном дис фа зи јом и де це К гру пе . У све три оп-
сер ви ра не гру пе нај ве ћи број гре ша ка се ја вио као по сле ди ца суп сти ти-
ци је гла са не ким дру гим гла сом у ини ци јал ној по зи ци ји (69%), за тим 
као по сле ди ца гре шке у две по зи ци је – ком би но ва но (16%), у фи нал ној 
по зи ци ји 11% гре ша ка и у ме ди јал ној по зи ци ји 4% гре ша ка .

Од 209 гре ша ка, ко ли ко су на пра ви ла де ца у К гру пи као по сле ди-
ца суп сти ту ци је не ког гла са у ре чи дру гим гла сом ја ви ло се 57 гре ша ка 
(27%) . Нај ве ћи број гре ша ка (56%), се ја вио као по сле ди ца суп сти ту ци је 
гла са у ини ци јал ној по зи ци ји (нпр . по ље – бо ље) . Оста ле гре шке су се ја-
ви ле као по сле ди ца ком би на ци је две гре шке (нпр .фе њер-пе њем) (20%), 
као по се ди ца за ме не гла са у ре чи у фи нал ној по зи ци ји (нпр . чи там – чи-
тав) (19%) и у ме ди јал ној по зи ци ји ( нпр . тан ко – тан го) (3%) .

Од 540 гре ша ка, де ца са раз вој ном дис фа зи јом су на пра ви ла 92 гре-
шке ко је су на ста ле као по сле ди ца суп сти ту ци је не ког гла са у ре чи дру-
гим гла сом (17%) . Нај ве ћи број гре ша ка (76%), се ја вио као по сле ди ца 
суп сти ту ци је гла са у ини ци јал ној по зи ци ји, за тим као по сле ди ца ком би-
на ци је две гре шке (12%), као по се ди ца за ме не гла са у ре чи у фи нал ној 
по зи ци ји (8%) и у ме ди јал ној по зи ци ји (4%) .
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У гру пи де це са по ре ме ћа јем из го во ра од 357 гре ша ка 76 гре ша ка 
(21%) су гре шке на ста ле као по сле ди ца суп сти ту ци је не ког гла са у ре-
чи дру гим гла сом . Нај ве ћи број гре ша ка (71%), се ја вио као по сле ди ца 
суп сти ту ци је гла са у ини ци јал ној по зи ци ји, док се као по сле ди ца ком би-
на ци је две ја ви ло 16% гре ша ка, као по се ди ца за ме не гла са у ре чи у фи-
нал ној по зи ци ји 8% гре ша ка и 5% гре ша ка као по сле ди ца за ме не гла са 
у ме ди јал ној по зи ци ји (5%) .

На у че ста ли ја вр ста суп сти ту ци је у све три по сма тра не гру пе је суп-
сти ту ци ја гла са ини ци јал но у ре чи гла сом из дру ге гла сов не гру пе и то у 
гру пи де це са раз вој ном дис фа зи јом од укуп ног бро ја гре ша ка 47 (46%) 
су гре шке ове вр сте, код де це са ди сла ли јом 47 (56%) а у К гру пи 19 
(40%) . Оста ле вр сте суп сти ту ци ја ко је су се ја ви ле су суп сти ту ци ја звуч-
ни-бе звуч ни или бе звуч ни звуч ни пар њак у гру пи де це са раз вој ном дис-
фа зи јом од укуп ног бро ја гре ша ка 32% су гре шке ове вр сте у гру пи де це 
са ди сла ли јом 18% а у кон трол ној гру пи 25% . Суп сти ту ци ја во ка ла или 
кон со нан та у фи нал ној по зи ци ји у ре чи се код де це из кон трол не гру-
пе ја вља у 27% слу ча је ва, код де це са раз вој ном дис фа зи јом од укуп ног 
бро ја гре ша ка 14% су гре шке ове вр сте а код де це са ди сла и јом 10% . 
Оста ле вр сте гре ша ка – суп сти ти ци ја во ка ла и суп сти ту ци ја кон со нан-
та ко ја не при па да ни јед ној прет ход ној вр сти суп сти ту ци је се ја ви ла у 
свим гру па ма са уче ста но шћу ис под 10% .

Табела 2. Место супституције у речи при слушању код деце  
са дислалијом, дисфазијом и деце К групе

Групе Иницијално Медијално Финално Комбиновано Укупно

Дислалија 54 (71%) 4 (5%) 6 (8%) 12 (16%) 76

Развојна 
дисфазија 70 (76%) 4 (4%) 7 (8%) 11 (12%) 92

К група 32 (56%) 2 (3%) 11 (19%) 12 (20%) 57

Укупно 156 (69%) 10 (4%) 24 (11%) 35 (16%) 225

У ма три ци кон фу зи је су при ка за не суп сти ту и са не гла сов не гру пе и 
гла сов не гру пе суп сти ту ен ти . Од укуп но 108 мо гу ћих суп сти ту ци ја гла-
сов них гру па гла сов ним гру па ма (ма три ца 6x6x3 ис пи ти ва не гру пе) на-
пра вље но је 67 . Гла сов на гру па ко ја је нај че шће суп сти ту и са на су пло-
зи ви – 37%, фри ка ти ви – 27%, на за ли – 21%, афри ка ти – 9%, ла те ра ли 
– 5%, во ка ли – 1% . 

Нај ве ћи број суп сти ту ци ја у сва кој гла сов ној гру пи пра ве де ца са 
раз вој ном дис фа зи јом (РД) осим суп сти ту ци је афри ка та .
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Матрица конфузије: – супституисане гласовне групе  
и гласовне групе супституенти 

Супституисани гласови из гласовних група

Вокали Плозиви
Фрика- 

тиви
Афри- 
кати

Наза- 
ли

Лате- 
рали

Уку- 
пно

Гл
ас

ов
и

 с
уп

ст
и

ту
ен

ти
 и

з 
гл

ас
ов

ни
х 

гр
уп

а

Вокали
1ДЛ

1К
1К

1РД
1ДЛ

5  
(7%)

К – 2
РД – 1
ДЛ – 2

Плозиви
4К

10 РД
5ДЛ

3К
4 РД
3ДЛ

1 РД

2К
1 РД
1ДЛ 1ДЛ

35  
(52%)

К – 9
РД – 16
ДЛ – 10

Фрикативи
2К

1 РД
1ДЛ

1К
2 РД
2ДЛ

1К
1 РД
1ДЛ

2К
2 РД
1ДЛ

17  
(26%)

К – 6
РД – 6
ДЛ – 5

Африкати
2ДЛ

2  
(3%)

ДЛ – 1

Назали 1 РД
1ДЛ 2ДЛ

1К

1ДЛ

6  
(9%)

К 1
РД – 1
ДЛ – 4

Латерали
1ДЛ

1ДY
2 

(3%)
РД – 1
ДЛ – 1

укупно
1 (1%)

25 (37%) 18 (27%) 6 (9%)
14 

(21%)
4 (5%) 67

ДЛ – 1

К – 7
РД – 11
ДЛ – 6

К – 4
РД – 7
ДЛ – 7

К – 1
РД – 2
ДЛ – 3

К – 5
РД – 6
ДЛ – 3

К – 1
РД – 2
ДЛ – 1

легенда: К – контролна група, РД – развојана дисфазија, ДЛ – дислалија

Гла сов не гру пе суп сти ту ен ти по фре квен ци ји суп сти ту ци је су пло-
зи ви – 52%, фри ка ти ви – 26%, на за ли – 9%, вока ли – 7%, афри ка ти и 
ла те ра ли по 3% .

Нај че шће суп сти ту и са ни гла со ви али и гла со ви суп сти ту ен ти су 
пло зи ви (п-б, п-д, б-д, т-д, т-к, т-г, к-г, г-п, г-б, г-к), фри ка ти ви – пло зи ви 
(з-б, з-г, в-п, в-б, в-т, в-к, в-г, ф-п), афри ка ти – фри ка ти ви, на за ли –фри-
ка ти ви (м-ш, м-в, н-в), ла те ра ли – на за ли .

Нај че шће суп сти ту и са ни гла со ви су: пло зив – п, фри ка тивни сонант 
– в, афри кат – ч, на зал – м, ла те рал –л .

Нај че шћи гла со ви суп сти ту ен ти су: пло зив – д, фри ка тивни сонант 
– в, афри ка ти ц и ћ, на зал – м, ла те рал –л .
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5. ЗАКЉУЧЦИ

1 . Ме ха ни зам ко ји де ца са по ре ме ћа јем вер бал не ко му ни ка ци је али 
и де ца из К гру пе ко ри сте при го вор ној пер цеп ци ји је ре ста у ра ци ја фо-
не ма ко ја под ра зу ме ва мо гућ ност пер цеп тив ног ме ха ни зма да ре кон-
стру и ше јед ну или ви ше фо не ма ко јих не ма или ко је су до не пре по зна-
тљи во сти дис тор зо ва не у аку стич ком сти му лу су, крај њи ре зул тат је лек-
се ма или не лек се ма . 

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

3 . У за дат ку слу ша ња нај ве ћи број гре ша ка су на пра ви ла де ца са раз-
вој ном дис фа зи јом, па де ца са ди сла ли јом, док су нај ма њи број гре ша ка 
на пра ви ла де ца из К гру пе .

4 . На у че ста ли ја вр ста суп сти ту ци је у све три по сма тра не гру пе је 
суп сти ту ци ја гла са ини ци јал но у ре чи гла сом из дру ге гла сов не гру пе .

5 . Оста ле вр сте суп сти ту ци ја ко је су се ја ви ле су суп сти ту ци ја звуч-
ни-бе звуч ни или бе звуч ни-звуч ни пар њак, суп сти ту ци ја во ка ла или кон-
со нан та у фи нал ној по зи ци ји и суп сти ти ци ја во ка ла и суп сти ту ци ја кон-
со нан та ко ја не при па да ни јед ној прет ход ној вр сти суп сти ту ци је .

6 . Гла сов на гру па ко ја је нај че шће суп сти ту и са на су пло зи ви, фри-
ка ти ви,  на за ли, афри ка ти, ла те ра ли па во ка ли . 

7 . Нај ве ћи број суп сти ту ци ја сва ке гла сов не гру пе пра ве де ца са дис-
фа зи јом осим суп сти ту ци је афри ка та .

8 . Гла сов не гру пе суп сти ту ен ти по фре квен ци ји суп сти ту ци је су 
пло зи ви, фри ка ти ви, на за ли, во ка ли, афри ка ти и ла те ра ли .

9 . Нај че шће суп сти ту и са ни гла со ви али и гла со ви суп сти ту ен ти су 
пло зи ви, фри ка ти ви – пло зи ви, афри ка ти – фри ка ти ви, на за ли –фри ка-
ти ви и ла те ра ли – на за ли .

10 . Нај че шће суп сти ту и са ни гла со ви су: пло зив – п, фри ка тивни 
сонант – в, афри кат – ч, на зал – м, ла те рал – л .

11 . Нај че шћи гла со ви суп сти ту ен ти су: пло зив – д, фри ка тивни 
сонант – в, афри ка ти – ц и ћ, на зал – м, ла те рал – л .
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SUBSTITUTION OF PHONEMES IN THE PROCESS  
OF AUDITORy PERCEPTION IN CHILDREN  

WITH VERBAL COMMUNICATION DISORDERS

SLAVICA MAKSIMOVIć

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

SUMMARy

Auditory perception is a complex process, which consists of a series 
of processes that take place in real time, from the conversion of acoustic 
information that the listener receives through auditory mechanism to the 
psychological processing of certain linguistic concepts . Auditory perception 
is a prerequisite for proper development of speech and language structures 
and the formation of regular feedback to their own speech and the speech 
of the environment . Minimal auditory perception deficits in children cause 
the difficulties in phoneme perception, the perception of quick verbal sig-
nals, the perception of time sequence of parts of speech, and causing a 
short range of verbal memory . 

The purpose of this research was to investigate substitution of pho-
nemes in the process of auditory perception in children with verbal com-
munication disorders .

The sample comprised 65 children aged 5-8 years with verbal commu-
nication disorders (articulation disorder, developmental dysphasia) and 
children with typical speech and language development . All of the children 
underwent speech audiometry .

Research results indicate that children with verbal communication dis-
orders made more errors in the process of listening compared to children 
from the control group, as well as the most substituted phonemes and pho-
neme substituents were from the group of plosives .

KEYWORDS: speech perception, impaired verbal communication, articula-
tion disorder, developmental dysphasia, typical speech and language devel-
opment, speech audiometry, number of errors, types of errors, substitution
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Иако се пореме ћа ју им еновањапоклањадостапажњеуклиничкојпракси, 
јо шу век се тра га за е фи ка сним при сту пи мау трет ма ну.Уово мр адус уп рика-
зан ире зу лтатиефектафонолошкеисемантичкеподршкенаспособностименов
ањакодпацијенатасаБрокиномиВерникеовомафазијом. 

Ре зул та ти су по ка за ли да фо но ло шка по др шка до при но си по ве ћа њу 
спо-соб нсо ти име но ва ња код Бро ки не афа зи је, док је код Вер ни ке о ве афа зи је 
утвр ђен ве ћи ефе кат се ман тич ке не го фо но ло шке по др шке. 

КљУЧ Не Ре ЧИ: фо но ло шка по др шка, се ман тич ка по др шка, по ре ме ћа ји име-
но ва ња

УВОД

Оште ће ње спо соб но сти име но ва ња пред ста вља оп шти симп том 
афа зи је, ко ји се у од ре ђе ном сте пе ну ис по ља ва код свих ти по ва афа зич-
ких син дро ма . Реч је о пот пу ном или де ли мич ном гу бит ку лек сич ких 

* Овај рад је проистекао из пројекта ,,Евалуација третмана стечених поремећаја 
говора и језика“ (бр . 179068) који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије .
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јед ни ца ко ји се ма ни фе сту је де фи ци ти ма на ла же ња ре чи то ком спон та-
ног го во ра и на за да ци ма име но ва ња . 

Ем пи риј ски по да ци ука зу ју на ва ри ра ње те жи не по ре ме ћа ја, ко ји 
се кре ће од то тал не ано ми је до се лек тив ног гу бит ка лек сич ких јед ни ца 
у окви ру од ре ђе них се ман тич ких ка те го ри ја .С дру ге стра не, раз ли чи то 
ис по ља ва ње гре ша ка код афа зич них па ци је на та омо гу ћи ло је кла си фи-
ко ва ње по ре ме ћа ја име но ва ња у три основ не ка те го ри је:екс пре сив ну а-
но ми ју, се лек ци о ну ано ми ју и се ман тич ку ано ми ју.

екс пре сив на ано ми ја, пред ста вља не мо гућ ност ко рект не про дук ци је 
на зи ва од ре ђе ног пој ма . Ис по ља ва се у не ком плет ној или па ра фа зич ној 
про дук ци ји ре чи, у ко ји ма се пре по зна ју зна ци тра же не лек се ме . Осо бе 
са овим ти пом ано ми је зна ју зна че ње ре чи, али ни су у ста њу да је про-
ду ку ју или је из го ва ра ју са на по ром и про ду же ном ла тен цом . У осно-
ви екс пре сив не ано ми је, на ла зе се мо тор ни го вор ни де фи цит, те шко ће 
у ини ци ра њу од го во ра и фо но ло шки по ре ме ћа ји . Овај тип ано ми је се 
обич но сре ће код Бро ки не афа зи је, тран скор ти кал не мо тор не афа зи је и 
кон дук тив не афа зи је . 

Се лек ци о на ано ми ја – ма ни фе сту је се те шко ћа ма у из бо ру пра ве ре-
чи из уну тра шњег лек си ко на, а од го во ри осо ба са овим ти пом ано ми је 
су обич но се ман тич ки по ве за ни са тра же ним ај те мом, тј . бо ле сник име-
ну је се ман тич ко по ље ко јем да ти ај тем при па да или про ду ку је дру гу реч 
ко ја је бли ска по зна че њу тра же ној лек се ми .Се лек ци о на ано ми ја је ка-
рак тер си тич на за Вер ни ке о вуи ано мич ку афа зи ју .

Се ман тич ка ано ми ја ре пе резнту је гу би так зна че ња ре чи, што се ис-
по ља ва про дук ци јом ре чи ко је ни су у се ман тич ком од но су са тра же ном 
лек се мом . Прет по ста вља се да се по ре ме ћај на ла зи на ни воу цен трал ног 
лек сич ко – се ман тич ког си сте ма, тј . у са мом се ман тич ком по љу ко ме 
да ти ај тем при па да . Овај тип ано ми је је ка рак те ри стич на за тран скор ти-
кал ну сен зор ну и Вер ни ке о ву афа зи ју (Ву ко вић, 2011) .

Ова ква ти по ло ги ја ано ми је, ука зу је да се по ре ме ћа ји име но ва ња 
мо гу ис по љи ти као ре зул тат оште ње ња раз ли чи тог ни воа ле кич ко-се-
ман тич ког си сте ма .  Та ко на при мер, по ја ва се ман тич ких па раф зи ја на 
за да ци ма име но ва ња ука зу је на оште ће ње зна че ња ре чи, тј . на де фицт 
сем на тич ке ре пре зен та ци је лек си ко на, док  по ја ва фо но ло шких па ра-
фа зи ја го во ри у при лог де фи ци та на ни воу фо но ло шке струк ту ре (Ву ко-
вић, 2011; Ву ко вић, 2007) .  

Има ју ћи у ви ду на пред на ве де не чи ње ни це, ис кри ста ли са ла се хи-
по те за, пре ма ко јој у са ни ра њу де фи ци та тре ба ко ри сти ти раз ли чи те 
те ра пиј ске стра те ги је . Та ко на при мер, де фи ци ти на ла же ња лек сич ких 
јен ди ца, ко ји су ре зул тат оште ће ња   се ман ти ке, зах те ва ју стр та е ги је фо-
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ку си ра не на за на че њу, док се у са ни ра њу фо но ло шких де фи ци та ак це-
нат ста вља на гла сов ну струк ту ру (Ву ко вић, 2007; Mi ce li, et al ., 1996) . 

С об зи ром на то, у трет ма ну ано ми је се ко ри сте две спе ци фич не 
стра те ги је: фо но ло шка и сме на итчка по др шка . Фо но ло шка по др шка се 
са сто ји у да ва њу фо нет ски слич не ре чи,  ини ци јал не фо не ме или сло га, 
док се се ман тич ка по др шка оства ру је да ва њем на зи ва се ман тич ке ка-
те го ри је ко јој да ти по јам при па да или опи си ва њем ка рак те ри сти ка тог 
пој ма(Ву ко вић, 2007; Ву ко вић, 2008; Nic kels, 2002) .  .

Циљ фо но ло шке стра те ги је је да се от кло ни фо но ло шки де фи цит и 
да се по бољ ша фо но ло шки лек си кон, док се дру гом стра те ги јом на сто ји 
по бољ ша ти зна че ње ре чи .

ЦИЉ РА ДА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се утвр ди ути цај фо но ло шке и 
се ман тич ке по др шке на спо соб ност на ла же ња лек сич ких је ди ни ца код 
раз ли чи тих ти по ва афа зич ких син дро ма .

За да ци ис тра жи ва ња: 
У скла ду са по ста вље ним ци љем фор му ли са ни су сле де ћи за да ци 

ис тра жи ва ња: 
1 . да се ис пи та ути цај фо но ло шке и се ман тич ке по др шке на спо соб-

ност на лаже ња ре чи код па ци је на та са Бро ки ном афа зи јом,
2 . да се ис пи та ути цај фо но ло шке и се ман тич ке по др шке на спо соб-

нсот на лаже ња ре чи код па и цје на та са Вер ни ке о вом афа зи јом .

ХИ ПО ТЕ ЗЕ

У скла ду са ци љем и за да ци ма ис тра жи ва ња по ста вље не су две хи-
по те зе 

1 . Стра те ги ја за сно ва на на се ман тич кој по др шци има ути цај на спо-
соб ност имено ва ња код па ци јен та са Вер ни ке о вом афа зи јом .

2 . Стра те ги ја за сно ва на на фо но ло шкој по др шци и ма ути цај на спо-
соб нсот име но ва ња код па ци је на та са Бро ки ном афа зи јом .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак се са сто јао од 20 де сно ру ких па ци је на та са афа зи јом, ста-
ро сне до би од 50-63 го ди не . Ди јаг но за афа зи је је по ста вље на на осно-
ву Бо стон ске ба те ри је те сто ва за афа зи је(Go od glass  and  Ka plan, 1983), 
при че му је 10 па ци је на та има ло Бро ки ну афа зи ју (БА), а 10Вер ни ке о ву 
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афа зи ју (ВА) .Код свих ис пит на и ка је ком пју тер ском то мо гра фи јом (CТ) 
или маг нен том ре зо нан цом (МР) ве ри фи ко ва на ис хе миј ска ле зи ја у ле-
вој хе мис фе ри мо зга . 

Табела 1 – Опште карактеристике тестираних група

БA(n=10) ВA       (n=10)

t/χ2 – test

Старост (године) M (SD) 56 .08 (12 .06) 59 .10 (12 .10) t=1 .20

Минимално 50 51

Максимално 62 63

Пол

Женски 5 5

Мушки 
χ2 =0 .210

5 5

Број година школовања М (S .D .)  
t=1 .12

12 .45 (2 .15) 12 .09 (2 .45)

По да ци при ка за ни у та бе ли 1 по ка зу ју да не ма зна чај них раз ли ка у 
по гле ду ста ро сти, по ла и го ди на обра зо ва ња из ме ђу ис пит на и ка са Бро-
ки ном и Вер ни ке о вом афа зи јом .

ИН СТРУ МЕН ТИ И ПРО ЦЕ ДУ РА

У ис тр жи ва њу је ко ри шћен Бо стон ски тест име но ва ња . Тест се са-
сто ји од 60тест-ај те ма у фор ми цр но-бе лих цр те жа ко ји ре пре зен ту ју 
пред ме те и би ћа . Ај те ми су ран ги ра ни пре ма њи хо вој фре квент но сти 
у сва ко днев ном жи во ту – од нај че шће ко ри шће них, као што су: ку ћа, 
олов ка,че шаљ, до оних ко ји се рет ко упо тре бља ва ју у го во ру, као на при-
мер: сфин га, ја рам) . Ис пи та ни ку се по ка зу је је дан по је дан цр теж са зах-
те вом да име ну је по јам ко ји је на ње му при ка зан . Уко ли ко ис пи та ник 
ни је у ста њу да спон та но име ну је при ка за ни ај тем, ис пи ти вач му да је 
се ман тич ку по др шку (на при мер, за чет ки цу „то је оно чи ме пе ре мо зу-
бе“) . Од го во ри по сле се ман тич ке по др шке бе ле же се у за себ ној ко ло ни . 
Ако бо ле сник ни је у ста њу да име ну је по јам ни по сле се ман тич ке по-
др шке, он да му се да је фо но ло шка по др шка (на при мер, за чет ки цу „то 
је не што што по чи ње на сло во Ч, а за тим и „Ч-ЧЕ“ . Од го во ри уз по моћ 
фо но лош шке по др шке бе ле же се у по себ ној ко ло ни .
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При ли ком ис пи ти ва ња, од го во ри ис пи та ни ка су бе ле же ни у ви ду 
тран скрип та, по сле че га је из вр ше на кван ти та тив на и ква ли та тив на об-
ра да по да та ка . Нај пре је из ра чу нат про се чан број спон та но да тих тач-
них од го во ра, за тим про се чан број од го во ра да тих по сле се ман тич ке и 
фо но ло шке по др шке . Исто вре ме но су ана ли зи ра ни ти по ви гре ша ка и 
из ра чу на та њи хо ва фре квен ци ја код те сти ра них гру па ис пи та ни ка . 

СТА ТИ СТИЧ КА ОБ РА ДА

У об ра ди по да та ка при ме ње не су ме то де де скрип тив не ста ти сти ке, 
t-test, Chi-squ a re test i Mann-Whit ney-Z test

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Нај пре су при ка за ни и ана ли зи ра ни ре зул та ти ме ста мо жда не ле-
зи је, за тим по стиг ну ћа на те сту име но ва ња, и на кра ју је да та ана ли за 
ти по ва гре ша ка . 

Табела 2 – Дистрибуција испитаника према месту лезије

Место лезије БA ВA

Фронтално 4 /

Фронтално/паријетално 6 /

Темпорално / 5

Темпорално/паријетално / 5

Укупно 10 10

По да ци при ка за ни у та бе ли 2 по ка зу ју да по сто је зна чај не раз ли ке 
у ме сту ле зи је из ме ђу  ис пит ни ка са Бро ки ном афа зи јом и ис пи та ни ка 
са Вер ни ке о вом афа зи јом . Код Бро ки не афа зи је ле зи ја је ло ци ра на у 
фрон тал ним и фрон то-па ри је тал ним обла сти ма мо зга, док су код Вер-
ни е ко ве афа зи је ле зи јом за хва ће ни тем по рал ни и тем по ро-па ри је тал ни 
ре ги о ни . 



Миле Вуковић, Ирена Вуковић438

Табела 3 – Просечни скорови на Бостонском тесту именовања код 
испитаника са Брокином и Верникеовом афазијом

Тип афазије
Број спонтано 
датих тачних 

одговора

Број тачниходговора 
после  фонолошке 

подршке

Број тачних одговора 
после семантичке 

подршке
Брокина  
афазија 22,8 6,6 0

Верникеова 
афазија . 18,6 1,2 5,2

Mann-Whitney-Z 
test 2.510** 2.632** 3.120**

По да ци при ка за ни у та бе ли 3 по ка зу ју да ис пи та ни ци са Бро ки ном 
афа зи јом има ју зна чај но ве ћи број спон та но да тих тач них од го во ра у 
по ре ђе њу са ис пи та ни ци ма са Ве р ни ке о вом афа зи јом . Исто вре ме но 
је по ка за но да фо но ло шка по др шка зна чај но ви ше до при но си тач ном 
име но ва њу код ис пи та ни ка са Бро ки ном не го код ис пит ни ка са Ве р ни-
ке о вом афа зи јом . С дру ге стра не, се ман тич ка по др шка зна чај но ви ше 
до при но си успе шном име но ва њу код ис пи та ни ка са Ве р ни ке о вом не го 
код ис пи та ни ка са Бро ки ном афа зи јом . 

Табела 4 – Просечно испољавање појединих типова грешака код 
испитаника са Брокином  и Верникеовом афазијом

Тип афазије Изостанак 
одговора

Број 
парафазија

Број 
циркумлок . Неолог .

Брокина 
афазија 18,0 12,0 0,2 0,0

Верникеова 
афазија 15,4 15,0 3,6 4,2

Mann-
Whitney-Z test 2.303* 2.115* 2.430* 2.530**

По да ци при ка за ни у те ба ли 4 по ка зу ју да се обра зац гре ша ка у име-
но ва њу код ис пи та ни ка са Бро ки ном афа зи јом раз ли ку је од обра сца 
гре ша ка ко ји се ја вља код Вер ни ке о ве афа зи је . Дру гим ре чи ма, у Бро-
ки ној афа зи ји је ре ги стро ван зна чај но ве ћи број од су ства од го во ра не го 
у афа зи ји Вер ни ке о вог ти па . Раз ли ка је на ђе на и код за сту пље но сти па-
ра фа зи ја, цир ку мло ку ци је и нео ло ги за ма у ко рист ис пи та ни ка са Бро-
ки ном афа зи јом . 
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ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУ ЧАК

Основ ни циљ ове сту ди је је био да се утвр ди ути цај спе ци фич них 
те ра пиј ских стра те ги ја (се ман тич ке и фо но ло шке по др шке), на спо соб-
ност име но ва ња код осо ба са Бро ки ном и Вер ни ке о вом афа зи јом .

На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка, утвр ђе но је да фо но ло шка 
по др шка до при но си спо соб но сти име но ва њу у обе гру пе ис пи та ни ка, с 
тим што је ефе кат овог ти па те ра пиј ске стра те ги је знач јно ве ћи у гру пи 
ис пи та ни ка са Бро ки ном афа зи јом .С дру ге стра не, се ман тич ка по др шка 
да је зна чај но ве ћи ефе ке ат код Вер ни ке о ве не го код Бро ки не афа зи је .

По ред то га, утвр ђе не су раз ли ке у вер бал ном по на ша њу из ме ђу те-
си тра них гру па афа зич них па ци је на та . Та ко, ис пи та ни ци са Бро ки ном 
афа зи јом има ју увид у соп стве не гре шке на за да ци ма име но ва ња и на-
сто је да их ко ри гу ју, али због те шко ћа у про дук ци ји ни су у ста њу да из-
го во ре реч, па се од го вор че сто сво ди на про дук ци ју ње них сег ме на та .
По чет на фо не ма из го во ре на од стра не ис пи ти ва ча, или че шће по чет-
ни слог, овим па ци јен ти ма олак ша ва из го вор ци ља не лек сич ке је ди ни-
це, тј .име но ва ње за да тог ај те ма . С дру ге стра не, код се ман тич ке по др-
шке,ови па ци јен ти по ку ша ва ју да по но ве ис каз ис пи ти ва ча, или пак од-
у ста ју од од го во ра .Уз то,  па ци јен ти са Бро ки ном афа зи јом че сто кли ма-
њем гла вом иге стов ним из ра зом (ру ком) по ка зу ју да раз у ме ју зна че ње 
пој ма, али вер бал ни од го вор из о ста је .

Са свим дру га чи ји про фил по на ша ња уочен је код Вер ни ке о ве афа-
зи је . Па ци јен ти са овом афа зи јом не ма ју увид у по гре шне од го во ре, тј . 
не ма ју увид у соп стве ни де фи цит . Они че сто ви ше пу та по на вља ју не та-
чан од го вор,не обра ћа ју ћи па жњу на би ло ко ји вид по др шке од стра не 
ис пи ти ва ча .

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да се ман тич ка по др шка по ве ћа ва спо-
соб ност име но ва ња код па ци је на та са Вер ни ко е о вом афа зи јом . Ме ђу-
тим, еви дент но је да и по сле овог ти па по др шке, од го вор че сто из о ста је, 
или се до би ја ју по гре шни од го во ри у ви ду вер бал них па ра фа зи ја . Код 
ве ћи не па ци је на та са Вер ни ке о вом афа зи јом фо но ло шка по др шка до-
во ди до не тач ног од го вор . Гре шке су се ис по ља ва ле у ви ду пер се ве ра ци ја 
(па ци јен ти по на вља ју соп стве не, прет ход но да те од го во ре) и про дук ци је 
нео ло ги за ма (из го ва ра ње псе у до-ре чи) . 

Ис пи та ни ци са Бро ки ном и Вер ни ке о вом афа зи јом се ме ђу соб но 
раз ли ку ју и у по гле ду бро ја и зо ста на ка од го во ра . Од го вор че шће из о ста-
је код осо ба са Бро ки ном не го са Вер ни ке о вом афа зи јом . Мо гу ће је да 
је ова раз ли ка ре зул та тра зли ке у сте пе ну уви да у соп стве ни де фи цит . 
По зна то је да па ци јен ти са ве ћим  уви дом у соп стве ни де фи цит че шће 
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по ку ша ва ју да се ко ри гу ју и че шће од у ста ју од од го во ра од па ци је на та 
са оду ством уви да у је зич ки по ре ме ћај (Ву ко вић, 2001, Ву ко вић 2008) . 

Ка да је реч о ти по ви ма гре ша ка, ре зул та ти по ка зу ју да по сто је раз-
ли ке из ме ђу  две ју гру па ис пи та ни ка . Ре зул та ти ове сту ди је по ка зу ју да 
ис пи та ни ци са Бро ки ном афа зи јом ис по ља ва ју ве ћи број ли те рар них/
фо нем ских не го вер бал них па ра фа зи ја, што по твр ђу је до са да шње ем пи-
риј ске по дат ке . Они че сто за ме њу ју го вор не гла со ве у ре чи ма, што до-
во ди до про дук ци је аку стич ки слич них ре чи (на при мер, уме сто ма ска 
ка жу „ма ста“, уме сто цвет „свет“) . Вер бал не па раф зи је се ве о ма рет ко 
сре ћу у овој гру пи ис пи та ни ка . 

Код па ци је на та са Вер ни ке о вом афа зи јом до ми ни ра ју вер бал не па-
ра фа зи је, док се фо нем ске па ра фа зи је ис по ља ва ју у ма њем бро ју слу-
ча је ва, што по твр ђу је до са да шње ем пи риј ске по дат ке (Ву ко вић, 2008; 
2011) . Ис пи та ни ци са овом афа зи јом да ју од го во ре ко је су се ман тич ки 
по ве за ни са тра же ном реч ју (на при мер: за ле жаљ ку ка жу„љу ља шка“) и 
од го во ре ко ји ни су у сем нтич кој ве зи са тра же ном реч ју (на при мер: за 
цвет ка жу „гра бу ље“ ) . По ред то га, они че сто про ду ку ју нео ло ги зме тј . 
ре чи без зна че ња (на при мер: за гло бус ка жу „ко пен“) .

Фре квент ност ре чи у сва ко днев ном го во ру игра зна чај ну уло гу на 
спо соб нсот име но ва ња код афа зич них па ци је на та . На и ме, на ши по да ци 
по ка зу ју да су сви ис пи та ни ци са Вер ни ке о вом и Бро ки ном афа зи јом 
успе шно име но ва ли ај те ме ку ћа и олов ка, док ни је дан ис пи та ник ни је 
мо гао да про на ђе реч за ај те ме ја рам, сфин га и угло мер . 

Ге не рал но гле да но, ре зул та ти ове сту ди је ука зу ју на зна чај ну по-
ве за ност из ме ђу спе ци фич не те ра писјке стра те ги је (фо но ло шке и се-
ман тич ке по др шке) на спо со ност име но ва ња код осо ба са Бро ки ном и 
Вер ни ке о вом афа зи јом . Сто га би да ља истра-жи ва ња тре ба ло усме ри ти 
у прав цу про ве ре ефек та ових стра те ги ја на ре сти ту ци ју лек сич ко-се-
ман тич ких спо соб но сти, уз уво ђе ње до дат них ва ри ја бли и укљу чи ва ње 
ве ћег бро ја па ци је на та са хро нич ном афа зи јом .
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SUMMARy

Although the naming disorders given much attention in clinical prac-
tice, the reserschers still search for effective approaches to the treatment 
and understanding nature of word-finding deficits in the aphasics . This 
paper presents the results of the phonological andsemantic strategies on 
the capabilities of the naming in patients with Broca's and in patients 
Wernicke's aphasia .

The results showed that phonological strategycontributs to the 
increasing capabilities in patients with Broca's aphasia, while in the patients 
with Wernicke's aphasia, the semantic strategy have a greater effect than 
phonological strategy .
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ВРЕМЕНА АСОЦИРАЊА 
ДЕЦЕ НОРМАЛНОГ ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКОГ РАЗВОЈА  
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Из у ча ва ње де ч јег је зи ка у пе ри о ду ње го вог на стан ка (од 0 до 7 го ди на) 
упра во ка зу је о зна чај ној уло зи го во ра у раз во ју деч је лич но сти. Ути цај по-
је ди них је зич ких ка те го ри ја на асо ци ја ци је мо гу ће је уочи ти ис пи ту ју ћи 
го вор но-је зич ки раз вој де це ко ја има ју го вор но-је зич ке по ре ме ћа је. У ра ду су 
при ка за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња вре ме на да ва ња сло бод них асо ци ја ци ја 
код де це уз ра ста од 5 до 7 го ди на са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је и де це са 
нор мал ним го вор но-је зич ким ста ту сом. 

Узо рак је чи ни ло 100 де це са раз вој ном дис фа зи јом (екс пе ри мен тал на гру-
па) и 200 де це са нор мал ним го вор но-је зич ким  раз во јем (кон трол на гру па).

Као мер ни ин стру мент ко риш ћен је Тест асо ци ја ци ја за де цу пред школ-
сог уз ра ста, ауто ра На та ше Д. Ча бар ка пе. Тест са др жи 40 ре чи сти му лу са 
ко је се ка жу де ци и на ко је она да ју сло бод не асо ци ја ци је.

По ка зу је се да де ца са нор мал ним го вор но-је зич ким раз во јем да ју зна-
чај но ве ћи број сло бод них асо ци ја ци ја од сво јих вр шња ка са раз вој ном дис-
фа зи јом, као и да им је по треб но мно го ма ње вре ме на за сва ку асо ци ра ну реч 
не го де ци са  раз вој ном дис фа зи јом. Из вр ше но је и по ре ђе ње из ме ђу по је ди-
них уз ра сних ка те го ри ја де це из кон трол не и де це из екс пе ри мен тал не гру пе. 
Утвр ђе но је да по сто је зна чај не раз ли ке у вре ме ну асо ци ра ња ка ко из ме ђу 
гру па у це ли ни, та ко и из ме ђу по је ди нач них уз ра сних ка те го ри ја де це са дис-
фа зи јом и де це нор мал ног го вор но-је зич ког раз во ја. При ме ном ана ли зе ва ри-
јан се и Пир со но вог ко е фи ци јен та ли не ар не ко ре ла ци је, из вр ше не су и ана ли зе 
уну тар екс пе ри мен тал не гру пе ко је се од но се на уз ра сне раз ли ке. У ди ску си ји 

* E-mail: natasadcabarkapa@gmail .com
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ре зул та та из вр ше на је ком па ра тив на ана ли за из ме ђу два под у зор ка ис пи-
та ни ка. Утвр ђе но је да по сто је раз ли чи ти ре зул та ти уну тар два под у зор-
ка ис пи та ни ка.

КљУЧ Не Ре ЧИ: вре ме асо ци ра ња, дис фа зич на де ца, де ца нор мал ног го-
вор но-је зич ког раз во ја, уз раст де це

УВОД

Асо ци ја ци је ре чи мо же мо де фи ни са ти као ве зу из ме ђу две или ви-
ше ре чи ство ре на пре ма асо ци ја тив ним за ко ни ма . Тач ни је, мо же се ре-
ћи да овај по јам озна ча ва по ја ву кад год је јед на реч из ре че на или по ми-
шље на, дру ге ре чи се ја вља ју исто вре ме но (или у не по сред ном сле ду) у 
све сти го вор ни ка или слу ша о ца . Сло бод не асо ци ја ци је су оне где од нос 
из ме ђу асо ци ра них еле ме на та (дра жи и од го во ра) ни је ога ни чен на не-
ку по себ ну вр сту . Област сло бод них асо ци ја ци ја је ре ла тив но не ис тра-
же на . На ста нак асо ци ја ци ја, њи хо ва по ве за ност са оста лим еле мен ти ма 
је зич ког си сте ма као и по ве за ност са зна че њем и ми са о ним про це си ма 
пред ста вља ју пред мет ин те зив ног из у ча ва ња . По сма тра ње и про у ча ва-
ње ових ме ђу за ви сно сти мо жда је нај при сту пач ни је кроз ана ли зу де чи-
јег је зи ка (од 0 до 7 го ди на), јер се у том пе ри о ду је зик нај ди на мич ни-
је раз ви ја . Ка ко се у пе ри о ду тог раз во ја је зич ки еле мен ти раз ви ја ју по 
од ре ђе ној за ко но мер но сти, лон ги ту ди нал но ис тра жи ва ње мо же ука за ти 
на ути цај раз ви је но сти реч ни ка, гра ма ти ке и дру гих је зич ких кон сти ту-
е на та на асо ци ја ци је .  Две основ не вр сте асо ци ја ци ја ре чи је су сло бод-
не (нео гра ни че не) и кон тро ли са не (огра ни че не) асо ци а ци је . Ка да од нос 
из ме ђу асо ци ра них еле ме на та (тј . дра жи и од го во ра) ни је огра ни чен на 
не ку по себ ну вр сту он да су то сло бод не асо ци ја ци је . Та ко да се сма тра 
да ту пот пу но вла да ју за ко ни асо ци ја ци је, док код кон тро ли са них асо ци-
ја ци ја драж и од го вор тре ба да бу ду у не ком за да том од но су ( од но су су-
прот но сти, си но ним но сти, атри бу тив но сти, под ре ђе но сти и др .) и та ко 
се огра ни ча ва де ло ва ње асо ци ја тив них за ко на (Га шић–Па ви шић, 1981) .

Тех ни ка сло бод них асо ци ја ци ја ре чи се за сни ва на то ме да се ис пи-
та ни ку са оп шти реч-драж и за тим се бе ле жи не гов од го вор, тј . пр ва реч 
ко ја му се ја ви ла у све сти по сле при ма ња ре чи–дра жи . По ред од го во ра 
бе ле жи се и ре ак ци о но вре ме (РТ), тј . вре ме про те кло из ме ђу дра жи и 
од го во ра . Тех ни ка сло бод них асо ци ја ци ја има два основ на об ли ка: кон-
ти ну ра не (не пре кид не) асо ци ја ци је и дис крет не (раз дво је не) асо ци ја ци-
је . Код кон ти ну и ра них асо ци ја ци ја ис пи та ник тре ба да на реч-драж од-
го во ри са свим ре чи ма ко је му се ја ве у све сти у то ку од ре ђе ног вре мен-
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ског пе ри о да (обич но у то ку јед ног ми ну та) . Код дис рет них асо ци ја ци ја 
се тра жи са мо јед на реч као од го вор (Га шић– Па ви шић, 1984) .

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА СЛО БОД НИХ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА

Си сте ми на осно ву ко јих се вр ши кла си фи ко ва ње сло бод них асо-
ци ја ци ја ре чи пред ста вља ју ем пи риј ску при ме ну те о риј ских схва та ња 
о струк ту ри асо ци ја тив ног про це са и очи ни о ци ма ко ји од ре ђу ју асо ци-
ја ци је . При мер пси хо ло шке кла си фи ка ци је је по зна та Ву двор то ва кла-
си фи ка ци ја ко ја са др жи сле де ће кла се:де фи ни ци је (са си но ни ми ма и 
над ре ђе ним од го во ри ма); до пу не или пре ди ка ци је; при ре ђе ни од го во ри 
(са од го во ри ма су прот но сти); и про це не вред но сти или лич не асо ци ја-
ци је . Ипак, без об зи ра на број уве де них кла са, сва ка кла си фи ка ци ја мо-
ра има ти и кла су нео д ре ђе них (пре о ста лих, ме шо ви тих, ра зно вр сних) 
од го во ра (Ву дворт, 1959) .

У са вре ме ним ис тра жи ва њи ма пре о вла ђу ју лин гви стич ке кла си фи-
ка ци је сло бод них асо ци ја ци ја . Кри те ри ју ми код тих кла си фи ка ци ја ни-
су пот пу но исти код свих ауто ра, али се мо гу све сти на при пад ност ре чи-
дра жи и од го во ра истим или раз ли чи тим гра ма тич ким ка те го ри ја ма . На 
осно ву при ме не овог кри те ри ју ма мо же се го во ри ти о па ра диг мат ском 
и син таг мат ском од но су као ка рак те ри сти ци са др жа ја асо ци ја ци ја .(Ча-
бар ка па, и сар . 2005) .

Утвр ђе но је да је ве ћи број па ра диг мат ских од го во ра по ве зан са ви-
шим ни во ом је зич ког раз во ја, као и да је па ра диг мат ска тен ден ци ја ста-
бил ни ја од син таг мат ске (Де е се, 1965) .

Ка рак те ри сти ке ди стри бу ци је уче ста ло сти асо ци ја ци ја су: Оп штост, 
ра зно вр сност и иди о син кра тич ност . Ра зно вр сност пред ста вља про се чан 
број раз ли чи тих од го во ра на јед ну реч–драж . Из ме ђу оп што сти и ра-
зно вр сно сти углав ном  по сто ји не га ти ван од нос: Ви со ка оп штост  асо-
ци ја ци ја обич но до во ди до сма ње ња ра зно вр сно сти од го во ра (Па лер мо 
ет ал . 1963) . Иди о син кра тич ност асо ци ја ци ја пред ста вља про се чан број 
од го во ра са уче ста ло шћу је дан у од ре ђе ном узор ку ис пи та ни ка . Овак 
по ка за тељ пред ста вља спо соб ност по је ди них ис пи та ни ка да да ју ори ги-
нал не и не у о би ча је не од го во ре (Jenkins et all, 1964) .

Реч ник је област је зи ка ко ји мо же би ти ко ри стан за про це ну го вор-
но-је зич ких спо соб но сти код де це . Че сто се ко ри сти и као део про це не у 
иден ти фи ко ва њу те шко ћа у раз во ју код де це . Ис тра жи ва ње је по ка за ло 
да се на осно ву зна ња  о бо га ству реч ни ка јед ног де те та мо же пред ви де-
ти ње го ва ка сни ја успе шност у дру гим аспек ти ма го во ра и је зи ка (чи та-
ње, пи са ње) . (Голд сте ин, 2004)
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Пре ва зи ла же ње про бле ма ко ји пра те лон ги ту ди нал на ис тра жи ва ња 
(нај че шће су ве за ни за кон зи стент ност узор ка), као  је дан од мо гу ћих 
при сту па је и про у ча ва ње па то ло шких фор ми го во ра и је зи ка, њи хо во 
по ре ђе ње са нор мал ним го вор но-је зич ким раз во јем . По зна ва ње па то ло-
ги је у го во ру омо гу ћа ва ја сно де фи ни са ње ни воа го вор но-је зич ке раз ви-
је но сти а ти ме и ње го ву ком па ра ци ју са нор мал ним го вор но-је зич ким 
раз во јем чи ме се мо же оства ри ти увид у ути цај раз ви је но сти по је ди них 
еле ме на та је зи ка на асо ци ја ци је . За то смо у на шем ис тра жи ва њу, као го-
вор ну па то ло ги ју на ве ли раз вој ну дис фа зи ја .

Раз вој на дис фа зи ја је раз вој ни је зич ки по ре ме ћај, од но сно по ре-
ме ћај раз во ја екс пре сив ног (је зич ке про дук ци је) и ре цеп тив ног го во ра 
(је зич ког раз у ме ва ња) са спе ци фич ним па то ло шким обра сцем ис по ља-
ва ња (дис тор зи јом и суп сти ту ци јом фо не ма и ре чи ко је до би ја ју об лик 
па ра фа зич них про дук ци ја), а ко ји се не ја вља ју ни у јед ном ста ди ју му 
нор мал ног је зич ког раз во ја, а ко је се за др жа ва ју ве о ма ду го, док је со ци-
јал ни раз вој ове де це ре ла тив но нор ма лан, без гу бит ка слу ха, мен тал не 
ре тар да ци је, аути зма или дру гих по ре ме ћа ја . (Го лу бо вић, и сар . 2002) .

Ча бар ка па де фи ни ше раз вој ну дис фа зи ју као раз вој ни го вор но-је-
зич ки по ре ме ћај, ко ји усло вља ва по те шко ће у раз у ме ва њу, про дук ци ји 
и ко рект ној упо тре би гра ма тич ких об ли ка ко ји се ма ни фе сту је по ре ме-
ћа јем у фо но ло шкој и син так сич кој струк ту ри, мор фо фо но ло ги ји, ин-
флек тив ној и де ри ва ци о ној мор фо ло ги ји и син те зи је зич ких се квен ци 
(Ча бар ка па, и сар . 2007 .) .

 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 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 
(Ча бар ка па, и сар . 2007) .

По сто ја ње објек тив них ин стру ме на та за про це ну ни воа го вор но-
је зич ке раз ви је но сти де це са раз вој ном дис фа зи јом (ба те ри ја те сто ва) 
омо гу ћа ва про це ну раз ви је но сти по је ди них еле ме на та је зи ка, а са мим 
тим и ис пи ти ва ње њи хо вог ути ца ја на фор ми ра ње асо ци ја ци ја .

У овом ра ду смо же ле ли да утвр ди мо да ли се, ка ко се и ко ли ко се 
вре ме асо ци ра ња сло бод ни асо ци ја ци ја код де це пред школ ског уз ра ста 
са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је раз ли ку је од оног ко ји по сто ји код њи-
хо вих вр шња ка нор мал ног го вор но-је зич ког раз во ја, као и ка кве су те 
раз ли ке у од но су на по и уз раст .
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МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРИ СТУП

Ци ље ви ис тра жи ва ња

1 . Ис пи та ти ми ни мал но и мак си мал но вре ме асо ци ра ња код кон-
трол не и екс пе ри мен тал не и гру пе .

2 . Ис пи та ти да ли по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу про сеч ног вре-
ме на асо ци ра ња из ме ђу кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе .

3 . Ис пи та ти да ли по сто је  пол не раз ли ке у про сеч ном вре ме ну асо-
ци ра ња у кон трол ној и екс пе ри мен тал ној гру пи .

4 . Ис пи та ти да ли по сто је уз ра сне раз ли ке у про сеч ном вре ме ну 
асо ци ра ња у кон трол ној и екс пе ри мен тал ној гру пи .

Узо рак

Узо рак ис пи та ни ка, на ком је спро ве де но ис тра жи ва ње, чи ни 100 
де це са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је и 200 де це нор мал ног го вор но – 
је зич ког раз во ја, уз ра ста од 5 до 7 го ди на . Ис пи та ни ци су раз вр ста ни у 
че ти ри уз ра сне гру пе та ко да раз ред ни ин тер вал из но си шест ме се ци: 1) 
од 5 до 5,5 го ди на; 2) од 5,6 до 5,11 го ди на; 3) од 6 до 6,5 го ди на; и 4) од 
6,6 до 7 го ди на . Уз ра сне струк ту ре кон трол не и екс пе ри мен тал не гру па 
су ујед на че не .

Као ин стру мент за при ку пља ње по да та ка ко ри шћен је тест асо ци-
ја ци ја, чи ји је аутор у од но су на ком по зи ци ју ли сте и на чин оце њи ва ња 
асо ци ја ци ја На та ша  Д .Ча бар ка па . Тест са др жи 40 ре чи сти му лу са ко је 
се ка жу де ци и на ко је она да ју сло бод не асо ци ја ци је . 

У окви ру про јек та „Мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња ре сур са 
срп ског је зи ка и апли ка ци ја у лин гви сти ци, де фек то ло ги ји и ко му ни ка-
ци ја ма“ фор ми ра на је ли ста од 500 ре чи ко ја пред ста вља асо ци ја тив ни 
реч ник . Из те ли сте ода бра ли смо и на пра ви ли ли сту од 40 ре чи, ко је су 
сло же не по ка те го ри ја ма ре чи (име ни це, при де ви, гла го ли) , и пре ма 
при па да ју ћим де ло ви ма на осно ву ко јих се схва та и фор ми ра це ли на 
(ли ца, гла ве, те ла, во ћа, по вр ћа, ку ћа и сл .) . 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИ СКУ СИ ЈА

Ми ни мал но вре ме асо ци ра ња ко је смо доп би ли код де це са дис фа-
зи јом из но си 320 се кун ди (5 ми ну та и 20 се кун ди) , а мак си мал но за-
бе ле же но вре ме асо ци ра ња је 735 се кун ди (12 ми ну та и 15 се кун ди) . 
Про сеч но вре ме асо ци ра ња у екс пе ри мен тал ној гру пи је 496,22 се кун де . 
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Вре ме асо ци ра ња ко је је ма ње од про сеч ног (од 320 до 492 се кун де) има 
53% де це, а 47% де це из те гру пе има вре ме асо ци ра ња из над про сеч не 
вред но сти (од 500 до 735 се кун ди) . 

Ми ни мал но про сеч но вре ме асо ци ра ња, ко је го во ри о бр зи ни да-
ва ња асо ци ја ци ја с об зи ром на број асо ци ра них ре чи, код де це са дис-
фа зи јом из но си 2,32 се кун де, а мак си мал но про сеч но вре ме асо ци ра ња 
16,18 се кун ди . Арит ме тич ка сре ди на из но си 8, 41 се кун ду, од но сно де ца 
са дис фа зи јом у про се ку да ју асо ци ја ци је на сва ку од 40 ре чи сти му лу са 
за 8, 41 се кун ду . про сеч но вре ме асо ци ра ња ис под арит ме тич ке сре ди не 
(2,32 се кун де до 8,27 се кун ди) има укуп но 54% де це , а 46% де це из те 
гру пе има ју про сеч но вре ме асо ци ра ња јед на ко или ду же од про се ка (од 
4,81 до 16,18 се кун ди) . 

По да ци су из ра чу на ти и за кон трол ну гру пу ис пи та ни ка, а за тим је 
из вр ше но по ре ђе ње . Арит ме тич ка сре ди на за укуп но вре ме асо ци ра ња у 
кон трол ној гру пи из но си 395,44 се кун де, што је за 100,78 се кун ди у про-
се ку ма ње у од но су на екс пе ри мен тал ну гру пу . Раз ли ка је зна чај на на 
ни воу 0,01, па са 99% по у зда но сти за кљу чу је мо да је де ци са дис фа зи јом 
по треб но зна чај но ви ше вре ме на (100, 78 се кун ди ви ше у про се ку) да 
да ју асо ци ја ци је на 40 ре чи сти му лу са не го де ци нор мал ног го вор но– је-
зич ког раз во ја .

Табела бр. 1 – Време асоцирања у контролној  
и експерименталној групи

Контролна   
гр .(200)

Експериментална 
гр .(100) т-тест и значајност

време: АС СД АС СД

укупно 395,44 208,64 496,22 90,69 т = 5 .82  (ниво 0,01) 

просечно     4,75     2,71      8,41   3,15 т = 9 .92  (ниво 0,01) 

Арит ме тич ка сре ди на за про сеч но вре ме асо ци ра ња (укуп но вре ме 
асо ци ра ња по де ље но са укуп ним бро јем асо ци ра них ре чи) у кон трол ној 
гру пи из но си 4,75 се кун ди, што је за 3,65 се кун ди у про се ку ма ње у од-
но су на екс пе ри мен тал ну гру пу . Раз ли ка је зна чај на на ни воу 0,01, па 
са 99% по у зда но сти за кљу чу је мо да је де ци са дис фа зи јом за сва ку асо-
ци ра ну реч (на свих 40 ре чи сти му лу са) по треб но зна чај но ду же вре ме-
на (за 3,65 се кун ди у про се ку) не го де ци нор мал ног го вор но – је зич ког 
раз во ја . 
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Утвр ђе но је да из ме ђу кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе по сто-
је и зна чај не раз ли ке из ме ђу стан дард них де ви ја ци ја (ко је го во ре о 
рас пр ше њу ре зул та та око арит ме тич ких сре ди на уну тар гру па) . Стан-
дард на де ви ја ци ја за укуп но вре ме асо ци ра ња у кон трол ној гру пи из-
но си 208,64, што је ста ти стич ки зна чај но ви ше у од но су на рас пр ше ње 
ре зул та та у екс пе ри мен тал ној гру пи (СД = 90,69) . Ле вен сов тест, ко ји 
го во ри о зна чај но сти раз ли ка раз ли ка из ме ђу стан дард них де ви ја ци ја 
из но си Ф = 12,28 и зна ча јан је на ни воу 0,01 . То го во ри да је  у кон-
тор лној гру пи при сут на хе те ро ге ност ка да је у пи та њу укуп но вре ме 
асо ци ра ња (укуп но вре ме асо ци ра ња се кре ће од ми ни мал них 190 до 
мак си мал них 1270 се кун ди) у од но су на де цу са дис фа зи јом . Од но сно, 
са 99% по у зда но сти мо же мо за кљу чи ти да се де ца нор мал ног го вор но– 
је зич ког раз во ја ме ђу со бом зна чај но ви ше раз ли ку ју у по гле ду укуп-
ног вре ме на асо ци ра ња, не го де ца са дис фа зи јом (ра спон ре зул та та од 
320 до 735 се кун ди) .

Вре ме асо ци ра ња с об зи ром на пол де це  
у кон трол ној и екс пе ри мен тал ној гру пи 

Пр ви фак тор на осно ву ко јег смо вр ши ли по ре ђе ње је укуп но  вре-
ме асо ци ра ња и по кал за ло се да је ста ти стич ки зна ча јан . То је пот пу но 
у скла ду са ре зул та ти ма о зна чај но сти раз ли ке из ме ђу арит ме тич ких 
сре ди на, па ни је по тре бан по се бан ко мен тар . Дру ги фак тор, пол, као и 
ин тер ак ци ја фак то ра не ма ју ста ти стич ки зна ча јан ути цај на ва ри јан су 
ре зул та та укуп ног вре ме на асо ци ра ња . 

Ре зул та ти дво фак тор ске ана ли зе ва ри јан се су дру га чи ји ка да је у 
пи та њу про сеч но вре ме асо ци ра ња . Ва ри јан са ко ја је иза зва на при пад-
но шћу гру пи де це нор мал ног го вор но– је зич ког раз во ја, тј . гру пи де це 
са дис фа зи јом, је по но во ста ти стич ки зна чај на на ни воу 0, 01 . Ва ри јан-
са ко ја је иза зва на по лом ни је до вољ но ве ли ка да би би ла ста ти стич ки 
зна чај на . Ин тер ак ци ја фак то ра има ста ти стич ки зна ча јан ути цај и то на 
ни воу 0,01 . 

Ка ко по ка зу ју ре зул та ти из та бе ле број 2, у кон трол ној гру пи де вој-
чи ца ма и де ца чи ма је по треб но при бли жно исто вре ме на за по је ди нач-
ну асо ци ра ну реч . У екс пе ри мен тал ној гру пи по сто ји пот пу но дру га чи ја 
си ту а ци ја . Раз ли ка из ме ђу по ло ва је да ле ко ве ћа . У кон трол ној гру пи 
она из но си 0,35 се кун ди, а у екс пе ри мен тал ној 1,51 се кун ду . На и ме, де-
ча ци ма са дис фа зи јом је по треб но зна чај но ви ше вре ме на за сва ку по је-
ди нач ну асо ци ра ну реч не го де вој чи ца ма са дис фа зи јом .
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Табела бр. 2 – Просечно време асоцирања с с обзиром  
на пол деце у контролној и експерименталној групи

Просечно време асоцирања – АС

Пол испитаника: Контролна  
гр .  (200)

Експериментална  
гр .  (100) укупно:

женски  (131) 4,93 7,38 5,53

мушки  (169) 4,58 8,89 6,32

укупно  (300): 4,75 8,41 5,97

фактори: бр . степени  
слободе Ф– тест значајност:

К / Е група 1 85,971 ниво 0,01

Пол  
испитаника 1   2,511 Није значајно

Интеракција  
фактора 1   6,448 ниво 0,01

ВРЕМЕ АСОЦИРАЊА С ОБЗИРОМ НА УЗРАСТ ДЕЦЕ У  
КОНТРОЛНОЈ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОЈ ГРУПИ 

Ре зул та ти дво фак тор ске ана ли зе ва ри јан се по ка зу ју да оба фак то ра 
има ју ста ти стич ки зна ча јан ути цај на ва ри јан су укуп ног вре ме на асо-
ци ра ња . Пр ви фак тор, дис фа зи ја тј . нор ма лан го вор но– је зич ки раз вој, 
има да ле ко ве ћи ути цај на ва ри јан су и зна ча јан је на ни воу 0,01 (што је 
у скла ду са ре зул та ти ма о зна чај но сти раз ли ка из ме ђу арит ме тич ких 
сре ди на) .

Ин тер ак ци ја фак то ра не ма ста ти стич ки зна ча јан ути цај на ва ри јан-
су укуп ног вре ме на асо ци ра ња .

Ка ко по ка зу ју ре зул та ти из та бе ле број 3, фак тор, од но сно уз раст 
де це, зна ча јан је на ни воу 0,05 . У оба под у зор ка, као и на ни воу узор ка 
у це ли ни, при сут на је сле де ћа тен ден ци ја: ка ко се по ве ћа ва уз раст де-
це укуп но вре ме асо ци ра ња се сма њу је, али са мо до од ре ђе ног уз ра ста . 
Нај мла ђа де ца (уз раст 5 до 5,5 го ди на) има ју нај ду же укуп но вре ме асо-
ци ра ња и оно се скра ћу је на сле де ћа два уз ра ста (5,6 до 5,11 го ди на, и 6 
до 6,5 го ди на) . По том, укуп но вре ме асо ци ра ња се не сма њу је, већ ра сте 
на нај ста ри јем уз ра сту (6,6 до 7 го ди на) .
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Табела бр. 3 – Укупно време асоцирања с обзиром на узраст деце у 
контролној и експерименталној групи

Укупно време асоцирања – АС  

узрасне групе: контролна  
гр .  (200)

експериментална  
гр .  (100) укупно:

1)  5,0 до 5,5    (  45) 491,22 526,95 508,69

2)  5,6 до 5,11  (  55) 382,08 511,47 422,07

3)  6,0 до 6,5    (  65) 337,23 475,82 373,48

4)  6,6 до 7,0    (135) 407,52 482,84 432,07

укупно  (300): 395,44 496,22 429,03

фактори: Бр . степени  
слободе Ф– тест значајност:

К / Е група 1 16,139 ниво 0,01

Узраст испитаника 3   2,744 ниво 0,05

Интеракција фактора 3   0,940 Није  
значајно

Ре зул та ти дво фак тор ске ана ли зе ва ри јан се за про сеч но вре ме асо-
ци ра ња се по но во раз ли ку ју од ре зул та та за укуп но вре ме асо ци ра ња . 
Ста ти стич ки зна ча јан ути цај има ју оба фак то ра, као и ин тер ак ци ја фак-
то ра . По сто ји  раз ли ка из ме ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе, од-
но сно де ци са дис фа зи јом је по треб но ви ше вре ме на и ка да је у пи та њу 
про сеч но вре ме асо ци ра ња . Је ди но је ути цај тог фак то ра из ра же ни ји . 

Ути цај ва ри ја бле уз раст, ка ко по ка зу ју ре зул та ти из та бе ле број 4  у 
овом слу ча ју је ста ти стич ки зна ча јан на ни воу 0,01 . По ред то га, уоча-
ва мо да су раз ли ке из ме ђу уз ра сних гру па уну тар кон трол не и уну тар 
екс пе ри мен тал не гру пе дру га чи је . У гру пи де це нор мал ног го вор но – је-
зич ког раз во ја нај мла ђи има ју нај ду же про сеч но вре ме асо ци ра ња, ко-
је се на сле де ћем уз ра сту зна чај но скра ћу је . Да ље про ме не су ма ле и 
оста ју на ско ро истом ни воу . У гру пи де це са дис фа зи јом нај мла ђа де ца, 
та ко ђе, има ју нај ду же про сеч но вре ме асо ци ра ња . Ме ђу тим, скра ће ње 
вре ме на се на ста вља и на кон уз ра ста 5,6 до 5,11 го ди на, и у овом слу ча ју 
смо из вр ши ли ко ре ла ци о ну ана ли зу уну тар два под у зор ка . Ко е фи ци јент 
ли не ар не ко ре ла ци је из  „си ро вих“ по да та ка у кон трол ној гру пи ско ро 
да је јед нак ну ли, и он из но си р = –0,04 и он ни је ста ти стич ки зна ча јан . 
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На су прот то ме, у гру пи де це са дис фа зи јом, до би је на је сред ње ви со ка 
не га тив на ко ре ла ци ја зна чај на на ни воу 0,01 – ко е фи ци јент ко ре ла ци-
је из но си р = – 0,41 . Са 99% по у зда но сти за кљу чу је мо да се код де це са 
дис фа зи јом про сеч но вре ме асо ци ра ња скра ћу је па ра лел но са по ве ћа-
њем уз ра ста де це . 

Бу љан че вић и дру ги ауто ри та ко ђе утвр ђу ју да по сто је уз ра сне раз-
ли ке ис пи ту ју ћи ка рак те ри сти ке сло бод них асо ци ја ци ја ре чи код де це 
ко ја му ца ју и то на уз ра сту из ме ђу 9-те и 11-те го ди не и ука за ли да по-
сто је зна чај не про ме не тј . да се иди о син кра тич ност и ра зно вр сност од-
го во ра сма њи ва ла а оп штост  по ве ћа ва ла са уз ра стом . (Бу љан че вић, ет 
ал ., 2003) .

Табела бр. 4 – Просечно време асоцирања с обзиром на узраст  деце  
у контролној и експерименталној групи

Просечно време асоцирања – АС

Узрасне групе: Контролна  
гр .  (200)

Експериментална  
гр .  (100) укупно:

1)  5,0 до 5,5    (  45) 6,07 10,37 8,17

2)  5,6 до 5,11  (  55) 4,35   9,45 5,92

3)  6,0 до 6,5    (  65) 4,24   7,28 5,04

4)  6,6 до 7,0    (135) 4,86   7,46 5,71

укупно (300): 4,75   8,41 5,97

фактори: бр . степени  
слободе Ф-тест значајност:

К / Е група 1 103,508 ниво 0,01

Узраст  
испитаника 3     7,885 ниво 0,01

Интеракција  
фак . 3     2,793 ниво 0,04
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ЗАКЉУЧАК 

Де ци из екс пе ри мен тал не гру пе, тј . де ци са раз вој ном дис фа зи јом 
пред школ ског уз ра ста по треб но је зна чај но ду же вре ме на да да ју асо-
ци ја ци је на свих 40 за да тих ре чи (100,78 се кун ди ви ше у про се ку) не го 
де ци нор мал ног го вор но– је зич ког раз во ја . По ред то га, утвр ђе но је да је 
кон трол на гру па зна чај но хе те ро ге ни ја у од но су на де цу са дис фа зи јом . 
Од но сно, уну тар под у зор ка де це нор мал ног го вор но – је зич ког раз во ја 
по сто је зна чај но ве ће ин ди ви ду ал не раз ли ке у по гле ду укуп ног вре ме на 
асо ци ра ња, не го уну тар под у зор ка де ца са ди јаг но зом дис фа зи је . 

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња су по ка за ли да по сто ји зна чај на раз-
ли ка из ме ђу укуп ног вре ме на асо ци ра ња и про сеч ног вре ме на асо ци-
ра ња . Укуп но вре ме асо ци ра ња је вре ме ко је де те утро ши да ју ћи асо ци-
ја ци је на свих 40 ре чи сти му лу са, а про сеч но вре ме се из ра чу на ва та ко 
што се укуп но вре ме асо ци ра ња по де ли са укуп ним бро јем ре чи ко је је 
де те из го во ри ло на свих 40 ре чи сти му лу са . На гла ша ва мо да је при ли-
ком оце њи ва ња ре зул та та са те ста асо ци ја ци ја нео п ход но узе ти у об зир 
не са мо укуп но вре ме асо ци ра ња, већ и про сеч но вре ме асо ци ра ња јер 
се по ка за ло ста ти стич ки зна чај но .

 На осно ву ре зул та та дво фак тор ске ана ли зе ва ри јан се за кљу чи ли 
смо да на про сеч но вре ме асо ци ра ња, по ред фак то ра нор ма лан го вор-
но– је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је (ко ји у свим си ту а ци ја ма има ути-
цај на ва ри јан су), зна ча јан ути цај има и ин тер ак ци ја фак то ра нор ма лан 
го вор но– је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је и фак то ра пол де це . Де ча-
ци ма са дис фа зи јом је по треб но зна чај но ви ше вре ме на за сва ку по је ди-
нач ну асо ци ра ну реч не го де вој чи ца ма . У кон трол ној гру пи, де вој чи ца-
ма и де ца чи ма је по треб но исто вре ме за сва ку по је ди нач ну асо ци ја ци ју . 
По ред фак то ра нор ма лан го вор но – је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је, 
на укуп но вре ме асо ци ра ња зна чај но ути че и фак тор уз раст де це . Ин-
тер ак ци ја фак то ра у овом слу ча ју, ни је ста ти стич ки зна ча ја на .

На ва ри јан су про сеч ног вре ме на асо ци ра ња, по ред фак то ра нор ма-
лан го вор но – је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је, зна чај но ути чу и фак-
тор уз раст де це, као и ин тер ак ци ја тог фак то ра са фак то ром нор ма лан 
го вор но – је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је.
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Графикон бр. 1– Просечно време асоцирања по узрасним групама 
у контролној и експерименталној групи

Раз ли ке из ме ђу уз ра сних гру па уну тар кон трол не и уну тар екс пе ри-
мен тал не гру пе су дру га чи је . У гру пи де це нор мал ног го вор но – је зич ког 
раз во ја нај мла ђи има ју нај ду же про сеч но вре ме асо ци ра ња, ко је се на 
сле де ћем уз ра сту зна чај но скра ћу је . Да ље про ме не су ма ле и оста ју на 
ско ро истом ни воу . У гру пи де це са дис фа зи јом нај мла ђа де ца, та ко ђе, 
има ју нај ду же про сеч но вре ме асо ци ра ња . Ме ђу тим, скра ће ње вре ме на 
се на ста вља и на кон уз ра ста 5,6 до 5,11 го ди на

контролна група

експериментална група
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COMPARATIVE ANALySIS OF  ASSOCIATION TIME OF CHILDREN 
WITH NORMAL SPEECH AND LANGUAGE DEVELOPMENT  

AND DySPHASIC CHILDREN

NATAŠA ČABARKAPA1,2, SAŠKA FATIć2,
IGOR BUZGANOVIć1,2, 

1The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade
2Life Activities Adv˝ancement Center, Belgrade

SUMMARy

Research of child language in the early period (0 to 7 years) can be 
very helpful, because the development of language is rapid and dynamic . 
Influence of same language categories on the associations can be seen in 
children with speech and language impairment . This paper presents the 
results of study of free verbal association in the children from 5 to 7 years 
old with developmental dysphasia and normal children . 

The sample consisted of 100 children with developmental dysphasia 
(experimental group) and 200 normal children (control group) . Association 
test was used for pre-school children, by Natasha D . Cabarkapa . The test 
contains 40 words stimuli that children say and to whom they give free as-
sociations . We show that normal children give significant large number of 
free associations and they show shorter reaction time than their compeers 
with developmental dysphasia .

In addition to comparing the control and experimental groups as a 
whole, made   the comparison between different age groups of children in 
the control and experimental groups of children . It was found that there 
are significant differences in the time of association between groups as a 
whole, and between individual age groups of children with dysphasia and 
children with normal speech development . By using analysis of variance 
and Pearson’s linear correlation coefficient, and analysis were performed 
within control and experimental groups within related to age differences . 
In the discussion of the results were analyzed and compared between the 
two samples of respondents . It was found that there are different age trends 
within the two samples of respondents

KEY   WORDS: time of association, dysphasic children, children with nor-
mal speech–language development, age of children
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Ин хи би тор на кон тро ла пред ста вља зна ча јан чи ни лац раз во ја вољ не 
кон тро ле по на ша ња (са мо ре гу ла ци је), као и усва ја ња адап тив них и ака дем-
ских ве шти на. Основ ни циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ни воа раз во ја ин-
хи би тор не кон тро ле у до ме ну мо то рич ких ак тив но сти код де це са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО). 

Узор ком је об у хва ће но 94-оро де це са ЛИО, оба по ла, уз ра ста од 10 до 
14 го ди на. Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе шко ла 
при ку пље ни су по да ци о уз ра сту и ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма ис пи-
та ни ка. За про це ну мо то рич ког до ме на ин хи би тор не кон тро ле при ме њен је 
Кре ни-ста ни за да так, ко ји се са сто ји из два де ла. Пр ви део чи ни сет  Кон-
фликт ни мо то рич ки од го во ри, а дру ги Од ла га ње мо то рич ког од го во ра. 

Ста ти стич ком об ра дом ре зул та та утвр ђе но је ис пи та ни ци са ЛИО 
пра ве знат но ви ше гре ша ка то ком ре ша ва ња за да та ка из се та кон фликт-
них од го во ра (p≤0,000). Ана ли зом пер цен тил них ран го ва утвр ђен је ста ти-
стич ки зна ча јан од нос  из ме ђу по стиг ну ћа ис пи та ни ка на пр вом и дру гом 
де лу за дат ка Кре ни-ста ни (p≤0,000). 

Има ју ћи у ви ду да ин хи би тор на кон тро ла омо гу ћа ва су пре си ју са др жа ја 
ко ји мо гу да оме ту од ви ја ње ви ших ког ни тив них по це са, у трeтман де це са 

*  Рад је проистекао из пројекта “Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма”, број 179025 (2011-2014), чију реализацију финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије .

**  e-mail: gligorovic@fasper .bg .ac .rs
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ЛИО је нео п ход но укљу чи ти ве жбе при ла го ђе не њи хо вим ин ди ви ду ал ним спо-
соб но сти ма и оче ки ва њи ма окру же ња.

КљУЧ Не Ре ЧИ: ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, ин хи би тор на кон тро ла, 
ин хи би ци ја мо то рич ких ак тив но сти 

УВОД

Ег зе ку тив не функ ци је се сма тра ју од го вор ним за ор га ни за ци ју по-
на ша ња у но вим или сло же ним си ту а ци ја ма, као и си ту а ци ја ма ко је зах-
те ва ју  ин те гра ци ју ис ку ства и зна ња (Welsh, 2002; Welsh, Fri ed man & 
Spi e ker, 2006) . Ба зич ни ме ха ни зми ег зе ку тив них функ ци ја су ин хи би-
тор на кон тро ла, рад на ме мо ри ја и ког ни тив на флек си бил ност (Myake et 
al ., 2000; Welsh, Fri ed man & Spi e ker, 2006) . 

Тер мин ин хи би тор на кон тро ла упо тре бља ва се за ме ха ни зме кон-
тро ле ин тер фе рен ци је, мо ду ли ра ња или пре ки да те ку ће ак тив но сти, ко-
ји уче ству ју у ор га ни за ци ји ви ших ког ни тив них функ ци ја (Gli go ro vić & 
Bu ha Đu ro vić, 2012; van der Slu is, De Jong & Van der Le ij, 2007) . Ре зул-
та ти но ви јих ис тра жи ва ња ука зу ју на то да је ин хи би тор на кон тро ла у 
осно ви раз во ја ег зе ку тив них функ ци ја (Miyake & Fri ed man, 2012) . Осим 
то га, она пред ста вља зна ча јан чи ни лац раз во ја вољ не кон тро ле по на ша-
ња (са мо ре гу ла ци је), као и усва ја ња адап тив них и ака дем ских ве шти на 
(Bla ir & Raz za, 2007; How se et al .2003; Gli go ro vić & Bu ha Đu ro vić, 2012; 
Gli go ro vić  i Bu ha, 2012; Senn et al ., 2004) . 

За про це ну ба зич ног ни воа ин хи би тор не кон тро ле че сто се ко ри сте 
стоп сиг нал за да ци, у ко ји ма се  од ис пи та ни ка оче ку је брз и та чан мо-
то рич ки од го вор на од ре ђе ни сти му лус (при мар ни за да так), при че му се 
по вре ме но пре зен ту је стоп сиг нал ко јим му се да је на лог за пре кид при-
мар ног за дат ка, од но сно ин хи би ци ју од го во ра на при мар ни циљ ни сти-
му лус . Ре ак ци ја на при мар ни циљ ни сти му лус се мо же сма тра ти  пре до-
ми нант ним од го во ром, фа во ри зо ва ним прет ход ним уве жба ва њем,  ко ји 
по ја ва стоп сиг на ла чи ни не при клад ним . Не што сло же ни ји од стан дард-
них стоп сиг нал за да та ка су струп за да ци, ко ји не под ра зу ме ва ју за у-
ста вља ње већ про ме ну на чи на из вр ша ва ња не ке ак тив но сти у скла ду са 
уна пред утвр ђе ним пра ви ли ма (Le zak, Ho wi e son & Lo ring, 2004) . 

Ме ђу ис тра жи ва њи ма ко ја се ба ве ин хи би тор ном кон тро лом код де-
це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу нај ве ћи број је усме рен на са гле да-
ва ње син дром ских спе ци фич но сти . Код де це са Да у но вим син дро мом 
је, на при мер, уста но вљен оп шти де фи цит ин хи би тор не кон тро ле, ко ји 
се ис по ља ва кроз ду же вре ме ре ша ва ња за да та ка и ве ћи број гре ша ка (у 
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по ре ђе њу с ти пич ном по пу ла ци јом истог мен тал ног уз ра ста) (Bo rel laa 
et al ., 2013) . 

У на шем ра ни јем ис тра жи ва њу утвр ђе но је да је де ци са ла ком ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) по треб но знат но ви ше вре ме на за ре-
ша ва ња дру гог де ла Струп те ста (ко ји зах те ва  су пре си ју пре до ми нант-
ног сти му лу са) у од но су на пр ви, ко јим се про це њу је се лек тив на па жња  
(Gli go ro vić & Bu ha Đu ro vić, 2012; Гли го ро вић и Бу ха, 2013б) .

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ на шег ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ни воа раз во ја ин хи-
би тор не кон тро ле у до ме ну мо то рич ких ак тив но сти код де це са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу . 

МЕ ТОД РА ДА
Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 94-оро де це са ЛИО, оба по ла (45,7% де вој-
чи ца и 54,3% де ча ка), уз ра ста од 10 до 14 го ди на . Кри те ри ју ми за из бор 
ис пи та ни ка су, осим при пад но сти ка те го ри ји ЛИО (IQ 50-70; AS=60,43, 
SD=7,287), би ли од су ство еви дент них со мат ских и не у ро ло шких по ре-
ме ћа ја и из ра же них емо ци о нал них смет њи . Ни су уста но вље не ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке у ни воу ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња код 
ис пи та ни ка раз ли чи тог уз ра ста и по ла (p<0,05) . 

 
Ин стру мен ти и про це ду ра 

Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе шко ла 
при ку пље ни су по да ци о уз ра сту и ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма ис-
пи та ни ка . 

За про це ну мо то рич ког до ме на ин хи би тор не кон тро ле при ме њен је 
Кре ни-ста ни за да так (Go no Go Task; Spi nel la & Mi ley, 2004), ко ји се са-
сто ји из два де ла . Пр ви део чи ни сет  Кон фликт ни од го во ри, у ко ме се 
од ис пи та ни ка зах те ва од го вор су про тан оно ме ко ји је ис пи ти вач пре-
зен то вао (нпр . ако је ис пи ти вач куц нуо јед ном о сто, ис пи та ник тре ба 
да куц не два пут и обр ну то) . Дру ги део је Од ла га ње од го во ра, то ком чи је 
при ме не ис пи та ник тре ба да, то ком ими та ци је за да тог мо де ла, на до го-
во ре ни сиг нал од ло жи ре ак ци ју (нпр . ка да чу је два от ку ца ја) . Сва ки сет 
се са сто ји од по 30 ај те ма, а ме ри се број и вр ста гре ша ка и ла тен ци ја 
из ме ђу на ло га и из вр ше ња . То ком из во ђе ња за дат ка мо гу да се по ја ве 
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гре шке оми си је (не ре а го ва ње на за да ти сти му лус) и ко ми си је (не а де-
кват но ре а го ва ње на за да ти сти му лус) .

 У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће ни су: ме ре цен трал не 
тен ден ци је, ва ри ја бил но сти и ра спо на, Пир со нов и Спир ма нов и ко е фи-
ци јент ко ре ла ци је, χ2 тест, t-тест, јед но смер на ана ли за ва ри јан се (ANO-
VA) и мул ти ва ри јант на ана ли за ва ри јан се (MA NO VA) . 

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

Пре ки да ње ак тив но сти на од ре ђе ни сиг нал (стоп сиг нал па ра диг ма) 
спа да у јед но став не ин хи би тор не ме ха ни зме . От пор ност на ак ти ва ци ју 
ин тер фе рент ног од го во ра, ко ја се про це њу је та ко зва ним кон фликт ним 
за да ци ма, пред ста вља сло же ни ји аспект ин хи би тор не кон тро ле . Су пре-
си ја тен ден ци је да се ауто мат ски од го ва ра на пре до ми нант ни сти му лус 
про гре сив но ра сте од де тињ ства до адо ле сцен ци је и од ра слог до ба (Gli-
go ro vić i Bu ha Đu ro vić, 2010; Schro e ter et al ., 2004) . 

Основ ни ста ти стич ки по ка за те љи ре зул та та на за дат ку Кре ни-ста-
ни, у ко ме се од ис пи та ни ка оче ку је да, на до го во ре ни сиг нал, за у ста ви 
ак тив ност или ре а гу је су прот но од за да тог мо де ла, при ка за ни су у Та бе-
ли 1 .

Та бе ла 1 – Основ ни ста ти стич ки па ра ме три ре зул та та  
на за дат ку Кре ни-ста ни

За да так Кре ни-ста ни Min Max AS SD

Кон фликт ни  
од го во ри

Уку пан број гре ша ка 0 29 7,97 5,631

Број ими та тив них гре ша ка 0 16 4,38 4,148

Број гре ша ка ла тен ци је 0 21 3,59 3,996

Од ла га ње  
од го во ра

Уку пан број гре ша ка 0 16 4,04 3,857

Број гре ша ка ко ми си је 0 10 2,02 2,531

Број гре ша ка оми си је 0 7 1,02 1,572

Број гре ша ка ла тен ци је 0 7 0,98 1,311

Као што се мо же за па зи ти уви дом у основ не де скрип тив не по ка за-
те ље ре зул та та, ис пи та ни ци пра ве знат но ви ше гре ша ка то ком ре ша ва-
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ња за да та ка из се та кон фликт них од го во ра, што по твр ђу је на ше ра ни је 
на ла зе на ма њем узор ку де це са ЛИО . Спо соб ност су пре си је пре до ми-
нант ног од го во ра се код де це са ЛИО раз ви ја знат но спо ри је од од ла га ња 
од го во ра (Gli go ro vić & Bu ha Đu ro vić, 2012; Gli go ro vić i Bu ha, 2013б) . 

Ре зул та ти Кре ни-ста ни за дат ка су, ра ди по дроб ни је ана ли зе, на 
осно ву пер цен тил них ран го ва свр ста ни у по че ти ри ка те го ри је (спро ве-
де на је тран сфор ма ци ја са три пре се ка) . 

На за да ци ма ко ји при па да ју се ту кон фликт них од го во ра нај у спе-
шни ју гру пу (од 0-3 гре шке) чи ни 23,4% ис пи та ни ка, док 24,5% нај ма ње 
успе шних ис пи та ни ка пра ви 12 и ви ше гре ша ка . Гру па про сеч них по-
стиг ну ћа об у хва та 52,1% узор ка (од 4-11 гре ша ка) . На гор њој гра ни ци 
про се ка на ла зи се 23,4%, а на до њој 28,7%  ис пи та ни ка . Ис пи та ни ци 
ко ји се на ла зе на гор њој гра ни ци про се ка пра ве из ме ђу 4 и 6 гре ша ка, 
док они чи ја су по стиг ну ћа на до њој гра ни ци про се ка пра ве из ме ђу 7 и 
11 гре ша ка .

На за да ци ма од ла га ња од го во ра, 58,5% ис пи та ни ка са про сеч ним 
по стиг ну ћем (из ме ђу 25 . и 75 . пер цен ти ла) пра ви 1-5 гре ша ка . На гор-
њој гра ни ци про се ка (1-2 гре шке) на ла зи се 33%, а на до њој гра ни ци (од 
3-5 гре ша ка) 25,5% ис пи та ни ка . Из над 75 . пер цен ти ла (6 и ви ше гре ша-
ка) на ла зи се 27,7% ис пи та ни ка, док се у гру пи оних ко ји су из вр ши ли 
за да так без ијед не гре шке (ис под 25 . пер цен ти ла) на ла зи 13,8% ис пи та-
ни ка . 

Ди стри бу ци ја успе шно сти и ана ли за по стиг ну ћа на пр вом и дру гом 
де лу за дат ка Кре ни-ста ни још јед ном по твр ђу је да је за ис пи та ни ке са 
ЛИО ин хи би ци ја од го во ра, је дан од на јед но став ни јих ни воа ин хи би тор-
не кон тро ле, зна чај но лак ша од да ва ња од го во ра ко ји су су прот ни за да-
том мо де лу (t(93)=8,024, p≤0,000) . Ко ре ла ци ја ре зул та та се та од ла га ња 
од го во ра и се та кон фликт них од го во ра је ви со ко ста ти стич ки зна чај на 
(r=0,554, p≤0,000) . 

Ана ли зом ти по ва гре ша ка у се ту кон фликт них од го во ра утвр ђе на 
је не што ве ћа за сту пље ност гре ша ка ла тен ци је у од но су на ими та тив-
не гре шке, али уоче на раз ли ка ни је ста ти стич ки зна чај на (t(93)=-1,314, 
p=0,192) . У се ту од ла га ња од го во ра, гре шке ко ми си је су ста ти стич ки 
зна чај но за сту пље ни је од гре ша ка оми си је  (t(93)=4,629; p≤0,000) .

Ана ли зом пер цен тил них ран го ва утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан 
од нос из ме ђу по стиг ну ћа ис пи та ни ка на пр вом и дру гом де лу за дат ка 
Кре ни-ста ни (χ2=39,453, df=9, p≤0,000; ρ=0,537, p≤0,000) . По ве за ност 
успе шно сти на се ту кон фликт них од го во ра и се ту од ла га ња од го во ра 
по твр ђе на је и при ме ном ко е фи ци јен та ко ре ла ци је (де таљ ни је у Та бе-
ли 2) . 
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Та бе ла 2 – Ко ре ла ци ја ре зул та та пр вог  
и дру гог де ла за дат ка Кре ни-ста ни

За да так 
крени-стани KO-Σ KO-лат KO-им OO-Σ OO-лат OO-ком OO-ом

KO-Σ
R 0,684 0,701 0,550 0,214 0,462 0,407

P 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000

KO-лат
R 0,684 -0,040 0,086 0,351 -0,104 0,077

P 0,000 0,700 0,410 0,001 0,320 0,465

KO-им
R 0,701 -0,040 0,668 -0,050 0,735 0,483

P 0,000 0,700 0,000 0,637 0,000 0,000

OO-Σ
R 0,550 0,086 0,668 0,328 0,853 0,811

P 0,000 0,410 0,000 0,001 0,000 0,000

OO-лат
R 0,214 0,351 -0,050 0,328 -0,084 0,112

P 0,039 0,001 0,637 0,001 0,421 0,287

OO-ком
R 0,462 -0,104 0,735 0,853 -0,084 0,563

P 0,000 0,320 0,000 0,000 0,421 0,000

OO-ом
R 0,407 0,077 0,483 0,811 0,112 0,563

P 0,000 0,465 0,000 0,000 0,287 0,000

Ле ген да: KO-Σ – уку пан број гре ша ка на се ту кон фликт них од го во ра; KO-лат – број гре ша ка ла тен-
ци је на се ту кон фликт них од го во ра; КО-им – број ими та тив них гре ша ка на се ту кон фликт них 
од го во ра; OO-Σ – уку пан број гре ша ка на се ту од ла га ња од го во ра; ОО-лат – број гре ша ка ла тен-
ци је на се ту од ла га ња од го во ра; ОО-ком – број гре ша ка ко ми си је на се ту од ла га ња од го во ра; 
ОО-ом – број гре ша ка оми си је на се ту од ла га ња од го во ра .

Ста ти стич ки зна чај не вред но сти су обе ле же не (болд) . 

Успе шност на се ту кон фликт них од го во ра је зна чај но по ве за на са 
свим ти по ви ма гре ша ка на за дат ку од ла га ња од го во ра, што ука зу је на 
мо гућ ност да успе шност ин хи би ци је пре до ми нант ног од го во ра у ве ли-
кој ме ри за ви си од овла да ва ња ни жим ни во и ма ин хи би тор не кон тро ле . 
При ме ном ана ли зе ва ри јан се по твр ђен је зна ча јан ути цај спо соб но сти 
од ла га ња од го во ра на та ко зва не кон фликт не за дат ке (Гра фи кон 1) . 

Де ца са ЛИО, чи ја по стиг ну ћа (из ра жна кроз број гре ша ка) на се ту 
од ла га ња од го во ра при па да ју гор њој гра ни ци про се ка или су нат про сеч-
на (ка те го ри је 1 и 2 на Гра фи ко ну 1), по сти жу зна чај но ве ћи успех у 
за да ци ма у ко ји ма се оче ку је од го вор су про тан оно ме ко ји је ис пи ти вач 
пре зен то вао (F=12,272, df=3, p≤0,000) . 
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Гра фи кон 1 – Ка те го ри је успе шно сти од ла га ња од го во ра и  
по стиг ну ћа на се ту кон фликт них од го во ра

Код де це ти пич не по пу ла ци је, ин хи би ци ја пре до ми нант ног од го во-
ра по ста је ефи ка сни ја на кон ше сте го ди не, што се из ра жа ва по ра стом 
бро ја тач них од го во ра и сма ње њем вре ме на ла тен ци је на школ ском уз-
ра сту и ка сни је (Welsh, 2002; Schro e ter et al ., 2004; Gli go ro vić & Bu ha 
Đu ro vić, 2012) . 

Ими та тив не гре шке при из во ђе њу за да та ка ко ји при па да ју се ту кон-
фликт них од го во ра зна чај но ко ре ли ра ју (p≤0,000) са гре шка ма оми си је 
и гре шка ма ко ми си је у се ту од ла га ња од го во ра, што ука зу је на за јед нич-
ки основ те шко ћа ко је до во де до не ре а го ва ња на за да ти сти му лус, не а-
де кват ног ре а го ва ња на сти му лус и не мо гућ но сти да ва ња од го во ра ко ји 
је у су прот но сти са на ло гом (де таљ ни је у Та бе ли 2) . 

У Та бе ли 2 се уоча ва и зна чај на ко ре ла ци ја (p=0,001) ла тен ци је при 
да ва њу од го во ра у пр вом и дру гом де лу за дат ка Кре ни-ста ни, што ука-
зу је на при су ство слич них обра за ца ак ти ва ци је ин хи би тор них ме ха ни-
за ма при од ла га њу ре ак ци је и су зби ја њу пре до ми нант ног на чи на ре а-
го ва ња . Гре шке ла тен ци је су ста ти стич ки зна чај но за сту пље ни је у се ту 
кон фликт них од го во ра (t(93)=6,753; p≤0,000) . 

Код осо ба ти пич не по пу ла ци је, бр зи на ре ша ва ња за да та ка ко ји ак-
ти ви ра ју ин хи би тор ну кон тро лу  по ве ћа ва се то ком де тињ ства (6-12 го-
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ди на), до сти же вр ху нац у ра ном од ра слом до бу (18-29 го ди на) а за тим 
по сте пе но опа да то ком жи во та (Be dard et al ., 2009) .

При ме ном мул ти ва ри јант не ана ли зе ва ри јан се утвр ђе но је да је 
уз раст зна ча јан чи ни лац по стиг ну ћа на за дат ку Кре ни-ста ни у це ли ни 
(p=0,001), као и успе шно сти на оба ње го ва де ла по је ди нач но (де таљ ни је 
у Та бе ли 3) .

Та бе ла 3  –  Уз раст и успе шност на за дат ку кре ни-ста ни

За да так  
кре ни-ста ни Уз раст AS SD F(3) p пар ци-

јал ни η2

Сет кон фликт них  
од го во ра

10,0-10,11 10,04 5,962

6,920 0,000 0,187
11,0-11,11 10,52 5,904

12,0-12,11 7,09 4,572

13,0-13,11 4,56 4,011

Сет одлагања 
Одговора

10,0-10,11 4,96 3,529

5,038 0,003 0,144
11,0-11,11 5,62 5,025

12,0-12,11 4,04 3,674

13,0-13,11 1,80 1,871

Wilks’λ=0,780, F(6)=3,927, p=0,001, η2partial=0,117

Статистички значајне вредности су обележене (болд) . 

Ана ли зом од но са ти по ва гре ша ка и уз ра ста, утвр ђе но је да се у се ту 
кон фликт них од го во ра са уз ра стом ста ти стич ки зна чај но сма њу је број 
гре ша ка ла тен ци је (F(3)=5,591, p=0,001), али не и број ими та тив них 
гре ша ка (F(3)=1,715, p=0,170) . 

У се ту од ла га ња од го во ра број гре ша ка ла тен ци је се не сма њу је с уз-
ра стом (F(3)=1,529, p=0,212), док се број гре ша ка ко ми си је (F(3)=3,206, 
p=0,027) и гре ша ка оми си је (F(3)=3,227, p=0,026) зна чај но сма њу је . 

Ни је утвр ђен ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу IQ-a и успе шно-
сти на за дат ку Кре ни-ста ни . Уста но вље но од су ство зна чај не по ве за но-
сти ин те лек ту ал них спо соб но сти и мо то рич ких аспе ка та ин хи би тор не 
кон тро ле код де це са ЛИО у скла ду је са на ла зи ма слич них ис тра жи ва ња 
у по пу ла ци ји де це ти пич ног раз во ја (Fri ed man et al ., 2006; van der Slu is, 
de Jong & van der Le ij, 2007) .
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ЗА КЉУ ЧАК

Су ми ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња, мо же мо да за кљу чи мо да су де-
ца са ЛИО зна чај но успе шни ја у за да ци ма у ко ји ма се оче ку је од ла га ње 
мо то рич ке ак тив но сти у од но су на за дат ке ко ји ма се про це њу је спо соб-
ност су пре си је пре до ми нант ног од го во ра . 

На за да ци ма ко ји при па да ју се ту кон фликт них од го во ра нај у спе-
шни ју гру пу чи ни 23,4% ис пи та ни ка, гру па про сеч них по стиг ну ћа об-
у хва та 52,1%, док гру пи нај не у спе шни јих при па да 24,5% ис пи та ни ка . 
На за да ци ма од ла га ња од го во ра, 58,5% ис пи та ни ка има про сеч на по-
стиг ну ћа . У гру пи нај у спе шни јих се на ла зи  13,8%, а у гру пи нај ма ње 
успе шних 27,7% ис пи та ни ка . 

Ана ли зом пер цен тил них ран го ва утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан 
од нос  из ме ђу по стиг ну ћа ис пи та ни ка на пр вом и дру гом де лу за дат ка 
Кре ни-ста ни (p≤0,000) .

Уста но вље но је да је уз раст зна ча јан чи ни лац по стиг ну ћа на за дат ку 
Кре ни-ста ни у це ли ни (p=0,001), као и успе шно сти на оба ње го ва де ла 
по је ди нач но . 

Има ју ћи у ви ду да ин хи би тор на кон тро ла омо гу ћа ва су пре си ју са-
др жа ја ко ји мо гу да оме ту од ви ја ње ви ших ког ни тив них по це са, то ком 
трет ма на де це са ЛИО је нео п ход но спро во ђе ње ве жби ко је ће би ти при-
ла го ђе не спо соб но сти ма де те та и оче ки ва њи ма ње го вог окру же ња . Ве-
жбе за раз вој ин хи би тор не кон тро ле су на ме ње не по бољ ша њу кон тро ле  
ин тер фе рен ци је и по на ша ња . Код мла ђе де це и де це са те шко ћа ма кон-
тро ле им пул са трет ман тре ба да за поч не при ме ном за да та ка у ко ји ма се 
оче ку је за у ста вља ње за по че те ак тив но сти на до го во ре ни сиг нал . Ка сни-
је се мо гу при ме њи ва ти ве жбе ко ји зах те ва ју про ме ну циљ ног сти му лу са 
или на чи на из вр ша ва ња не ке ак тив но сти . У ци љу по бољ ша ња кон тро ле 
ин тер фе рент них са др жа ја при ме њу ју се и за да ци на ме ње ни уве жба ва-
њу за не ма ри ва ња ин фор ма ци ја ко је ни су ре ле вант не за ње го во успе шно 
ре ша ва ње .



Милица Глигоровић, Наташа Буха466

ЛИТЕРАТУРА

1 . Bedard A . C ., Nichols S ., Barbosa J . A ., Schachar R ., Logan G . D . & Tannock 
R . (2002) The development of selective inhibitory control across the life span . 
Developmental Neuropsychology, 21, 93-111 .

2 . Blair, C ., Razza, P . R . (2007) . Relating effortful control, executive function, and 
false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergar-
ten . Child Development, 78, 2, 647-663 .

3 . Borellaa, E ., Carretti, B .,  Lanfranchi, S . ( 2013) . Inhibitory mechanisms in 
Down syndrome: Is there a specific or general deficit . Research in Developmental 
Disabilities, 34, 65-71 .

4 . Gligorović, M ., Buha Đurović, N . (2010) . Executive functions and achievements 
in art education in children with mild intellectual disability, Specijalna edukaci-
ja i rehabilitacija, 9, 2, 225-244 . 

5 . Gligorović,  M ., Buha Ðurović, N . (2012) . Inhibitory control and adaptive 
behaviour in children with mild intellectual disability . Journal of Intellectual 
Disability Research . doi: 10 .1111/jir .12000

6 . Gligorović, M ., Buha, N . (2012а) .  Inhibitory control as a factor of adaptive 
functioning of children with mild intellectual disability . Specijalna edukacija i 
rehabilitacija, 11, 3, 403-417 . 

7 . Глигоровић, М ., Буха, Н . (2013а) . Селективна пажња и интелигенција код 
деце са лаком интелектуалном ометеношћу . Београдска дефектолошка 
школа, 1, 137-148 . 

8 . Gligorović, M ., Buha, N . (2013б) . Inhibitorna kontrola kao činilac problema u 
ponašanju kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću . Specijalna edukacija 
i rehabilitacija, 12, 2, 203-219 .

9 . Howse, R . B ., Lange, G ., Farran, D . C ., Boyles, C . D . (2003) . Motivational and 
self-regulation as predictors of achievement in economically disadvantaged 
young children . Journal of Experimental Education, 71, 2, 151-174 .

10 . Lezak, M . D ., Howieson, D . B ., Loring, D . W . (2004) . Neuropsychological 
Assessment, 4th ed . New York: Oxford University Press .

11 . Miyake, A ., Friedman, P . N ., Emerson, J . M ., Witzki, H . A ., Howerter, A . (2000) . 
The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to 
Complex: “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis . Cognitive Psychology, 
41, 1, 49-100 .

12 . Miyake, A ., Friedman, P . N . (2012) . The Nature and Organization of Individual 
Differences in Executive Functions: Four General Conclusions . Current 
Directions in Psychological Science, 21, 1, 8-14 .



ИНХИБИЦИЈА МОТОРИЧКИХ АКТИВНОСТИ КОД ДЕЦЕ СА ЛИО 467

13 . Schroeter, M . L ., Zysset, S ., Wahl, M ., von Cramon, D . Y . (2004) . Prefrontal 
activation due to Stroop interference increases during development – an event-
related fNIRS study . Neuroimage, 23, 4, 1317-1325 .

14 . Senn, T . E ., Espy, K . A ., Kaufmann, P . M . (2004) . Using path analyses to un-
derstand executive function organization in preschool children . Developmental 
Neuropsychology, 26, 1, 445-464 .

15 . Spinella, M ., Miley, W . M . (2004) . Orbitofrontal function and educational at-
tainment . College Student Journal, 38, 3, 333-338 .

16 . Van der Sluis, S ., De Jong, P . F ., Van der Leij, A . (2007) . Executive function-
ing in children, and its relations with reasoning, reading, and arithmetic . 
Intelligence, 35, 5, 427-449 . 

17 . Welsh, M . C . (2002) . Developmental and Clinical Variations in Executive 
Functions . In D . L . Molfese & V . J . Molfese (Eds .), Developmental Variations in 
Learning: Application to Social, Executive function, Language and Reading Skills 
(pp . 139-187) . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates . 

18 . Welsh, M . C ., Friedman, S . L ., Spieker, S . J . (2006) . Executive Functions in 
Developing Children: Current Conceptualizations and Questions For the 
Future . In K . McCartney & D . Philips (Eds .), Blackwell Handbook of Early 
Childhood Development (pp . 167-187) . Oxford: Blackwell Publishing .



Милица Глигоровић, Наташа Буха468

INHIBITION OF MOTOR ACTIVITES IN CHILDREN  
WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITy

MILICA GLIGOROVIć, NATAŠA BUHA
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Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARy

Inhibitory control represents a significant factor of effortful control 
development (self-regulation), as well as acquisition of adaptive and 
academic skills . The main goal of this research is to determine the level of 
inhibitory control development in the domain of motor activities in children 
with mild intellectual disability (MID) . 

The sample consists of 94 children with MID, of both genders, aged 
between 10 and 14 years . The data on age and intellectual level are gathered 
by analyzing the paedagogical-psychological school documentation . 
Inhibitory control in motor domain was assessed by Go-No Go task, which 
consists of two parts . First part includes the Conflict Motor Responses Set, 
and the second part includes the Delay of Motor Responses Set .

Statistical analysis revealed that participants with MID make 
significantly more mistakes in solving tasks of the Conflict Motor Responses 
Set (p≤0,000) . Statistically significant relation between participant`s 
achievements on the first and second part of Go-No Go task has been found 
by analyzing the percentile ranks (p≤0,000) . 

Heaving in mind that inhibitory control enables the suppression of the 
contents which can interfere with higher cognitive processes, treatment 
of children with MID should contain exercises that are adjusted to their 
individual abilities and to environmental expectations . 

KEY WORDS: mild intellectual disability, inhibitory control, inhibition of 
motor activities 
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Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње раз ли ка у кре а тив ним спо соб но сти-

ма де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО)  пре и на кон вер бал-
ног и ауди тив ног под сти ца ња при из ра ди ли ков ног цр те жа. Ис тра жи ва ње је 
спро ве де но на узор ку од 60 уче ни ка из три бе о град ске шко ле за де цу оме те ну 
у ин те лек ту ал ном раз во ју, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од 8 до 16 го ди-
на, школ ског уз ра ста од I до VI II раз ре да, без не у ро ло шких и ви ше стру ких 
смет њи. У свр ху про це не кре а тив но сти при ме њен је цр теж на те му „Нео би-
чан цвет“, ко ји је кон стру и сан по себ но за по тре бе овог ис тра жи ва ња. На кон 
де таљ ног об ја шње ња децa су цр та ла ли ков ни рад на за да ту те му без прет-
ход ног под сти ца ња. По сле из ве сног вре ме на уче ни ци су ауди тив но и вер бал но 
под сти ца ни. Ка ко би се ути ца ло на ства ра ње же ље за кре а тив ним ли ков ним 
пред ста вља њем де ца су сти му ли са на де лом кла сич не му зи ке, раз го во ром о 
цве ћу и ле ген дом о цве ту Зве здан. На кон то га, де ци је ре че но да на цр та ју 
што кре а тив ни ји цр теж. По ре ђе њем ре зул та та пре и по сле под сти ца ња, 
ука за но је на зна чај вер бал ног и ауди тив ног под сти ца ња за ис по ља ва ње кре-
а тив но сти де це на свим аспек ти ма цр те жа цве та: бо ја (t=-5,141, p=0,000), 
про пор ци ја (t=-3,246, p=0,002), об лик (t=-6,622, p=0,000), и про стор ни рас-
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по ред (t=-2,874, p=0,006). На осно ву до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња ис-
ти че мо ва жност по ве зи ва ња са др жа ја ли ков не кул ту ре са са др жа ји ма срп-
ског је зи ка и му зич ке кул ту ре, што би пред ста вља ло до бру прет по став ку за 
под сти ца ње кре а тив ног из ра жа ва ња у ви зу ел ном до ме ну.

КљУЧ Не Ре ЧИ: кре а тив ност, ли ков на кул ту ра, ла ка ин те лек ту ал на оме-
те ност

УВОД

 Со ци јал но окру же ње и ње гов ути цај на кре а тив ност јед но је од но ви-
јих под руч ја ис тра жи ва ња (Ama bi le et al ., 1996, Si mon ton, 2000, Шкорц, 
2012) . У ко јој ме ри ће се ис по љи ти кре а тив ни по тен ци јал ко ји по је ди нац 
по се ду је мно го за ви си од по др шке ко ју до би ја из окру же ња (Ко пас-Ву-
ка ши но вић, 2005) . По др шка је на ро чи то бит на де ци са смет ња ма у раз-
во ју . По зна то је да ће де ца с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) 
ис по љи ти сво је кре а тив не спо соб но сти уко ли ко су аде кват но под сти ца-
на (Ар бу ти на, 2011, Га гић, 2013) . 

 Ако се узме у об зир да се раз вој кре а тив но сти ин тен зив но де ша ва у 
то ку ра ног де тињ ства и основ ног обра зо ва ња (Ка ме нов, 2008), мо же се 
ре ћи да по др шка шко ле има зна чај ну уло гу (Din kel mann, 2008, Ko lu dro-
vić & Re ić Er ce go vac, 2010) . Ви гот ски (2005), раз ма тра ју ћи ме ха ни зам 
деч јег ства ра ла штва, по себ но на гла ша ва ва жност ње го вог кул ти ви са ња 
у школ ском уз ра сту . Раз ви ја ње, ис по ља ва ње и под сти ца ње кре а тив но сти 
и је сте по же љан циљ са вре ме них обра зов них си сте ма, и као та кав се на-
ла зи у про пи си ма и пре по ру ка ма о ра ду (Мак сић, 1999, 2006) . У про це-
су еду ка ци је де ца с ЛИО, као и де ца ти пич не по пу ла ци је, сти чу зна ња и 
спо соб но сти ко ја су нео п ход на за кре а тив но из ра жа ва ње .

У кон тек сту под сти ца ња кре а тив ног по на ша ња уче ни ка у шко ли по-
себ но је по год на те мат ска ин те гра ци ја ди сци пли на и ме ди ја (Ше фер, 
2005) . На и ме, по ве зи ва њем ве ли ког бро ја иде ја из ви ше уда ље них обла-
сти по ве ћа ва ве ро ват но ћу от кри ва ња но вих ве за ме ђу по ја ва ма, што 
до во ди до про дук ци је ори ги нал них ре ше ња . Ин тер ди сци пли нар ни при-
ступ под ра зу ме ва мул ти ме диј ски при ступ, од но сно ин те гра ци ју раз ли-
чи тих ме ди ја (сли ка, филм, звук, му зи ка, го вор, по крет и сл .) (Ше фер и 
сар ., 2012) .

Кључ ни аспект кре а тив но сти и у на ста ви ли ков не кул ту ре за де цу 
с ЛИО је су струк ту рал не и те мат ске ко ре ла ци је с оста лим на став ним 
пред ме ти ма, ко је мо ра ју да об у хва те игру и ис тра жи вач ке ак тив но сти 
уче ни ка (Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2009) . На став ни пред ме ти мо ра ју да 
се про жи ма ју, до пу њу ју ка ко би је дан по јам био са гле дан са ви ше аспе-
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ка та (је зич ког, ма те ма тич ког, ли ков ног, му зич ког) . Уко ли ко се са др жа ји 
на ста ве ли ков не кул ту ре оства ру ју са ми за се бе, не за ви сно од оста лих 
са др жа ја, њи ма се не мо гу на нај бо љи на чин оства ри ва ти ци ље ви ко ји 
се од но се на раз вој и под сти ца ње ли ков ног ства ра ла штва (Фи ли по вић & 
Ка ме нов, 2009) .

Иако се нај ве ћи број ути са ка до би ја пу тем ви зу ел не пер цеп ци је, она 
ипак ни је је ди ни, а ни изо ло ва ни на чин сти ца ња ис ку ства . За деч је ли-
ков но ства ра ла штво ва жан чи ни лац мо же би ти и ауди тив ни фак тор, ко-
ји у зна чај ној ме ри мо же ути ца ти да се по ја ча до жи вљај од ре ђе ног фе-
но ме на (Фи ли по вић & Гру јић-Га рић, 2009) . 

По ет ска реч у сти хо ви ма пе сни ка, у при ча ма и бај ка ма, са став ни 
је део естет ских до жи вља ја и под сти ца ја на ли ков но ства ра ла штво (Јо-
ва но вић, 2001) . Од ра сли их ре ци ту ју, при ча ју или чи та ју де ци, а она их 
илу стру ју, ко ри сте ћи ра зна из ра жај на сред ства ли ков ног је зи ка . При то-
ме де ца сло бод но при ка зу ју оно што је на њих оста ви ло нај сна жни ји 
ути сак . Ве о ма је ин те ре сант но и ка да де ца илу стру ју не ку за го нет ку, пи-
та ли цу, по сло ви цу, бро ја ли цу и сл ., у че му се на ро чи то мо гу ис по љи ти 
кре а тив ност и ори ги нал ност у ми шље њу и у лич ном схва та њу пој мо ва, 
ства ри и од но са .

Зву ци му зи ке мо гу, та ко ђе, да ти сна жне им пул се за ли ков но ства ра-
ла штво . Му зи ка се мо же слу ша ти уз по сма тра ње ли ков ног де ла, ко је јој 
од го ва ра по ка рак те ру, уз му зи ку се мо же слу ша ти не ки текст из ли те-
ра ту ре ко ји ће се илу стро ва ти, му зи ком и рит мом де ца мо гу ожи вља ва-
ти сво је фи гу ре об ли ко ва не од раз ли чи тог ма те ри ја ла . Му зи ка мо же да 
„при ча при чу“ ко ју ће де ца пред ста вља ти ли ков но . На при мер, ве се ла 
ме ло ди ја ће су ге ри са ти ко ри шће ње то пли јих и жи вљих бо ја, док ће су-
мор ни ја на мет ну ти упо тре бу там ни јих то но ва . За од ре ђе не зву ке де ца 
мо гу да сми шља ју сво је ви зу ел не зна ке (за звук ги та ре, си ре не . . .) (Фи ли-
по вић & Ка ме нов, 2009) .  

С об зи ром да по сто је не до у ми це у обла сти ли ков ног ства ра ла штва, 
на ко ји на чин и ко јим ме то да ма под сти ца ти деч је из ра жа ва ње, циљ овог 
ра да је да се утвр ди зна чај вер бал ног и ауди тив ног под сти ца ња за ис по-
ља ва ње ли ков них спо соб но сти код де це с ЛИО .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак

Узо рак об у хва та 60 де це из три бе о град ске основ не шко ле, оба по ла . 
Кри те ри ју ми за из бор ис пи та ни ка под ра зу ме ва ли су ла ку ин те лек ту ал-
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ну оме те ност, ка лен дар ски уз раст од 8 до 16 го ди на, школ ски уз раст од 
I до VI II раз ре да, као и од су ство не у ро ло шких и ви ше стру ких смет њи .

ИН СТРУ МЕНТ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

За про це ну кре а тив них по тен ци ја ла уче ни ка у под руч ју ли ков не 
кул ту ре, ко ри шћен је 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 . На ска ли од 1 (ни ско из ра же на 
кре а тив ност) до 5 (ви со ко из ра же на кре а тив ност) вред но ва ни су сле де-
ћи аспек ти: упо тре ба бо је, про пор ци ја, об ли ци и про стор ни рас по ред . 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у то ку школ ске 2010-2011 . го ди не . Уче-
ни ци су пр во цр та ли ли ков ни рад на за да ту те му без прет ход ног под сти-
ца ња . За да так је био да уче ни ци на цр та ју што нео бич ни ји цвет, ко ји су 
по же љи мо гли да бо је др ве ним бо ји ца ма . Пред ви ђе но вре ме за за вр ше-
так цр те жа био је је дан школ ски час . На кон де таљ ног об ја шње ња децa су 
цр та ла ли ков ни рад на за да ту те му без прет ход ног под сти ца ња . По сле 
из ве сног вре ме на де ца су под сти ца на у скла ду са за да том те мом – као 
мо ти ва ци ја је по слу жи ло де ло кла сич не му зи ке „Ду ет цве ћа“, ле ген да 
о цве ту Зве здан и раз го вор о цве ћу, при ли ка ма у ко ји ма се по кла ња и 
емо ци ја ма ко је из ра жа ва . На кон то га де ци је ре че но да на цр та ју што 
кре а тив ни ји цр теж .

Оста ле по дат ке ко ји су по треб ни за ово ис тра жи ва ње, а ко ји се од-
но се на ни во ин те лек ту ал ног функ цо ни са ња, ка лен дар ски и школ ски 
уз раст, од су ство не у ро ло шких и ви ше стру ких смет њи, до би је ни су стан-
дард ном ана ли зом пе да го шке до ку мен та ци је .

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, стан дард на де ви ја ци ја и стан дард на гре шка . 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 за ви сне узор ке . 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Утвр ђе на је ви со ко ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у ни воу ис по ље-
не кре а тив но сти на цр те жи ма де це пре и по сле под сти ца ња (Та бе ла 
1) . Пре под сти ца ња про сеч на укуп на вред ност цр те жа из но си 14,23, 
СД=3,033, а по сле под сти ца ња 16,78, СД=3,152 (t=-8,009, p=0,000) . Ви-
со ко ста ти стич ки зна ча јан ре зул тат до би јен је на свим аспек ти ма кре а-
тив но сти ли ков ног про дук та де це (бо ја, про пор ци ја, об лик, про стор ни 
рас по ред) .
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Табела 1. Анализа цртежа „Необичан цвет“,  
пре и после подстицања

Ајтем
AS

SD SE t df p
Pre Posle

Боја 3,00 3,77 1,155 0,149 -5,141 59 0,000

Пропорција 4,13 4,47 0,795 0,103 -3,246 59 0,002

Облик 2,92 3,87 1,111 0,143 -6,622 59 0,000

Просторни распоред 4,13 4,45 0,854 0,110 -2,874 59 0,006

Укупно 14,23 16,78 2,466 0,318 -8,009 59 0,000

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА СА ЗАКЉУЧКОМ

До би је ни по да ци ука зу ју да на кон ауди тив ног и вер бал ног под сти-
ца ња де ца с ЛИО ис по ља ва ју ви ши сте пен кре а тив но сти на сво јим цр те-
жи ма . 

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да де ца с ЛИО по зи тив но ре а гу ју на му зи-
ку ко ја на њих де лу је под сти цај но на ви ше на чи на: емо ци о нал но, со ци-
јал но и кре а тив но (Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2009), ми смо као мо ти ва-
ци ју ко ри сти ли ари ју „Ду ет цве ћа“ из опе ре „Лак ме“ . У ком по зи ци ји су 
раз ли чи тим то но ви ма и ин стру мен ти ма до ча ра не мно ге ка рак те ри сти-
ке цве то ва – бо је, тек сту ре, кон тра сти, ве ли чи не . Уче ни ке смо усме ра-
ва ли у прав цу тра же ња раз ли чи тих ре ше ња хар мо ни је и кон тра ста бо-
ја, од но са у вид ном по љу и ве зи ва ња об ли ка . Же ле ли смо да слу ша њем 
му зи ке код уче ни ка под стак не мо уну тра шњу мо ти ва ци ју, да иза зо ве мо 
ства ра ње асо ци ја ци ја о ра зно бој ном цве ћу на ли ва да ма, рас по ре ду цве-
то ва, њи хо вим раз ли чи тим об ли ци ма и ве ли чи на ма, што би до при не ло 
ре а ли зо ва њу ма што ви тих и ори ги нал них ре ше ња . То ком под сти ца ња са 
уче ни ци ма је раз го ва ра но о сим бо лич ном зна че њу по је ди них цве то ва, 
о при ли ка ма у ко ји ма се по кла ња ју, емо ци ја ма ко је из ра жа ва ју, што та-
ко ђе мо же по слу жи ти као ауди тив ни под сти цај за раз и гра ва ње ства ра-
лач ке ма ште . Ка ко би код де це кроз раз го вор про бу ди ли ра до зна лост 
и ка ко би њи хо ви ра до ви би ли за сно ва ни и на еле мен ти ма ствар ног и 
на еле мен ти ма не ствар ног, то ком под сти ца ња је ис при ча на и ле ген да о 
цве ту Зве здан .
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Об зи ром да ли ков на кул ту ра при па да ви зу ел ном до ме ну, ин те ре-
сант но је ка ко звук у зна чај ној ме ри мо же ути ца ти да се по ја ча до жи-
вљај од ре ђе не ви зу а ли за ци је . Ис пи ти ва њем де це пред школ ског уз ра ста 
до ка за но је да се слу ша ње му зи ке то ком цр та ња од ра жа ва кроз ни во 
сим бо лич ког, зна ков ног из ра жа ва ња у ли ков ном ства ра ла штву де це . Де-
ца ко ја су би ла из ло же на му зи ци при ли ком ли ков ног ства ра ња има ју 
ве ћу по тре бу да сво је до жи вља је и од но се пре ма му зич ким са др жа ји ма 
са оп ште што ја сни је . Код де це ко ја ни су сти му ли са на му зи ком за па жа 
се ни жи кре а тив но-емо ци о нал ни ни во у од но су на ин те лек ту ал ни ни во, 
што во ди ру ти ни, по на вља њу на у че ног, дру гим ре чи ма, до не кре а тив них 
ре ше ња (Фи ли по вић & Гру јић-Га рић, 2009) .

По је ди ни ауто ри по др жа ва ју на ше ре зул та те и об ја шња ва ју ка ко 
са др жа ји ли ков не кул ту ре мо гу успе шно да се по ве жу са са др жа ји ма 
срп ског је зи ка и му зич ке кул ту ре (Јо ва но вић, 2001, Фи ли по вић, 2011), 
од но сно ка ко до жи вљај јед не вр сте мо же да по слу жи као осно ва за из раз 
кре а тив но сти у дру гом ви ду (Фи ли по вић & Ка ме нов, 2009) . Тра га њем по 
раз ли чи тим обла сти ма до ла зи се до ве ли ког бро ја иде ја и ори ги нал них 
ре ше ња . Та ко ђе, ра све тља ва ње про бле ма из раз ли чи тих угло ва по ме ра-
њем по зи ци је по сма тра ња и ана ли зе, ути че и на раз вој флек си бил ног 
ми шље ња и пред ста вља по го дан кон текст за ства ра лач ке ак тив но сти 
уче ни ка (Ше фер, 2005) .

Мо же се за кљу чи ти да је у про це су еду ка ци је и ре ха би ли та ци је де це 
с ЛИО нео п ход но што ви ше по ве зи ва ти ли ков но ства ра ла штво са дру-
гим под руч ји ма ра да, и да то по ве зи ва ње бу де у скла ду са деч јим по тре-
ба ма, мо гућ но сти ма и при ро дом раз во ја њи хо ве лич но сти .
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MUSIC AND CONVERSATION AS ENCOURAGEMENT 
FOR CREATIVE ExPRESSION IN CHILDREN WITH MILD 
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Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARy

The aim of the research is determining the differences in creative 
abilities in children with mild intellectual disability (MID) before and after 
verbal and auditory prompting during the creation of an art drawing . The 
research was conducted on a sample of 60 students from three Belgrade 
schools for children with developmental disabilities, of both sexes, calendar 
age 8 through 16, school age I -VIII grade, with no neurological or multiple 
disorders . For the purpose of estimating creativity, we used drawing on the 
topic “Peculiar flower”, designed specifically for the needs of this research . 
Following a detailed explanation, children engaged in drawing an art work 
on the given topic with no previous prompting . After a while, the students 
were given visual and auditory incentive . In order to influence the desire 
for creative artistic expression, the children with stimulated through a 
piece of classical music, talk about flowers and a legend about a flower 
called “Zvezdan (The starry one)” . Subsequently, the children were told to 
make a drawing as creative as they can . Comparison of the results before 
and after the prompting to express creativity pointed to the importance of 
verbal and auditory prompting for expressing creativity in children, as seen 
on all aspects of the flower drawing: color (t=-5,141, p=0,000), proportion 
(t=-3,246, p=0,002), shape (t=-6,622, p=0,000) and spatial distribution 
(t=-2,874, p=0,006) . Based on the results obtained, we emphasize the 
importance of connecting the contents of art lessons with contents of 
Serbian language lessons and music culture, which would make for a good 
basis for prompting of creative expression in the visual domain .

KEY WORDS: creativity, art lessons, mild intellectual disability
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Ко о пе ра тив но под у ча ва ње де це са аути змом је ино ва тив на прак са у ко-
јој ре дов ни на став ник и де фек то лог де ле од го вор ност за упра вља ње раз ре дом 
и под у ча ва ње. Оба на став ни ка тре ба да бу ду при пре мље на за ко о пе ра тив но 
под у ча ва ње све ве ћег бро ја уче ни ка са по ре ме ћа ји ма аути стич ког спек тра 
ко ји се еду ку ју у ин клу зив ном се тин гу. Циљ овог ра да је пре глед ли те ра ту ре и 
ак ту ел них са зна ња ко ја се од но се на ефи ка сност ко о пе ра тив ног под у ча ва ња 
уче ни ка са аути змом. Ре зул та ти по ка зу ју да се ис тра жи ва ња ви ше фо ку си-
ра ју на про фе си о нал не ком пе тен ци је и по ве за ност два на став ни ка, не го на 
про це ну ефи ка сно сти ко ти чин га. 

КљУЧ Не Ре ЧИ: по ре ме ћа ји аути стич ког спек тра, ин клу зив на еду ка ци ја, 
са рад ња

УВОД

Нај ди рект ни ји об лик са рад ње про фе со ра раз ред не или пред мет не 
на ста ве и де фек то ло га (спе ци јал ног еду ка то ра) у ин клу зив ном раз ре ду 
оства ру је се кроз за јед нич ко из во ђе ње на ста ве у фор ми тзв . ко о пе ра-
тив ног под у ча ва ња . Иако уло ге оба на став ни ка ва ри ра ју у за ви сно сти од 
ци ље ва од ре ђе не на став не је ди ни це и спе ци фич них обра зов них по тре-
ба са мих уче ни ка, у ве ћи ни мо де ла ко о пе ра тив ног под у ча ва ња ре дов ни 
на став ник и спе ци јал ни еду ка тор са ра ђу ју у свим ета па ма ре а ли за ци је 

*  Овај рад је проистекао из истраживања на пројекту “Социјална партиципација 
особа са интелектуалном ометеношћу“ (ев . бр . 179 017) који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије .
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ча са, од пла ни ра ња са ме на ста ве и мо гу ћих адап та ци ја, пре ко не по сред-
ног под у ча ва ња, до ева лу а ци је уче нич ких по стиг ну ћа (Tur nbull et al ., 
2004, пре ма Wil son & Mic ha els, 2006) .

По др шка де фек то ло га де ци с по ре ме ћа ји ма аути стич ког спек тра ко-
ја су укљу че на у ре дов не шко ле у на шој зе мљи углав ном се огра ни ча ва 
на кон сул та ти ван рад са на став ни ци ма и раз ли чи те об ли ке ин ди ви ду ал-
ног ра да са уче ни ком ван школ ског окру же ња . За раз ли ку од кон сул та-
тив ног мо де ла пру жа ња по др шке, ко о пе ра тив но под у ча ва ње омо гу ћа ва 
спе ци јал ном еду ка то ру не по сред ну са рад њу са ре дов ним на став ни ком, 
пла ни ра ње и за јед нич ко под у ча ва ње . На тај на чин се де фек то лог не по-
сред но упо зна је са раз ред ном кли мом, усво је ним обра сци ма по на ша ња 
и спе ци фич ним обра зов ним по тре ба ма по је ди них уче ни ка, што је ва-
жан пред у слов за ква ли те тан са ве то дав ни рад . Овај на чин под у ча ва ња 
не стиг ма ти зу је уче ни ке, из два ја њем у по себ на оде ље ња или чак уста но-
ве у ко ји ма се спро во де спе ци ја ли зо ва ни трет ма ни . 

Је дан од основ них про бле ма у спро во ђе њу би ло код об ли ка ин тер-
вен ци је код де це са аути змом је сте мо гућ ност ге не ра ли за ци је на у че них 
ве шти на и њи хо ве аде кват не при ме не у ре ал ним жи вот ним окол но сти-
ма . Ко о пе ра тив но под у ча ва ње је при влач но они ма ко ји до во де у пи та ње 
успе шност и изо ло ва ност про гра ма ко ји се из во де ван ре дов ног раз ре да 
– оно омо гу ћа ва да уче ник исто вре ме но до би је и струч ност ре дов ног на-
став ни ка ве за ну за са др жај пред ме та, и струч ност спе ци јал ног еду ка то-
ра ко ја се од но си на по зна ва ње ка рак те ри сти ка уче ни ка с оме те но шћу, 
као и про це ду ра, по сту па ка и ме то да у ра ду с њи ма (Sta in back & Sta in-
back, 1984; Will, 1986, све пре ма We iss, 2004) .

По зи тив ни ефек ти овог мо де ла ра да не огра ни ча ва ју се са мо на уче-
ни ке са аути змом, већ се на во ди да удру же ни рад об у че них ре дов них на-
став ни ка и спе ци јал них еду ка то ра у раз ре ди ма ко је по ха ђа ју и уче ни ци са 
аути змом има по зи тив не ефек те на све уче ни ке и пред ста вља об лик ра да 
ко ји се ра до пре по ру чу је у ин клу зив ном обра зо ва њу (Whit mer, 2013) . 

Ко о пе ра тив но под у ча ва ње у Ср би ји још увек пред ста вља ино ва тив ну 
на став ну прак су, ко ја се спро во ди вр ло рет ко . Чак и у зе мља ма са ду гом 
тра ди ци јом ин клу зив ног обра зо ва ња овај мо дел ра да са де цом ко ја има-
ју по ре ме ћај аути стич ког спек тра ве о ма је ре дак . Отва ра ње до дат них 
рад них ме ста и по сто је ћа фи нан сиј ска оп те ре ће ност шко ла мо гу пред-
ста вља ти је дан од раз ло га те по ја ве . Уко ли ко је за шко лу не е ко но мич но 
да ан га жу је спе ци јал не еду ка то ре у мо де лу ко о пе ра тив ног под у ча ва ња, 
Ваг нер (Wag ner, 2009) пре по ру чу је по вре ме но ан га жо ва ње ко ла бо ра-
тив них кон сул та на та ко ји су уско спе ци ја ли зо ва ни за област аути зма и 
ко ји би на став ни ка са ве то ва ли при пла ни ра њу и ре а ли за ци ји на ста ве .
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С об зи ром на оче ки ва ња да ће у бу дућ но сти све ве ћи број де фек то-
ло га и на став ни ка из ре дов них основ них шко ла са ра ђи ва ти у про це су 
ко о пе ра тив ног под у ча ва ња де це са аути змом, циљ овог ис тра жи ва ња је 
при каз не та ко број них сту ди ја ко је се ба ве на ве де ним мо де лом на став-
ног ра да .  

ПРО ЦЕ ЊЕ НИ ЕФЕК ТИ КО О ПЕ РА ТИВ НОГ ПОД У ЧА ВА ЊА

У ли те ра ту ри се при ме на ко о пе ра тив ног под у ча ва ња у ра ду са де-
цом са аути змом обич но ве зу је за усва ја ње школ ских зна ња из од ре ђе-
них на став них пред ме та, па та ко у јед ном ис тра жи ва њу гру па ауто ра да-
је при каз и опис овог мо де ла под у ча ва ња на ча со ви ма хе ми је у сред њим 
шко ла ма ко је по ха ђа ју и де ца са аути змом (Ma stro pi e ri, Scruggs, Gra etz, 
Nor land, Gar di zi, & Mcduf fie, 2005) . На став ник хе ми је и спе ци јал ни еду-
ка тор су за јед нич ки ре а ли зо ва ли ча со ве хе ми је у че ти ри сред ње шко ле, 
у ко ји ма се број уче ни ка по учи о ни ца ма кре тао од 22-27 . На став ни ци су 
у свом ра ду пре зен то ва ли ин фор ма ци је уче ни ци ма, ор га ни зо ва ли прак-
тич не ак тив но сти, при ме њи ва ли кви зо ве и те сто ве и из во ди ли ла бо ра то-
риј ске ве жбе . На став ник хе ми је се то ком пре да ва ња нај че шће обра ћао 
чи та вом раз ре ду, док је спе ци јал ни еду ка тор био усме рен на уче ни ке 
ко ји зах те ва ју до дат ну по др шку . У прак тич ном и ла бо ра то риј ском ра-
ду уче ни ци су нај че шће би ли по де ље ни у гру пе, а на став ни ци су за јед-
нич ки пру жа ли по др шку свим гру па ма, као и по је ди нач ним уче ни ци-
ма уну тар гру па . Ауто ри ова кав на чин ра да из два ја ју као при мер до бре 
прак се ко јим се оства ру ју по ста вље ни ци ље ви (Ma stro pi e ri et al ., 2005) .

По све му су де ћи, на став ни ци ко ји су ко ор ди ни са ли сво је ак тив но сти 
у ре а ли за ци ји сло же ног на став ног про це са пре ва зи шли су, не са мо по чет-
ни ста ди јум, већ и ста ди јум ком про ми са у оства ри ва њу ме ђу соб не са рад-
ње . Ов де је реч о пра вом ко ла бо ра тив ном про це су (Ge tely & Ge tely, 2001) . 

По сто је ис тра жи ва ња у ко ји ма jе коoперативно под у ча ва ње ко-
ри шће но и за усва ја ње со ци јал них ве шти на код уче ни ка са аути змом 
(Simp son, Lan go ne, & Ayres, 2004) . Симп сон и са рад ни ци (Simp son et 
al ., 2004) су ко ри сти ли ком пју тер ску тех но ло ги ју и ви део мо де ло ва ње 
за раз вој со ци јал них ве шти на код че ти ри уче ни ка са аути змом, а за тим 
су про це њи ва ли ефек те трет ма на уз кон стант но ак тив но уче шће два на-
став ни ка, ка ко у про це су трет ма на, та ко и у про це су ева лу а ци је ње го вих 
ефе ка та . Ре зул та ти по ка зу ју да су сви уче ни ци по ве ћа ли број же ље них 
по на ша ња . Упо тре ба ко ти чинг мо де ла у уна пре ђе њу со ци јал не ком пе-
тен ци је опи су је се као не за о би ла зни об лик ра да са уче ни ци ма са ви со-
ко функ ци о нал ним аути змом и Аспер ге ро вим син дро мом . Спе ци јал ни 
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еду ка то ри у тим си ту а ци ја ма до би ја ју, из ме ђу оста лог, и уло гу „со ци јал-
ног пре во ди о ца“, по ма жу ћи уче ни ци ма да раз у ме ју со ци јал не од но се и 
пра ви ла, као и да об ли ку ју сво је по на ша ње (Sa fran, & Sa fran, 2001) .

Уло гу ко о пе ра тив ног под у ча ва ња у раз во ју со ци јал не ком пе тен ци је 
уче ни ка пре по зна је и Ме де и рос (Me de i ros, 2007) ис ти чу ћи да ин клу зив-
ни мо дел обра зо ва ња мо же до при не ти по бољ ша њу со ци јал них ве шти на 
уче ни ка са аути змом са мо уко ли ко је ре дов ни на став ни про грам пра-
ћен ко ти чин гом, аде кват ном обу ком ре дов них на став ни ка и при ме ном 
прин ци па струк ту ри ра ног под у ча ва ња и при ме ње не ана ли зе по на ша ња . 

У ис тра жи ва њу ко је је за циљ има ло  ана ли зу ре зул та та две сту ди је 
на те му ис ку ста ва на став ни ка сред њих шко ла у ко о пе ра тив ном под у ча-
ва њу ука зу је се да на став ни ци из ве шта ва ју о по зи тив ним ефек ти ма њи-
хо вог ра да са спе ци јал ним еду ка то ри ма ко ји има ју ком пе тен ци је за рад 
са де цом са аути змом (Cra mer, Li ston, Ne vin, & Tho u sand, 2010) . На и ме, 
на став ни ци су ис та кли да су при ме ти ли по бољ ша ња у по на ша њу уче ни ка 
са аути змом, про ме ну ста во ва код уче ни ка ти пич ног раз во ја, као и да су 
са ми про ши ри ли сво ја зна ња и усво ји ли но ве ве шти не . Дру ги ауто ри ука-
зу ју на то да се на став ни ци осе ћа ју мно го си гур ни је и ла год ни је уко ли ко 
се са њи ма у на став ном про це су на ла зи не ко ко по зна је спе ци фич но сти 
функ ци о ни са ња де те та са аути змом и ко има ре ше ње за пре ва зи ла же ње 
про бле ма тич них си ту а ци ја (Ham mel, 2012; McCol low, Da vis, & Co pland, 
2013) . У скла ду са овим на ла зи ма су и ре зул та ти ис тра жи ва ња у ко ме су 
ис пи ти ва не по тре бе ре дов них на став ни ка ко ји ра де са уче ни ци ма са аути-
змом (Busby, In gram, Bow ron, Oli ver, & Lyons, 2012) . На став ни ци у основ-
ним шко ла ма су ис ка за ли по тре бу за при су ством спе ци јал ног еду ка то ра 
и по тре бу за спро во ђе њем ко о пе ра тив них ак тив но сти са њим у раз ре ди ма 
ко је по ха ђа ју уче ни ци са аути змом (Busby et al ., 2012) . 

Кра мер и Не вин (Cra mer & Ne vin, 2006) спро во де ис тра жи ва ње чи-
јим узор ком је об у хва ће но 46 на став ни ка ко ји има ју ис ку ство у ко о пе ра-
тив ном под у ча ва њу у раз ре ди ма ко је по ха ђа ју де ца са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу, сен зор ним смет ња ма и аути змом . Циљ ис тра жи ва ња је био 
усме рен на ис пи ти ва ње од но са ме ђу на став ни ци ма ко ји су за јед но ан га-
жо ва ни у ко ти чин гу, као и опи си ва ње ка рак те ри сти ка са мог мо де ла ра да . 
Ре зул та ти по ка зу ју да су ови на став ни ци нај че шће у ра ду при ме њи ва ли 
стра те ги је ко о пе ра тив ног уче ња, вр шњач ког под у ча ва ња и ви зу ел не по-
др шке . Сви ис пи та ни ци су из ве шта ва ли о по зи тив ним од но си ма и до број 
са рад њи са дру гим на став ни ком са ко јим су ан га жо ва ни у  ко ти чин гу . 

И по ред по ја ве да се по след њих го ди на у школ ском ра ду са де цом 
са аути змом ин тен зив но ко ри сти ко ти чинг, ре зул та ти по је ди них ис тра-
жи ва ња по ка зу ју да на став ни ци ко ји уче ству ју у ње го вој ре а ли за ци ји не 
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зна ју до вољ но о ефи ка сним стра те ги ја ма ко је се пре по ру чу ју у под у ча-
ва њу де це из аути стич ког спек тра (Lo i a co no & Va len ti, 2010) . У јед ном 
ан ке ти ра њу од 135 на став ни ка из ре дов них шко ла ко ји су у сво јим раз-
ре ди ма има ли уче ни ке са аути змом и уче ство ва ли у ко ти чин гу, са мо 
њих пе то ро је од го во ри ло да су про шли обу ке на те му ем пи риј ски за сно-
ва них при сту па у ра ду са де цом са аути змом (Lo i a co no & Va len ti, 2010) . 
У ис тра жи ва њу Кра мер и Не вин (Cra mer & Ne vin, 2006) од 46 на став ни-
ка са ис ку ством у при ме ни ко ти чинг ме то да че ти ри ис пи та ни ка ни ка да 
ни су по ха ђа ла обу ке за мо дел ра да у ко ји су укљу че ни . 

По ред уоби ча је не уче нич ке уло ге у ко ти чин гу, осо бе са аути змом 
мо гу има ти и уло гу парт не ра у на ста ви . На и ме, у ли те ра ту ри по сто-
је при ка зи ан га жо ва ња осо ба са Аспер ге ро вим син дро мом у ви со ком 
обра зо ва њу као ак те ра у ко ти чинг мо де лу (Jor gen sen, Ba tes, Frec het te, 
Son nen me i er, & Cur tin, 2011) . Пре ма Јор ген се ну и са рад ни ци ма (Jor-
gen sen et al ., 2011) oрганизовање пре да ва ња на фа кул те ти ма у ко ји ма 
уз про фе со ре ак тив ну уло гу има ју и осо бе са Аспер ге ро вим син дро мом 
мо же по зи тив но ути ца ти на све уче сни ке, од но сно на сту ден те ко ји на 
је дан ква ли та тив но дру га чи ји на чин уче о ка рак те ри сти ка ма и по тре ба-
ма осо ба са аути стич ким спек тром, као и на са ме пре да ва че и њи хо ве 
на став не парт не ре са Аспер ге ро вим син дро мом .

ЗА КЉУ ЧАК

Пре гле дом и ана ли зом до ступ них ра до ва мо же се за кљу чи ти да и по-
ред то га што је ко ти чинг био пред мет мно го број них те о риј ских ела бо ра-
ци ја и ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ли те ра ту ра ипак не оби лу је сту ди ја ма 
ко је су у свом фо ку су има ле пра ће ње ефе ка та ко ти чинг мо де ла у ра ду са 
уче ни ци ма са аути змом . У ма ло број ним ра до ви ма у ко ји ма је об ра ђи ва-
на про бле ма ти ка при ме не ко ти чин га у ра ду са уче ни ци ма са аути змом 
при мет но је да из о ста ју де таљ ни опи си ка рак те ри сти ка са мих уче ни ка 
са аути змом као и ни воа на ко јим они функ ци о ни шу, та ко ђе тех ни ке и 
стра те ги је ко је на став ни ци ко ри сте су не до вољ но описанe (Ma stro pi e ri 
et al ., 2005; Me de i ros, 2007; Simp son et al ., 2004) . Ана ли зом при ка за них 
ра до ва по ка за ло се да су ис тра жи вач ки ци ље ви би ли ви ше усме ре ни на 
ис пи ти ва ње и про це ну ком пе тен ци ја са мих на став ни ка за при ме ну ко-
ти чин га, њи хо вих ста во ва пре ма овом на чи ну ра да, као и са рад нич ких 
од но са из ме ђу на став ни ка и спе ци јал них еду ка то ра, а ма ње на ефек те 
ко ји се по сти жу при ме ном ко ти чин га код уче ни ка са аути змом (Busby 
et al ., 2012; Cra mer et al ., 2010; Cra mer & Ne vin, 2006; Ham mel, 2012; Lo-
i a co no & Va len ti, 2010; McCol low et al ., 2013) .
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CO-TEACHING OF STUDENTS WITH AUTISM
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SUMMARy

Co-teaching of students with autism is an innovative practise in which 
general education teacher and special educator share their responsibilities 
for classroom management and instructions . Both of them should be 
prepared to co-teach increasing number of students with autism spectrum 
disorder in inclusive settings . The objective of this paper was to review the 
literature and current knowledge regarding effectiveness of collaborative 
teaching of students with autism . It was revealed that most studies dealing 
with this topic have focused on professional competences and relationships 
between two teachers, rather than on effectiveness of co-teaching itself .
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По јам ква ли тет жи во та је ве о ма ком плек сан тер мин ко ји за ви си од 
број них усло ва, те се њи ме ба ве мно ге на уч не ди сци пли не. Свет ска здрав стве-
на ор га ни за ци ја де фи ни ше ква ли тет жи во та као ста ње ком плет ног фи зич-
ког, мен тал ног и со ци јал ног бла го ста ња и пред ста вља мул ти ди мен зи о нал ни 
кон цепт ко ји об у хва та фи зич ке и пси хо со ци јал не аспек те. Ква ли тет жи во-
та се мо же по сма тра ти кроз два аспек та, су бјек тив ни и објек тив ни аспект 
ква ли те та жи во та. 

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је био да се про це ни ква ли тет жи во-
та осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ко ји се на ла зе на ва нин сти ту ци о нал ном 
сме шта ју, са ак цен том на пси хо ло шки до мен ква ли те та жи во та. Узо рак 
ис тра жи ва ња фор ми ран је од 200 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста од 18 до 
65 го ди на ста ро сти ко ји су по де ље ни на екс пе ри мен тал ну и кон трол ну гру-
пу. екс пе ри мен тал ну гру пу (е гру па) чи ни ло је 100 ис пи та ни ка са це ре брал-
ном па ра ли зом, оба по ла (46 осо ба му шког и 54 осо ба жен ског по ла), док је 
кон трол ну гру пу (К гру па) чи ни ло 100 ис пи та ни ка ти пич не по пу ла ци је (46 
осо ба му шког и 54 осо ба жен ског по ла), ко ји су иза бра ни ме то дом слу чај ног 
узор ка.  Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Са ве зу за це ре брал ну и де чи ју па ра ли зу 
Бе о град, у Бе о гра ду то ком 2013. го ди не. За по тре бе овог ис тра жи ва ња ко ри-
шћен је Упит ник Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, WHO QOL-BREF (WHO, 
1996), и то део ко ји се од но си на пси хо ло шки до мен ква ли те та жи во та. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да осо бе са це ре брал ном па ра ли зом 
оце њу ју ква ли тет свог жи во та на ви шем ни воу у од но су на осо бе ти пич не 
по пу ла ци је. Та ко ђе, утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у 
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два сег мен та пси хо ло шког до ме на и то у ко рист ис пи та ни ка из екс пе ри мен-
тал не гру пе. 

Ова кви ре зул та ти још јед ном по твр ђу ју су бјек тив ност при оце ни ква-
ли те та жи во та, али и то да осо бе са це ре брал ном па ра ли зом има ју не до ста-
так ис ку ста ва, зна ња, и ре ал не пер цеп ци је соп стве ног ста ња, те сма тра ју 
да је ква ли тет њи хо вог жи во та на ви со ком ни воу.

КљУЧ Не Ре ЧИ: це ре брал на па ра ли за, ква ли тет жи во та, пси хо ло шки до-
мен, WHO QOL-BREF

УВОД

По јам ква ли тет жи во та је ве о ма ком плек сан тер мин ко ји за ви си од 
број них усло ва, те се њи ме ба ве мно ге на уч не ди сци пли не . Из сво је пер-
спек ти ве, со ци јал не, еко ном ске и ме ди цин ске на у ке да ју јед но ви ђе ње, 
али за све стра ну и ствар ну ана ли зу ква ли те та жи во та, по тре бан је ин-
тер ди сци пли нар ни при ступ и де фек то ло ги је (спе ци јал не еду ка ци је и 
ре ха би ли та ци је), и пра ва и те о ло ги је (Cel la & Tulsky, 1990) . Ha gerthy еt 
al, (2001) на во де да по сто ји не сла га ње о то ме шта је ква ли тет жи во та, 
шта до при но си ква ли те ту жи во та и шта су ње го ви ре зул та ти .

Кроз исто ри ју су се ме ња ле де фи ни ци је, па и при сту пи ме ре њу ква-
ли те та жи во та . Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја де фи ни ше ква ли тет 
жи во та као ста ње ком плет ног фи зич ког, мен тал ног и со ци јал ног бла го-
ста ња и пред ста вља мул ти ди мен зи о нал ни кон цепт ко ји об у хва та фи зич ке 
и пси хо со ци јал не аспек те (WHO, 1998) . Илић и сар, (2010) на во де да је 
у ши ро ком спек тру еко ном ских, со ци јал них и по ли тич ких раз ло га, ква-
ли тет жи во та озна чен као же ље ни ис ход сер ви сних услу га у ре дов ним и 
спе ци јал ним по тре ба ма обра зо ва ња, за шти те, со ци јал них услу га (ма хом 
за осо бе са ин ва ли ди те том и ста ри је) и све ви ше пред ста вља осврт на по-
ли ти ку јав ног сек то ра на свим ни во и ма . Ме ђу тим, по је ди ни ауто ри сма-
тра ју да се ква ли тет жи во та и не мо же пре ци зно де фи ни са ти, те углав ном 
би ра ју про у ча ва ње раз ли чи тих аспе ка та и ди мен зи ја ква ли те та жи во та . 

Ква ли тет жи во та се мо же по сма тра ти кроз два аспек та, су бјек тив-
ни и објек тив ни аспект ква ли те та жи во та . Да нас, до не кле по сто ји са-
гла сност о по тре би ком би но ва ња објек тив них и су бјек тив них аспе ка та 
ква ли те та жи во та, на осно ву по зна ва ња пред но сти и ква ли те та сва ког од 
њих (Del hey еt al ., 2001) . Су бјек тив ни при ступ ква ли те ту жи во та, где су 
лич на ис ку ства или ви ђе ње соп стве ног жи во та глав ни кри те ри ју ми и да-
ље је нај ва лид ни ји за ве ћи ну ис тра жи ва ча ква ли те та жи во та (Cum mins, 
1998) . Про це на ква ли те та жи во та за сни ва се на не ко ли ко по ка за те ља: 
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1 . Ме ди цин ски по ка за те љи ко ји се од но се на ста ње ор га на и ор ган-
ских си сте ма,

2 . Пси хо ло шки по ка за те љи се од но се на емо ци о нал ни ста тус у сми-
слу од но са пре ма жи во ту, на лич на  и оп шта осе ћа ња и на од нос пре ма 
се би и дру ги ма,

3 . Со ци јал ни по ка за те љи се од но се на ма те ри јал ни ста тус у оп штем 
сми слу, за по сле ност, усло ви ра да, усло ви ста но ва ња, мо гућ но сти аде-
кват не ис хра не, ле че ња, ни во обра зо ва ња, кул тур них по тре ба и вред но-
сти (Hel ler, 1978) .

Нај ве ћи број љу ди ква ли тет жи во та по сма тра кроз здра вље, па се 
вре ме ном ја ви ла по тре ба за де фи ни са њем ква ли те та жи во та у ве зи са 
здра вљем . Кон цепт ква ли те та жи во та укљу чу је онај у ве зи са здра вљем 
(He alth-Re la ted Qu a lity of li fe – HR QoL), али и су бјек тив но бла го ста ње 
(SWB–su bjec ti ve well-be ing) . HR QoL, опи су је ка кве су те шко ће на ста ле 
због ло шег здра вља у од но су на пси хич ко и фи зич ко функ ци о ни са ње, 
уче шће у жи вот ним обла сти ма, али и „здрав стве ни ста тус“ . SWB, об у-
хва та укуп но за до вољ ство жи во том, за до вољ ство жи вот ним по стиг ну ћи-
ма, као и по зи тив ним и не га тив ним ути ца ји ма на ква ли тет жи во та . Сма-
тра се да је за до вољ ство жи во том у ве зи са су бјек тив ном пер спек ти вом, 
и да ква ли тет жи во та тре ба по сма тра ти кроз лич ну про це ну по је дин ца и 
то у од но су на лич не те жње и по стиг ну ћа (Тр гов че вић и сар, 2011) .

HRQоL је ви ше ди мен зи о на лан кон цепт ко ји тре ба да укљу чи че ти ри 
основ не ди мен зи је:

1 . Фи зич ко функ ци о ни са ње ко је об у хва та по је дин ца: бри гу о се би 
(ис хра на, обла че ње), фи зич ке ак тив но сти (шет ња, тр ча ње, пе ња-
ње уз сте пе ни це), дру штве не ак тив но сти (по сао, рад у ку ћи, шко-
ло ва ње),

2 . Фи зич ке сип мто ме по ве за не са бо ле шћу или ле че њем (бол, фи-
зи о ло шке по тре бе),

3 . Пси хич ко функ ци о ни са ње ко је укљу чу је емо ци о нал но ста ње и 
ког ни тив но функ ци о ни са ње,

4 . Дру штве но функ ци о ни са ње ко је се од но си на ак тив но сти и дру-
же ње са при ја те љи ма, ро ђа ци ма и дру ги ма (Te sta & Si mon son, 
1996) .

Кон цепт ква ли те та жи во та код осо ба са ин ва ли ди те том укљу чу је 
све аспек те жи во та, ин тра пер со нал не, ин тер пер со нал не и екс тра пер со-
нал не, ко ји су вр ло уско по ве за ни (Cel la, 1992) . Ка ко на во ди Јо ва но вић 
(2011) при су ство те ле сног ин ва ли ди те та код осо бе мо же зна чај но да 
ути че на њен пси хо фи зич ки и со ци јал ни раз вој . Про це њи ва ње ути ца ја 
те ле сног ин ва ли ди те та на сва ко днев ни жи вот осли ка ва ка кво је функ-
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ци о ни са ње и бла го ста ње те осо бе из да на у дан и у раз ли чи тим до ме-
ни ма жи во та, што за пра во пред ста вља про це ну ква ли те та жи во та . Про-
це на соп стве ног ква ли те та жи во та од стра не осо ба са ин ва ли ди те том је 
пред у слов и пр ви ко рак у стра те ги ји по бољ ша ња ква ли те та жи во та ове 
по пу ла ци је . 

По сто је они аспек ти ква ли те та жи во та ко је на зи ва мо оп штим и они 
су за јед нич ки за све љу де, у сми слу по сто ја ња, при па да ња и раз во ја од-
ре ђе ној по пу ла ци ји . Ка рак те ри стич но је да су пред у сло ви по треб ни за 
ква ли те тан жи вот слич ни или чак иден тич ни код љу ди ши ром све та (Po-
wer, 1999) . По себ ни аспек ти од но се се на сте пен при па да ња и раз во ја 
у до ме ни ма ко ји су спе ци фич ни за ин ва ли ди тет, од но сно аспек те ко је 
осо бе са ин ва ли ди те том сма тра ју ва жним: су бјек тив но бла го ста ње, са-
тис фак ци ју, функ ци о ни са ње у днев ном жи во ту, укљу чу ју ћи са мо по моћ 
и со ци јал не уло ге, спољ не ре сур се (ма те ри јал на и со ци јал на по др шка), 
фи зич ко ста ње, пси хо ло шко ста ње, спо соб ност очу ва ња со ци јал них ин-
тер ак ци ја и со мат ско ста ње (за до вољ ство без бо ло ва, без уз не ми ра ва ња) 
(Schip per, 1985) . Јо ва но вић (2011) на во ди да је су шти на пој ма ква ли те-
та жи во та код осо ба са ин ва ли ди те том по бољ ша ње и уна пре ђе ње це ло-
куп ног жи вље ња тих осо ба, ко је се оства ру је кроз три ни воа: Пр ви ни во 
– оства ре ње основ них људ ских по тре ба; Дру ги ни во – до жи вља ва ње са-
тис фак ци је у аспек ти ма ко ји су ва жни за не ку осо бу; Тре ћи ни во – по-
сти за ње ви ших ни воа лич ног ужи ва ња и ис пу ње но сти .

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је био да се про це ни ква ли тет жи-
во та осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ко ји се на ла зе на ва нин сти ту ци о-
нал ном сме шта ју, са ак цен том на пси хо ло шки до мен ква ли те та жи во та . 
Ква ли тет жи во та осо ба са це ре брал ном па ра ли зом по ре ђен је са ква ли-
те том жи во та осо ба ти пич не по пу ла ци је . 

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узо рак ис тра жи ва ња фор ми ран је од 200 ис пи та ни ка, оба по ла, уз-
ра ста од 18 до 65 го ди на ста ро сти ко ји су по де ље ни на екс пе ри мен тал-
ну и кон трол ну гру пу . Екс пе ри мен тал ну гру пу (Е гру па) чи ни ло је 100 
ис пи та ни ка са це ре брал ном па ра ли зом, чла но ва Са ве за за це ре брал ну 
и де чи ју па ра ли зу Бе о гра да, оба по ла (46 осо ба му шког и 54 осо ба жен-
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ског по ла) . Исто вре ме но, кон трол ну гру пу (К гру па) чи ни ло је 100 ис пи-
та ни ка ти пич не по пу ла ци је (46 осо ба му шког и 54 осо ба жен ског по ла), 
ко ји су иза бра ни ме то дом слу чај ног узор ка .  

Ме сто и вре ме ис тра жи ва ња

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Са ве зу за це ре брал ну и де чи ју па ра ли-
зу Бе о град, у Бе о гра ду то ком 2013 . го ди не . 

ИН СТРУ МЕНТ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

За по тре бе овог ис тра жи ва ња ко ри сти ли смо Упит ник Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је, WHO QOL-BREF (WHO, 1996), ко ји са др жи 26 пи-
та ња и про це њу је фи зич ки, пси хо ло шки, со ци јал ни и до мен окру же ња . 
У овом ра ду при ка за ли смо део ре зул тат ко ји се од но се на пси хо ло шки 
до мен ква ли те та жи во та . Овај до мен об у хва та сле де ћа пи та ња: Ко ли ко 
ужи ва те у жи во ту?, Ко ли ко је Ваш жи вот вре дан?, Ка ква Вам је кон це-
тра ци ја?, Да ли мо же те да при хва ти те свој фи зич ки из глед?, Ко ли ко сте 
за до вољ ни со бом? и Ко ли ко че сто има те не га тив на осе ћа ња као што су 
ло ше ре а го ва ње, не сна ла же ње, оча ја ње, не из ве сност, де пре си ја?

МЕ ТО ДЕ ОБ РА ДЕ ПО ДА ТА КА

До би је ни по да ци об ра ђе ни су у ста ти стич ком па ке ту SPSS 21 .0  For 
Win dows . За об ра ду и при каз по да та ка ко ри шће не су ме ре уче ста ло сти 
(фре квен ци је и про цен ти), ме ре цен трал не тен ден ци је (арит ме тич ка 
сре ди на и стан дард на де ви ја ци ја), као и Т-тест и по ступ ци за утвр ђи ва-
ње зна чај но сти Т-те ста .

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
СА ДИСКУСИЈОМ

У та бе ли 1 при ка за на је струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу 
„Ко ли ко ужи ва те у жи во ту?“ и пол . На осно ву до би је них ре зул та та, мо-
же мо ре ћи да у екс пе ри мен тал ној гру пи ме ђу осо ба ма му шког по ла ни је 
за бе ле жен од го вор „ни нај ма ње“, док је у ис тој гру пи овај од го вор на ве-
ла са мо 1 (1 .9%) осо ба жен ског по ла . Од го вор „ве о ма мно го“ на во ди 17 
(37 .0%) осо ба му шког по ла, док код осо ба жен ског по ла, њих 18 (33 .3%) 
нај че шће од го во ра са „уме ре но“ . У кон трол ној гру пи нај че шћи од го вор 
је „уме ре но“ код оба по ла . Овај од го вор на ве ло је 27 или 50% осо ба жен-
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ског по ла кон трол не гру пе  и 20 или 43 .5% осо ба му шког по ла . Од го вор 
„ни нај ма ње“ на во ди по је дан ис пи та ник оба по ла .

Табела 1 – Колико уживате у животу?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Ни најмање 0 0 .0 1 1 .9 1 2 .2 1 1 .9 3 1 .5

Мало 3 6 .5 4 7 .4 3 6 .5 2 3 .7 12 6 .0

Умерено 12 26 .1 18 33 .3 20 43 .5 27 50 .0 77 38 .5

Много 14 30 .4 17 31 .5 14 30 .4 10 18 .5 55 27 .5

Веома много 17 37 .0 14 25 .9 8 17 .4 14 25 .9 53 26 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Табела 2 – Колико је Ваш живот вредан?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Ни најмање 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 1 .9 1 0 .5

Мало 0 0 .0 2 3 .7 4 8 .7 0 0 .0 6 3 .0

Умерено 1 2 .2 4 7 .4 4 8 .7 5 9 .3 14 7 .0

Много 11 23 .9 9 16 .7 8 17 .4 14 25 .9 42 21 .0

Веома много 34 73 .9 39 72 .2 30 65 .2 34 63 .0 137 68 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу „Ко ли ко је Ваш жи вот 
вре дан?“ и пол при ка за на је у та бе ли 2 . Ве ћи на ис пи та ни ка 137 (68 .5%) 
оце њу је вред ност свог жи во та нај ви шом оце ном „ве о ма мно го“ . Оце ну 
„мно го“ на ве ло је 42 (21 .0%) , „уме ре но“ 14 (7%), „ма ло“ 6 (3 .0%) ис пи-
та них осо ба . Је дан ис пи та ник (0 .5%) се из ја шња ва да ње гов жи вот „ни 
нај ма ње“ ни је вре дан . У екс пе ри мен тал ној гру пи нај ви ше ис пи та ни ка 
на во ди да њи хов жи вот вре ди „ве о ма мно го“ 34 (73 .9%) му шкар ца и 39 
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(72 .2%) же на . Исто вре ме но, у кон трол ној гру пи  „ве о ма мно го“ на во ди 
30 (65 .2%) му шкар ца и 34 (63 .0%) же не .

Табела 3 – Каква Вам је концентрација?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Ни најмање 1 2 .2 0 0 .0 2 4 .3 1 1 .9 4 2 .0

Мало 3 6 .5 3 5 .6 5 10 .9 1 1 .9 12 6 .0

Умерено 16 34 .8 24 44 .4 22 47 .8 17 31 .5 79 39 .5

Много 16 34 .8 16 29 .6 16 34 .8 30 55 .6 78 39 .0

Веома много 10 21 .7 11 20 .4 1 2 .2 5 9 .3 27 13 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Та бе ла 3 пред ста вља струк ту ру ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу 
„Ка ква Вам је кон цен тра ци ја?“ и пол . Ис пи та ни ци му шког по ла из екс-
пе ри мен тал не, оце њу ју кон цен тра ци ју оце на ма „уме ре но“ (16 (34 .8%)) 
и „мно го“ (16 (34 .8%)), док је ме ђу осо ба ма жен ског по ла нај че шћа оце-
на „уме ре но“ (24, (44 .4%)) . Да ље, ре зул та ти по ка зу ју да је у кон трол ној 
гру пи нај ве ћи број му шка ра ца 22 (47 .8%) оце нио сво ју кон цен тра ци ју 
оце ном „уме ре но“, док је оце на „мно го“ нај че шћа код ис пи та ни ка жен-
ског по ла (30 (55 .6%)) .  

Табела 4 – Да ли можете да прихватите свој физички изглед?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Ни најмање 1 2 .2 1 1 .9 0 0 .0 0 0 .0 2 1 .0

Мало 0 0 .0 1 1 .9 1 2 .2 0 0 .0 2 1 .0

Осредње 4 8 .7 3 5 .6 4 8 .7 3 5 .6 14 7 .0

Углавном 12 26 .1 19 35 .2 24 52 .2 24 44 .4 79 39 .5

Потпуно 29 63 .0 30 55 .6 17 37 .0 27 50 .0 103 51 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0
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У та бе ли 4  да та је струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу  „Да 
ли мо же те да при хва ти те свој фи зич ки из глед?“ и пол . На осно ву при-
ка за них ре зул та та мо же се ре ћи, да нај ве ћи број осо ба оба по ла у екс-
пе ри мен тал ној гру пи на во ди од го вор „пот пу но“, 29 (63 .0%) му шкар ца 
и 30 (55 .6%) же на . Исто вре ме но, по је дан му шка рац (2 .2%) и јед на же-
на (1 .9%) су на ве ли од го вор „ни нај ма ње“ . У кон трол ној гру пи нај ве ћи 
број осо ба му шког по ла 24 (52 .2%) на во ди  „углав ном“ као од го вор за 
при хва та ње свог фи зич ког из гле да, док је 27 (50%) же на да ло од го вор 
„пот пу но“, што ујед но пред ста вља и нај че шће на во ђен од го вор код осо-
ба жен ског по ла у кон трол ној гру пи .

Табела 5 – Колико сте задовољни собом?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Веома  
незадовољан 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0

Незадовољан 2 4 .3 1 1 .9 2 4 .3 0 0 .0 5 2 .5

Ни задовољан 
ни незадовољан 6 13 .0 14 25 .9 8 17 .4 10 18 .55 38 19 .0

Задовољан 26 56 .5 30 55 .6 23 50 .5 30 55 .6 109 54 .5

Веома  
задовољан 12 26 .1 9 16 .7 13 28 .3 14 25 .9 48 24 .0

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Та бе ла 5 да је при каз струк ту ре ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу 
„Ко ли ко сте за до вољ ни со бом?“ и пол . У екс пе ри мен тал ној гру пи нај ви-
ше ис пи та ни ка је на ве ло од го вор „за до во љан“, и то 26 (56 .5%) осо ба му-
шког, од но сно 30 (55 .6%) осо ба жен ског по ла . Исто вре ме но од го вор „за-
до во љан“, нај че шће на во де и ис пи та ни ци кон трол не гру пе (23 (50 .5%) 
осо ба му шког по ла и 30 (55 .6%) осо ба жен ског по ла) .

У та бе ли 6 при ка за на је струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја-
блу „Ко ли ко че сто има те не га тив на осе ћа ња као што су ло ше ре а го ва ње, 
не сна ла же ње, оча ја ње, не из ве сност, де пре си ја?“ и пол. По је дан ис пи-
та ник и му шког (2 .2%) и жен ског по ла (1 .9%) екс пе ри мен тал не гру пе 
на во ди од го вор „увек“, док овај од го вор ни је за бе ле жен код ис пи та ни ка 
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у кон трол ној гру пи . 32 осо бе му шког по ла (69 .6%), и 32 осо бе жен ског 
по ла (59 .3%), у екс пе ри мен тал ној гру пи, од го ва ра ју са „рет ко“ . Исто-
вре ме но, ово је нај че шћи од го вор и код ис пи та ни ка кон трол не гру пе 
(му шки пол 28 (60 .9%), жен ски пол 29 (53 .7%)) .

Табела 6 – Колико често имате негативна осећања као што су лоше 
реаговање,несналажење, очајање, неизвесност, депресија?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Увек 1 2 .2 . 1 1 .9 0 0 .0 0 0 2 1 .0

Веома често 1 2 .2 2 3 .7 4 8 .7 8 14 .8 15 7 .5

Често 2 4 .3 9 16 .7 6 13 .0 10 18 .5 27 13 .5

Ретко 32 69 .6 32 59 .3 28 60 .9 29 53 .7 121 60 .5

Никада 10 21 .7 10 18 .5 8 17 .4 7 13 .0 35 17 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Табела 7 – Просечне вредности за испитиване варијабле

Варијабла Експериментална 
група Контролна група

N АS SD N АS SD SIG
Колико уживате у животу? 100 3 .84 0 .982 100 3 .59 0 .954 0 .987

Колико је Ваш живот вредан? 100 4 .64 0 .674 100 4 .44 0 .891 0 .005*
Каква Вам је концентрација? 100 3 .66 0 .913 100 3 .46 0 .822 0 .131

Да ли можете да прихватите свој 
физички изглед? 100 4 .44 0 .833 100 4 .35 0 .657 0 .137

Колико сте задовољни собом? 100 3 .95 0 .730 100 4 .05 0 .730 0 .829
Колико често имате негативна 

осећања као што су лоше 
реаговање,несналажење, очајање, 

неизвесност, депресија?

100 3 .97 0 .784 100 3 .75 0 .857 0 .013*

*p<0 .05

Та бе ла 7 при ка зу је про сеч не вред но сти до би је не за ис пи ти ва не ва-
ри ја бле у окви ру пси хо ло шког до ме на ква ли те та жи во та . На осно ву 
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до би је них ре зул та та, мо же мо ре ћи да ја код две ис пи ти ва не ва ри ја бле 
за бе ле же на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка ( на ни воу *p<0 .05) из ме ђу ис-
пи ти ва них гру па, и то у ко рист екс пе ри мен тал не гру пе . Исто вре ме но, 
про сеч не вред но сти да тих од го во ра, код ис пи та ни ка екс пе ри мен тал не 
гру пе кре ћу се у ра спо ну од 3 .66 до 4 .64, док су код ис пи та ни ка кон трол-
не гру пе за бе ле же не ни же про сеч не вред но сти (3 .59 – 4 .44) .

ЗАКЉУЧАК

Ана ли зи ра ју ћи до ступ ну ли те ра ту ру ко ја се ба ви ла про у ча ва њем 
ква ли те та жи во та осо ба са ин ва ли ди те том, уоп ште, на и шли смо на ре-
зул та те ко ји го во ре да осо бе са ин ва ли ди те том има ју ни жи ни во ква ли-
те та жи во та од осо ба ти пич не по пу ла ци је . Ме ђу тим, на ше ис тра жи ва ње 
по ка за ло је да осо бе са це ре брал ном па ра ли зом у пси хо ло шком до ме-
ну ква ли те та жи во та, оце њу ју ква ли тет свог жи во та на ви шем ни воу од 
осо ба без ин ва ли ди те та . Ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку за бе ле жи ли смо 
у два сег мен та и то у ко рист осо ба са це ре брал ном па ра ли зом . Осо бе 
са це ре брал ном па ра ли зом, ре ђе не го осо бе ти пич не по пу ла ци је има ју 
не га тив на осе ћа ња, као што су ло ше ре а го ва ње, не сна ла же ње, оча ја ње и 
не из ве сност . Та ко ђе, у ве ћем про цен ту при хва та ју свој фи зич ки из глед 
и сма тра ју да им је жи вот вре дан . Ова кви ре зул та ти још јед ном по твр-
ђу ју су бјек тив ност при оце ни ква ли те та жи во та, али и то да осо бе са 
це ре брал ном па ра ли зом има ју не до ста так ис ку ста ва, зна ња, и ре ал не 
пер цеп ци је соп стве ног ста ња, те сма тра ју да је ква ли тет њи хо вог жи во та 
на ви со ком ни воу .
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SUMMARy

The concept of quality of life is a very complex term that depends on 
numerous factors, and deal in many scientific disciplines . The World Health 
Organization defines quality of life as a state of complete physical, mental 
and social well-being and it is a multidimensional concept that includes 
physical and psychosocial aspects . Quality of life can be seen in two aspects, 
the subjective and objective aspects of quality of life .

The main objective of this study was to evaluate the quality of life for 
people with cerebral palsy who are on non-institutional housing, with an 
emphasis on the psychological domain of quality of life  . The study sample 
was formed by 200 subjects of both sexes aged 18 to 65 years, and they 
were divided into experimental and control group . The experimental group 
(E group) consisted of 100 people with cerebral palsy, both sexes (46 male 
and 54 female), while the control group (C group) consisted of 100 subjects 
of the typical population (46 male and 54 female) and they were selected 
by random sampling . The research was conducted in the Association for 
Cerebral and Child Palsy of Belgrade Belgrade, in Belgrade during the 2013 . 
For the purposes of this study, we use the questionnaire of the World Health 
Organization WHOQOL – BREF (WHO, 1996), the part which refers to the 
psychological domain of quality of life .

The results show that people with cerebral palsy assess their quality of 
life at a higher level than the typical person population . Also, we found a 
statistically significant difference in the two segments of the psychological 
domain to the benefit of patients in the experimental group .

Once again, these results confirm the subjectivity in assessing quality 
of life, but also that people with cerebral palsy have a lack of experience, 
knowledge, and realistic perception of their own situation, and believe that 
their quality of life is high .

KEY WORDS: cerebral palsy, quality of life, psychological domain of 
WHOQOL – BREF
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Со ци јал на пар ти ци па ци ја пред ста вља уче шће осо ба у свим аспек ти ма 
жи во та, од но сно она је пре дик тор аде кват ног раз во ја и од кључ ног је зна-
ча ја за ква ли тет жи во та осо ба са ин ва ли ди те том. Ни во со ци јал не пар ти-
ци па ци је осо ба са ин ва ли ди те том ди рект но за ви си од ин ди ви ду ал них ка-
рак те ри сти ка (оних ко је се од но се на са му осо бу), сре дин ских де тер ми нан-
ти (фак то ри со цио – кул тур ног окру же ња) као и њи хо вог уза јам ног од но са. 
Да би се об у хва тио про цес со ци јал не пар ти ци па ци је по треб но је са гле да ти 
ути цај сре дин ских фак то ра на оства ри ва ње со ци јал не пар ти ци па ци је, као 
и све по сле ди це ко је про из и ла зе из ин тер ак ци је из ме ђу лич них и сре дин ских 
фак то ра. 

Циљ овог ис тра жи ва ња је би да се про це ни ко ли ки је ути цај око ли не на 
со ци јал ну пар ти ци па ци ју де це са це ре брал ном па ра ли зом. Узо рак ис тра жи-
ва ња је фор ми ран од 40 де це са це ре брал ном па ра ли зом школ ског уз ра ста, оба 
по ла. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но у Цен тру за еду ка ци ју де це са спе ци јал-
ним по тре ба ма „Sha fal lah“ До ха, Ка тар, у пе ри о ду од 2006. до 2009. го ди не. 
За по тре бе овог ис тра жи ва ња ко ри шће на је ска лу ICF Chec klist, кли нич ки об-
лик за Ин тер на ци о нал ну кла си фи ка ци ју функ ци о ни са ња, вер зи ја 2.1.а (ICF 
Chec klist World He alth Or ga ni za tion, Sep tem ber 2003), и то део ска ле ко ји се 
од но си на фак то ре око ли не. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да око ли на, ста во ви и број не ба ри је ре 
пред ста вља ју до дат ни фак тор огра ни че ња у функ ци о ни са њу де це са це ре-
брал ном па ра ли зом, што до дат но ути че да бу ду стал но или по вре ме но ис-
кљу че на из со ци јал не сре ди не.

КљУЧ Не Ре ЧИ: со ци јал на пар ти ци па ци ја, це ре брал на па ра ли за,сре дин ски 
фак то ри 
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УВОД

Со ци јал на пар ти ци па ци ја осо ба са це ре брал ном па ра ли зом и да-
ље пред ста вља про блем ко ји ни је до вољ но ис тра жен . Ис тра жи ва ња ко ја 
су ра ђе на у обла сти спе ци јал не еду ка ци је и ре ха би ли та ци је ука зу ју на 
мно ге си ту а ци је ко је у знат ној ме ри до во де до по ја ве хен ди ке па (од су-
ство уче шћа у ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та, ни зак ни во оче ки-
ва ња ка дра ко ји се ба ви про бле ма ти ком осо ба са ин ва ли ди те том, из о-
ста нак еду ка тив них са др жа ја ко ји ма би се пот кре пи ло осе ћа ње лич не 
од го вор но сти, итд) . 

WHO (2001) де фи ни ше со ци јал ну пар ти ци па ци ју као уче шће у жи-
вот ној си ту а ци ји у од но су на сте пен у ко јем се осо ба ак тив но укљу чу је, 
а не у од но су на то ко ли ко осо ба мо же или же ли да се укљу чи . Кинг и 
са рад ни ци (King et al, 2003) со ци јал ну пар ти ци па ци ју опи су ју као уче-
шће у фор мал ним и не фор мал ним сва ко днев ним ак тив но сти ма то ком 
жи во та, где укљу чу ју и окру же ња за спорт, игру, за ба ву, уче ње, и дру го . 
Ауто ри са на шег под не бља сма тра ју да је со ци јал на пар ти ци па ци ја уче-
шће осо ба у свим аспек ти ма жи во та (Не до вић и сар, 2010), од но сно да је 
она пре дик тор аде кват ног раз во ја и да је од кључ ног зна ча ја за ква ли тет 
жи во та осо ба са ин ва ли ди те том (Ми ли ће вић и сар, 2011; Одо вић и сар, 
2008) . У на уч ној и струч ној ли те ра ту ри на во де се број ни фак то ри ко ји су 
зна чај ни за со ци јал ну пар ти ци па ци ју осо ба са ин ва ли ди те том (по је ди-
нац, по ро ди ца, шко ла, вр шњач ко окру же ње, со ци јал на по ли ти ка и оста-
ло) . Не до вић и сар, (2012) на во де да су фак то ри ко ји ути чу на со ци јал ну 
пар ти ци па ци ју осо ба са ин ва ли ди те том мно го стру ки и ви ше ди мен зи о-
нал ни, те се и при сту пи у уна пре ђи ва њу и под сти ца њу со ци јал ног укљу-
чи ва ња мо ра ју ин ди ви ду ал но при ла го ђа ва ти . Исти ауто ри ис ти чу да ни-
во со ци јал не пар ти ци па ци је осо ба са ин ва ли ди те том ди рект но за ви си 
од ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка (оних ко је се од но се на са му осо бу), 
сре дин ских де тер ми нан ти (фак то ри со цио – кул тур ног окру же ња) као и 
њи хо вог уза јам ног од но са . Да би се об у хва тио про цес со ци јал не пар ти-
ци па ци је по треб но је са гле да ти ути цај сре дин ских фак то ра на оства ри-
ва ње со ци јал не пар ти ци па ци је, као и све по сле ди це ко је про из и ла зе из 
ин тер ак ци је из ме ђу лич них и сре дин ских фак то ра . 

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња био је да се про це ни ко ли ки ути цај 
око ли на, у ко јој жи ве  де ца са це ре брал ном па ра ли зом, има на њи хо ву 
со ци јал ну пар ти ци па ци ју . 
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МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак ис тра жи ва ња фор ми ран је од 40 де це са це ре брал ном па ра-
ли зом школ ског уз ра ста, оба по ла . Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но у Цен-
тру за еду ка ци ју де це са спе ци јал ним по тре ба ма „Sha fal lah“ До ха, Ка-
тар, у пе ри о ду од 2006 . до 2009 . го ди не . 

За про це ну ути ца ја око ли не на со ци јал ну пар ти ци па ци ју де це са це-
ре брал ном па ра ли зом ко ри сти ли смо ска лу ICF Chec klist, кли нич ки об-
лик за Ин тер на ци о нал ну кла си фи ка ци ју функ ци о ни са ња, вер зи ја 2 .1 .а 
(ICF Chec klist World He alth Or ga ni za tion, Sep tem ber 2003), и то део ска-
ле ко ји се од но си на фак то ре око ли не . Део ICF Chec klist – фак то ри око-
ли не об у хва та:

а) Про дук ти и тех но ло ги ја (Сред ства за ко му ни ка ци ју, При сту пач-
ност јав них обје ка та, Сред ства за упо тре бу у сва ко днев ном жи во ту, 
Сред ства или по ма га ла за кре та ње, Лич на по тро шња (хра на, ле ко ви), 
При сту пач ност при ват ног објек та (ку ћа) . 

б) По др шка и од но си (Нај бли жа по ро ди ца, Власт, Лич ни аси стент 
(не го ва те љи ца), При ја те љи, по зна ни ци ко ле ге су се ди и за јед ни ца, Здрав-
стве ни рад ни ци, За шти та здра вља) . 

в) Ста во ви око ли не (По је ди нач ни ста во ви нај бли же по ро ди це, По-
је ди нач ни ста во ви здрав стве них рад ни ка, По је ди нач ни ста во ви лич ног 
аси стен та, По је ди нач ни ста во ви уче сни ка за шти те здра вља, По је ди нач-
ни ста во ви при ја те ља, Став дру штва) .

г) Услу ге, си стем и по ли ти ка (При ла го ђе но ста но ва ње, Ко му ни ка-
циј ске услу ге (те ле фон…), Пре воз, За кон ска пра ва, Со ци јал но оси гу ра-
ње, Оп шта дру штве на по др шка) .

РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ

Табела 1– ICF фактори околине – Продукти и технологија

Фреквенција Опис домена ICF code

90% Средства за комуникацију 125

85% Приступачност јавних објеката 150

80% Стредства за употребу у свакодневном животу 115

70% Стредства или помагала за кретање 120

60% Лична потрошња (храна, лекови) 110

25% Приступачност приватног објекта (кућа) 155
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У та бе ли 1 при ка за на је за сту пље ност фак то ра око ли не, до мен про-
дук ти и тех но ло ги ја за ис пи та ни ке са це ре брал ном па ра ли зом пре ма 
ICF Che klist . По тре бе ис пи та ни ка у овом до ме ну кре ћу се од 25 до 90 
про це на та . Нај ве ћа по тре ба ис пи та ни ка еви ден ти ра на је за сред ства ко-
му ни ка ци је (90%), за тим при сту пач ност јав ним објек ти ма (85%) и сред-
ства за упо тре бу у сва ко днев ном жи во ту (80%) . Нај ма ња по тре ба за сту-
пље на у овом до ме ну од но си се на при сту пач ност при ват ног објек та или 
ку ће, ко ја из но си 25% . Сред ства и по ма га ла за кре та ње за сту пље на су у 
70% а лич на по тро шња (хра на, ле ко ви) у 60% . 

Табела 2 – ICF фактори околине –  Подршка и односи

Фреквенција Опис домена ICF code

95% Најближа породица 310

85% Власт 330

85% Лични асистент (неговатељица) 340

70% Пријатељи 320

65% Познаници колеге суседи и заједница 325

30% Здравствени радници 355

25% Заштита здравља 360

До мен по др шка и од но си у окви ру ком по нен те фак то ри око ли не 
пре ма ICF Che klist, код ис пи та ни ка са це ре брал ном па ра ли зом при ка за-
ни су у та бе ли 2 . Нај ве ћа по тре ба у овом до ме ну од но си се на нај бли жу 
по ро ди цу, чак 95% . Власт и лич ни аси стент за сту пље ни су у 85%, при-
ја те љи са 70%, а по зна ни ци, ко ле ге, су се ди и за јед ни ца са 65% . Нај ма-
њи про це нат за сту пље но сти у овом до ме ну има ју здра стве ни рад ни ци у 
30% и за шти та здра вља у 25% слу ча је ва . 

Табела 3 – ICF фактори околине –  Ставови околине

Фреквенција Опис домена ICF code

90% Појединачни ставови најближе породице 410

75% Појединачни ставови здравствених радника 450

70% Појединачни ставови личног асистента 440

65% Појединачни ставови учесника заштите здравља 455

55% Појединачни ставови пријатеља 420

15% Став друштва 460
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ICF фак то ри око ли не – ста во ви око ли не пре ма ис пи та ни ци ма са 
це ре брал ном па ра ли зом при ка за ни су у та бе ли 3 . За сту пље ност у овом 
до ме ну кре ће се од 15% до 90% . На осно ву ре зул та та при ка за них у овој 
та бе ли, мо же се ре ћи да је нај ве ћа за сту пље ност пре ма по је ди нач ним 
ста во ви ма нај бли же по ро ди це и то 90%, за тим пре ма по је ди нач ним ста-
во ви ма здра стве них рад ни ка 75% . Да ље, за сту пље ност пре ма ста во ви ма 
лич ног аси стен та је 70% и пре ма ста вов ма при ја те ља 55% . Оп шти став 
дру штва за сту пљен је са 15% .

Табела 4 – ICF фактори околине –  Услуге, систем и политика

Фреквенција Опис домена ICF code

85% Прилагођено становање 525

85% Комуникацијске услуге ( телефон …) 535

85% Превоз 540

60% Законска права 550

55% Социјално осигурање 570

35% Општа друштвена подршка 575

У та бе ли 4 при ка зан је ICF – фак то ри око ли не до мен услу ге, си стем 
и по ли ти ка код ис пи та ни ка са це ре брал ном па ра ли зом . Фре квен ци ја за-
сту пље но сти у овом до ме ну кре ће се од 35% до 85% . Мо же се ре ћи да је 
нај ви ша фре квен ци ја за сту пље но сти еви ден ти ра на код до ме на при ла-
го ђе но ста но ва ње, ко му ни ка циј ске услу ге и пре воз – са 85% . За кон ска 
пра ва за сту пље на су са 60%, со ци јал но оси гу ра ње са 55%, а оп шта дру-
штве на по ли ти ка са 35% .  

Збир ни по да ци за фак то ре око ли не код ис пи та ни ка са це ре брал ном 
па ра ли зом, пре ма ICF Che klist, при ка за ни су у та бе ли 5 . Код ис пи та ни-
ка из на шег узор ка, утвр ди ли смо да је нај фре квент ни ји до мен нај бли жа 
по ро ди ца (95%), сле де сред ства ко му ни ка ци је и по је ди нач ни ста во ви нај-
бли же по ро ди це (90%) . Под јед на ко ви со ка за сту пље ност од 85% еви ден-
ти ра на је за: при сту пач ност јав них обје ка та, власт, лич ни аси стент (не-
го ва те љи ца), усло ви ста но ва ња (при ла го ђе ност) и ко му ни ка тив не услу ге 
(те ле фон,…) . За сту пље ност у ра спо ну од 55 – 80% до би је на је у још 11 
до ме на (сред ства за упо тре бу у сва ко днев ном жво ту, по је ди на чи ста во-
ви здрав стве них рад ни ка, сред ства или по ма га ла за кре та ње, при ја те љи, 
по је ди нач ни ста во ви лич ног аси стен та, по зна ни ци, ко ле ге су се ди и за јед-
ни ца, по је ди на чи ста во ви уче сни ка за шти те здра вља, лич на по тро шња, 
за кон ска пра ва, по је ди на чи ста во ви при ја те ља и со ци јал но оси гу ра ње) .
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Табела 5 – ICF за компоненту фактори околине

Фреквенција Опис домена ICF code

95% Нај бли жа по ро ди ца 310

90% Сред ства за ко му ни ка ци ју 125

90% По је ди нач ни ста во ви нај бли же по ро ди це 410

85% При сту пач ност јав них обје ка та 150

85% Власт 330

85% Лич ни аси стент (не го ва те љи ца) 340

85% Усло ви ста но ва ња (при ла го ђе ност) 525

85% Ко му ни ка тив не услу ге ( те ле фон, … .) 535

80% Сред ства за упо тре бу у сва ко днев ном жи во ту 115

75% По је ди нач ни ста во ви здрав стве них рад ни ка 450

70% Сред ства или по ма га ла за кре та ње 120

70% При ја те љи 320

70% По је ди нач ни ста во ви лич ног аси стен та 440

65% По зна ни ци, ко ле ге, су се ди и за јед ни ца 325

65% По је ди нач ни ста во ви уче сни ка за шти те здра вља 455

60% Лич на по тро шња (хра на, ле ко ви) 110

60% За кон ска пра ва 550

55% По је ди нач ни ста во ви при ја те ља 420

55% Со ци јал но оси гу ра ње 570
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ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ана ли зе ре зул та та ис тра жи ва ња, еви дент но је да де вет од 
де вет на ест па ра ме та ра ко ји се од но се на ком по нен ту фак то ра око ли не 
има ју фре квен ци ју уче ста ло сти 80% и ви ше . Сви они ICF до ме ни, ко ји 
су сза сту пље ни са 80% и ви ше у струк ту ри ICF ком по нен те за фак тор 
око ли не зах те ва ју раз ви ја ње и при ме ну струч не ком пе тен ци је, од но сно 
ка дра ка ко за рад са де цом са це ре брал ном па ра ли зом, та ко и за рад са 
око ли ном у ко јој жи ве ова де ца . Де ца са це ре брал ном па ра ли зом због 
свог при мар ног ста ња, ко је је пра ће но и те ле сним и сен зор ним оште-
ће њи ма, има ју огра ни че ња у функ ци о ни са њу у со ци јал ној сре ди ни . 
Око ли на, ста во ви и број не ба ри је ре пред ста вља ју до дат ни фак тор огра-
ни че ња у функ ци о ни са њу ове де це, што до дат но ути че да бу ду стал но 
или по вре ме но ис кљу че на из со ци јал не сре ди не . По да ци до би је ни овим 
ис тра жи ва њем су по ка за ли да је нај ве ћа, од но сно нај фре квент ни ја по-
тре ба де це са це ре брал ном па ра ли зом ве за на за став нај у же по ро ди це и 
сред ства за ко му ни ка ци ју . Од но сно, још јед ном је по твр ђе но да сре дин-
ски фак то ри има ју ди рек тан ути цај на со ци јал ну пар ти ци па ци ју, у овом 
слу ча ју де це са це ре брал ном па ра ли зом .
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SUMMARy

Social participation is the participation of people in all aspects of 
life, respectively that it is an adequate predictor of the development and 
it is crucial for the quality of life for people with disabilities . The social 
participation of people with disabilities directly related to the individual 
characteristics (those that relate to the person himself), environmental 
determinants (factors of socio – cultural environment) and their mutual 
relations . To cover the process of social participation is necessary to consider 
influence of environmental factors on achieving social participation 
and the consequences arising out of interaction between personal and 
environmental factors .

The aim of this study was to assess the environmental impact on the 
social participation of children with cerebral palsy . The study sample was 
formed by 40 school children with cerebral palsy, both sexes . The research 
was conducted at the Center for Education of Children with Special Needs 
"Shafallah" Doha, Qatar, in the period since 2006 . by 2009 . year . For the 
purpose of this research was used scale ICF Checklist, a clinical form of 
the international classification of functioning, version 2 .1 .a ( ICF Checklist 
World Health Organization, September 2003), and it’s part of the scale 
which is related to environmental factors .

The results show that the environment, attitudes and many barriers 
limiting factor in the functioning of children with cerebral palsy, which 
further affects to be permanently or temporarily excluded from the social 
environment .
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За успе шно функ ци о ни са ње школ ске ин сти ту ци је нео п ход на је ко му-
ни ка ци ја и са рад ња из ме ђу чла но ва школ ског ко лек ти ва и из ме ђу шко ле и 
по је ди на ца и ин сти ту ци ја у ње ном ло кал ном и ши рем дру штве ном окру-
же њу. Ко му ни ка ци ја се мо же по сма тра ти као пред у слов по сто ја ња и функ-
ци о ни са ња би ло ко је дру штве не гру пе и ин сти ту ци је, као ме диј пу тем ко јег 
се оства ру ју груп не ак тив но сти, али и као ре зул тат успе шног груп ног и ин-
сти ту ци о нал ног де ло ва ња. 

Циљ ра да је при каз по сто је ће ко му ни ка ци је у обра зов ном си сте му код 
нас,са при ме ри ма ко му ни ка ци је у не ким европ ским зе мља ма, са раз ви је ном 
обра зов ном по ли ти ком.

КљУЧ Не Ре ЧИ: ко му ни ка ци ја, ро ди тељ, шко ла, вас пи та ње и обра зо ва ње

УВОД

У по след ње вре ме и у на шој сре ди ни све су ак ту ел ни је рас пра ве о 
по тре би и мо гућ но сти ма раз ви ја ња прак се школ ског ра да на прин ци-
пи ма ефи ка сне ко му ни ка ци је и са рад ње из ме ђу свих уче сни ка тог про-
це са . Мо гло би се ре ћи да је оп ште при хва ћен став за сно ван на број ним 
те о риј ским и ем пи риј ским на ла зи ма да по сто ји по ве за ност из ме ђу ква-
ли те та ко му ни ка ци је и са рад ње у шко ли и ква ли те та школ ског ра да из-
ра же ног у ни воу оства ре но сти пред ви ђе них ис хо да вас пи та ња и обра-
зо ва ња . У усло ви ма оства ри ва ња про це са де цен тра ли за ци је вас пит но-
обра зов не де лат но сти ко ји се, из ме ђу оста ло га, уте ме љу је и на јед ном 
од кључ них де мо крат ских прин ци па – пра ву на пар ти ци па ци ју, ва жно 
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је ана ли зи ра ти пи та ња на ко је се све на чи не и из ко јих раз ло га тре ба ју 
обез бе ђи ва ти усло ви за раз вој са рад ње уну тар шко ле и из ме ђу шко ле 
и окру же ња . Јед на ко као што су већ одав но оп ште при хва ће на раз ви је-
на са зна ња о ва жно сти ква ли тет не ко му ни ка ци је у на ста ви, та ко се у 
струч ној со ци о ло шкој и пси хо ло шкој ли те ра ту ри че сто ис ти че да је нео-
п ход но да ко му ни ка ци ја уну тар јед не гру пе или ин сти ту ци је те че у свим 
прав ци ма, да се од ви ја и у хо ри зон тал ној и у вер ти кал ној рав ни, да има 
од ли ке де цен тра ли зо ва не ко му ни ка ци је . Ко му ни ка ци ја ме ђу чла но ви-
ма гру пе или ин сти ту ци је не оба вља се са мо да би се из вр ши ли за да ци и 
ор га ни зо вао рад у гру пи, већ и као из раз со ци јал но-емо ци о нал них по-
тре ба чла но ва гру пе . На став ник, на не ки на чин, има и про фе си о нал ну 
оба ве зу да ус по ста вља од но се (по мо гућ но сти са рад нич ке) са оста лим 
уче сни ци ма школ ског ра да и жи во та . Да би мо гао аде кват но да од го во-
ри на оче ки ва ња дру гих чла но ва школ ског ко лек ти ва о то ме шта и ка ко 
тре ба да ра ди, као и на њи хо ве по тре бе, он их мо ра нај пре пре по зна ти .

Ко му ни ка-ци ја уну тар ко лек ти ва је пут раз ме не и ме ђу соб них оче-
ки ва ња и са оп шта ва ња по тре ба и из два ја се као је дан од глав них пред у-
сло ва оба вља ња на став нич ке уло ге . Уко ли ко ко му ни ка ци ју ме ђу чла но-
ви ма школ ског ко лек ти ва не од ли ку је број ност ко му ни ка ци о них ка на ла 
мо же се де си ти да се у од но си ма из ме ђу на став ни ка и уче ни ка, на став-
ни ка и струч них са рад ни ка, на став ни ка и упра ве шко ле, као и у дру-
гим вр ста ма ре ла ци ја у шко ли, оста не са мо на слу жбе ном кон так ту без 
ствар не ко му ни ка ци је и са рад ње . Де ша ва се, та ко, да они ко ји су упра во 
сво јим по ло жа јем и уло га ма усме ре ни јед ни на дру ге де лу ју и функ ци-
о ни шу одво је но чи ме се до во ди у пи та ње оства ри ва ње функ ци је шко ле, 
тј . оства ри ва ње пред ви ђе них ре зул та та вас пит но-обра зов ног ра да .

За кон о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу: у основ ним од ред ба ма 
има чла но ве ко ји се ти чу са рад ње са ро ди те љи ма, ло кал ном са мо у пра вом 
и парт не ри ма шко ле у ци љу: пре вен ци је не при ла го ђе ног по на ша ња уче-
ни ка (члан 16 .), за тим оп штег раз во ја и на прет ка шко ле (члан 17 . и члан 
18 .), и ор га ни за ци је на чи на и са др жа ја ра да са ве та ро ди те ља (члан 19 .) .

У основ ним од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња, у де лу: Оп шти прин ци пи си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња (члан 3 .), сто ји да „си стем обра зо ва ња и вас пи та ња сво-
јом ор га ни за ци јом и са др жа ји ма обез бе ђу је и 1) ефи ка сну са рад-
њу са по ро ди цом укљу чи ва њем ро ди те ља, од но сно ста ра те ља ра ди 
успе шног оства ри ва ња по ста вље них ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та-
ња и 2) ра зно вр сне об ли ке са рад ње са ло кал ном за јед ни цом и ши-
ром дру штве ном сре ди ном ка ко би се по сти гао пун склад из ме ђу 
ин ди ви ду ал ног и дру штве ног ин те ре са у обра зо ва њу и вас пи та њу“ 
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За раз ви ја ње шко ле као »ор га ни за ци је ко ја учи«, из ме ђу оста лог, ва жно 
је ка кви се од но си ус по ста вља ју и не гу ју из ме ђу шко ле и ње ног окру же-
ња . Да би се раз ви ја ли са рад нич ки од но си из ме ђу шко ле и ње ног окру-
же ња, по треб но је обез бе ди ти про ток ин фор ма ци ја у свим прав ци ма . 
Раз ме на ин фор ма ци ја и ми шље ња је пр ви ко рак у раз ви ја њу са рад нич-
ких од но са . Са рад ња из ме ђу шко ле и ње ног окру же ња у пу ном и пра вом 
зна че њу те ре чи, по ред ме ђу соб не ин фор ми са но сти, мо ра ла би под ра-
зу ме ва ти и: ко о пе ра тив но де ло ва ње шко ле и дру гих дру штве них ин сти-
ту ци ја ко је оства ру ју вас пит но-обра зов ну функ ци ју, ра ди ком пле мен-
тар но сти де ло ва ња, ко ор ди на ци ју ак тив но сти свих уче сни ка про це са у 
вас пит но-обра зов ној де лат но сти, као и ин те гра ци ју шко ле у за јед ни цу .

По треб но је, ме ђу тим, на гла си ти да су од но си из ме ђу по је ди них 
чла но ва школ ског ко лек ти ва и гру па ко је они фор ми ра ју увек ре флек-
си ја ста ња на ши рем дру штве ном пла ну и да се у прак си че сто де ша ва да 
је не раз ви је ност са рад нич ких од но са уну тар школ ског ко лек ти ва пра-
ће на не раз ви је но шћу са рад ње из ме ђу шко ле и ње ног окру же ња . Од но-
си јед но смер не, хи је рар хи зо ва не ко му ни ка ци је че сто су од ли ка не са мо 
од но са из ме ђу чла но ва школ ског ко лек ти ва већ и од но са из ме ђу шко ле 
и ње ног окру же ња . Од шко ле и на став ни ка оче ку је се да ис пу ња ва ју про-
пис, за да так, нор му, дру штве на оче ки ва ња, ин те ре се… У та квим усло ви-
ма на став ни ци су из ло же ни ути ца ји ма моћ ни јих на ле стви ци хи је рар-
хи је, али има ју мо гућ ност да ко ри сте свој део мо ћи и то пре ма они ма 
ко ји су на ни жим по ло жа ји ма од њих са мих . Ис по ља ва ње мо ћи пре ма 
уче ни ци ма ко ји за у зи ма ју ни жи по ло жај на ле стви ци ин сти ту ци о нал-
не хи је рар хи је, ме ђу тим, не би смо мо гли оце ни ти по вољ ном окол но-
шћу за рад . Успе шна са рад ња из ме ђу шко ле и окру же ња за ви си, на и ме, 
од ко му ни ка ци је, ко ор ди на ци је ак тив но сти и им пли ка ци ја ко је спо ља-
шња кон тро ла над школ ским ра дом има на ор га ни за ци ју и ре а ли за ци ју 
школ ских ак тив но сти (Јо нес, 2009) .

По тре ба за раз ви ја њем са рад нич ких од но са из ме ђу шко ле и по је ди на-
ца и ин сти ту ци ја из ло кал ног и ши рег дру штве ног окру же ња про из-
ла зи из сле де ћа три раз ло га.

Пр во, окру же ње шко ле у ко јем жи ве и ра де уче ни ци и на став ни ци 
пред ста вља из вор зна чај них вас пит них и дру гих ути ца ја ко ји ма су они 
из ло же ни . Те ути ца је би тре ба ло узи ма ти у об зир при ли ком кон ци пи ра-
ња и ре а ли за ци је школ ског ра да . 

Дру го, са рад ња шко ле са по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма из ло кал ног 
окру же ња прет по став ка је успе шног оства ри ва ња школ ског ра да . На-
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и ме, по је ди не на став не и ван-на став не ак тив но сти ре а ли зу ју се из ван 
школ ског про сто ра и уз по моћ и по др шку по је ди на ца и ин сти ту ци ја из 
ло кал не сре ди не . По је дин ци и ин сти ту ци је из ло кал ног школ ског окру-
же ња мо гу пред ста вља ти из вор ма те ри јал не, тех нич ке и струч не по др-
шке у ре а ли за ци ји на став ног и школ ског ра да . 

Тре ће, вас пит но-обра зов ни и школ ски рад не би тре ба ло да бу де од-
го вор ност са мо за по сле них у шко ли већ и свих по је ди на ца, гру па и ин-
сти ту ци ја за ин те ре со ва них за ту де лат ност . 

Ко му ни ка ци ја и са рад ња из ме ђу шко ле и ро ди те ља 

Иако је за ко ном пред ви ђе но и пре ци зно де фи ни са но уче шће ро-
ди те ља у про це су од лу чи ва ња у шко ли и екс пли цит но на гла шен зна чај 
ко ји уче шће ро ди те ља у про це су обра зо ва ња њи хо ве де це има за под-
сти ца ње ква ли те та обра зов ног про це са, по сто ји рас ко рак из ме ђу иде је 
пар ти ци па ци је и ње не им пле мен та ци је у прак си . 

Ре зул та ти го то во свих ис тра жи ва ња по ка зу ју да у шко ла ма углав-
ном не по сто ји ја сна и де фи ни са на стра те ги ја за ко му ни ка ци ју са ро ди-
те љи ма . Ро ди те љи не ма ју мно го при ли ке за пар ти ци па ци ју: при ли ке за 
ин фор ми са ње ро ди те ља и кон сул то ва ње њи хо вог ми шље ња су у шко ла-
ма рет ке, а ка да им се пру жи при ли ка да се укљу че у жи вот шко ле то су 
углав ном кроз уло ге ор га ни за то ра спо ред них ак тив но сти у шко ли: ван-
на став них ак тив но сти, ор га ни за ци је спорт ских до га ђа ја, уре ђе ње школ-
ског про сто ра и ху ма ни тар не ак ци је .

По ми шље њу ди рек то ра, нај ве ћу пре пре ку у ко му ни ка ци ји са ро ди-
те љи ма пред ста вља ју са ми ро ди те љи, тј . њи хо ва не за ин те ре со ва ност за 
ко му ни ка ци ју са шко лом и не до ста так ко му ни ка циј ских ве шти на . Ро-
ди те љи, са дру ге стра не, сма тра ју да је узрок њи хо вог не у кљу чи ва ња у 
жи вот шко ле по сле ди ца не ин фор ми са но сти, тј . ро ди те љи че сто не зна ју 
на ко је све на чи не мо гу да уче ству ју у жи во ту шко ле и од шко ле оче ку-
ју ја сно ћу у по гле ду на чи на и мо гућ но сти за са рад њу . (део ре ги о нал ног 
про јек та Ин сти ту та за отво ре но дру штво (Open So ci ety In sti tu te – OSI) 
и Про гра ма за обра зов ну по др шку -Edu ca tion Sup port Pro gram – ESP): 
“Под сти ца ње ин клу зи је у обра зо ва њу и уна пре ђе ње ква ли те та обра зо ва ња 
у ју го и сточ ној евро пи” (Advan cing Edu ca ti o nal In clu sion and Qu a lity in 
So uth East Euro pe) .
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При ме ри ко му ни ка ци је ро ди те ља и шко ле  
у не ким европ ским зе мља ма

ФИН СКА
Струк ту ра обра зо ва ња
Обра зо ва ње је оба ве зно од 7 до 16 го ди на . Ско ро све шко ле су оп-

штин ске . 

Пра ва ро ди те ља
1 . Ин ди ви ду ал на пра ва
Ро ди те љи су од го вор ни да обез бе де да њи хо во де те за вр ши оба ве зно 

обра зо ва ње .,Они има ју пра во да отво ре при ват ну шко лу све док за до во-
ља ва ју усло ве про пи са не за ко ном .Шко ле мо ра ју да по шту ју ре ли гиј ска 
уве ре ња по ро ди ца . Де ца има ју пра во да уче на њи хо вом ма тер њем је-
зи ку . Ово мо же да огра ни чи пра во ро ди те ља да би ра ју шко лу за њи хо ву 
де цу . Де ца мо ра ју да по ха ђа ју шко лу у ме сту где жи ве .

Са рад ња са ро ди те љи ма је је дан од бит них ци ље ва пред школ ског 
обра зо ва ња у цен три ма за днев ну не гу .

За кон омо гу ћа ва днев ни кон такт са ро ди те љи ма, са стан ке и кон фе-
рен ци је (3 ча са и 15 ми ну та не дељ но од укуп но 38 ча со ва и 15 ми ну та) .

2 . Ко лек тив на пра ва
Уче шће ро ди те ља за ви си од ни воа обра зо ва ња . Ро ди те љи су ве ћи-

ном ак тив ни у пред школ ском обра зо ва њу . 
Од 1992 . го ди не, оп шти не има ју сло бо ду да од лу че да ли ће шко-

ла има ти школ ски од бор, или ће се њи ма упра вља ти пре ко оп штин ских 
вла сти . Шко ла тре ба да ус по ста ви са рад њу са ро ди те љи ма и да им по-
мог не у њи хо вој уло зи еду ка то ра . Са рад ња је не фор мал на (те ле фон ски 
раз го во ри, са стан ци) . Циљ по ли ти ке са рад ње је да укљу чи и ро ди те ље у 
раз ви ја ње школ ског на став ног пла на и про гра ма као и обра зов них про-
је ка та .

За ко но дав ство
За да так школ ског управ ног од бо ра је да про ве ра ва на ста ву, оја ча 

оба ве зно обр зо ва ње, чи та и одо бра ва на став ни план и про грам, би ра на-
став ни ке и оси гу ра ва по треб на на став на сред ства, згра де и на став ни ма-
те ри јал . Школ ски управ ни од бор та ко ђе је при пре мао го ди шњи пред лог 
за школ ски бу џет . За да так школ ског ве ћа је да одр жа ва и уна пре ђу је са-
рад њу из ме ђу шко ле и ку ће, и над гле да функ ци о ни са ње шко ле .
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Удру же ња
На ци о нал но удру же ње ро ди те ља игра глав ну не фор мал ну уло гу . Да-

нас по сто ји око 800 ло кал них удру же ња ро ди те ља, ко ја се обич но зо ву 
Удру же ња ку ће и шко ле .Ова удру же ња ра де ве ћи ном на ни воу шко ла,И 
при ба вља ју сред ства за сло бод не ак тив но сти .

ЕН ГЛЕ СКА
Струк ту ра обра зо ва ња
Обра зо ва ње је оба ве зно од 5 до 16 год . 

Пра ва ро ди те ља

1 . Ин ди ви ду ал на пра ва
Ро ди те љи има ју ду жност да оси гу ра ју да њи хо во де те при ма ефи-

ка сно пу но обра зо ва ње од го ва ра ју ће де те то вим го ди на ма,мо гућ но сти-
ма и скло но сти ма . Ро ди те љи мо гу да би ра ју обра зо ва ње њи хо ве де це у 
Ен гле ској . Ака дем ски на да ре ној де ци ро ди те ља чи ји су при хо ди ма ли, 
др жа ва ну ди де ли мич ну по моћ у ве зи ма те ри јал них сред ста ва за по ха-
ђа ње не за ви сних шко ла . Ма ли део ро ди те ља би ра обра зо ва ње њи хо ве 
де це из ван шко ла .

Ро ди те љи има ју пра во да из ра зе же љу у ко јој шко ли би во ле ли да 
њи хо во де те учи . У Ен гле ској ма ли број сред њих шко ла у од ре ђе ним 
под ру чи ма се лек ту је де цу пре ма њи хо вим по стиг ну тим ре зул та ти ма .

Ро ди те љи има ју пра во да по ву ку де те са ча со ва сек су ал но ог обра зо-
ва ња,и ре ли гиј ског обра зо ва ња .

Ро ди те љи има ју пра во да спе ци јал не обра зов не по тре бе њи хо вог де-
те та бу ду про це ње не од стра не ло кал них вла сти за обра зо ва ње,у ци љу 
обез бе ђи ва ња при клад ног обра зо ва ња . Ро ди те љи та ко ђе има ју пра во на 
пи сме ни из ве штај нај ма ње јед ном го ди шње,о по стиг ну ћи ма њи хо вог 
де те та;ово мо ра укљу чи ва ти кра так из ве штај о уче ни ко вом про гре су у 
пред ме ти ма и ак тив но сти ма ко је се уче као део школ ског на став ног пла-
на и про гра ма, и ре зул та те би ло ко јих др жав них ис пи та или оце на . У Ен-
гле ској, ро ди те љи има ју пра во да гла са ју да ли ће шко ла њи хо вог де те та 
да тра жи др жав ни ста тус . 

Удру же ња
Ро ди те љи су пред ста вље ни у удру же њи ма ку ћа-шко ла по зна та као 

удру же ња ро ди тељ-на став ник .У Ен гле ској су фор ми ра на ра зна удру же-
ња ко ја пред ста вља ју,по ма жу и ин фор ми шу ро ди те ље .
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Обу ка
Ве ли ки број обу ке је мо гућ за на став ни ке и ро ди те ље .Ова обу ка је 

омо гу ће на од стра не ло кал них вла сти за обра зо ва ње у Ен гле ској .

ЗА КЉУ ЧАК СА ПРЕ ПО РУ КОМ

Ни во пар ти ци па ци је ро ди те ља у школ ском жи во ту у на шој зе мљи 
од ре ђен је мно гим фак то ри ма као што су: 

•	 ро ди тељ ски зах тев ни рас по ре ди и не до ста так вре ме на за во лон-
ти ра ње или чак по ха ђа ње школ ских ак тив но сти;

•	 ра зу мљи вост и увре ме ње ност ин фор ма ци ја ко је шко ла обез бје-
ђу је о мо гућ но сти ма за укљу чи ва ње; 

•	 не до ста так ко му ни ка циј ских ве шти на ро ди те ља и на став ни ка; 
•	 осе ћај ро ди те ља да иона ко ни шта не мо гу про ме ни ти и дру ги . 

За из град њу ква ли тет ног си сте ма по др шке ко је шко ла и ло кал на 
сре ди на пру жа ју по ро ди ци нео п ход но је да кре а то ри по ли ти ке ство ре 
оквир ко ји ће омо гу ћи ти сле де ће :

•	 раз ви ја ње кли ме по др шке и парт нер ства из ме ђу ро ди те ља и шко-
ле на ни воу дру штва;

•	 осве шћи ва ње ро ди те ља, на став ни ка, НВО ак ти ви ста, за по сле ни-
ка оп шти не, ло кал них пред у зет ни ка о ко ри сти са рад ње за на пре-
до ва ње и раз вој уче ни ка у свим обла сти ма жи во та

•	 из град њу ка па ци те та на став ни ка и оста лих про фе си о на ла ца у 
обра зо ва њу да укљу че ро ди те ље и ре сур се из ло кал не за јед ни це и 
да ак тив но про мо ви шу са рад њу као на чин жи во та шко ле;

•	 мо ти ва ци ју свих укљу че них ак те ра да ис тра жу ју и про на ла зе ал-
тер на тив не на чи не са рад ње пре ва зи ла зе ћи оне фор мал но про пи-
са не . 

Ипак док се то не до го ди, ро ди те љи, ба ке, де ке, вас пи та чи, на став-
ни ци и сви дру ги ко ји су укљу че ни на не ки на чин у де те то во вас пи та ње 
и обра зо ва ње .

•	 Мо гу во лон тер скии по ма га ти учи те љи ма у ак тив но сти ма у учи о-
ни ци, као што је чи та ње или при пре ма ње ма те ри ја ла за уче ње, у 
ван на став ним ак тив но сти ма као што су спорт ска так ми че ња или 
из ле ти, или ор га ни зо ва њем по себ них ак тив но сти по пут фе сти ва-
ла или школ ских ма ни фе ста ци ја .

•	 Мо гу би ти го сти на ча су и при ча ти о за ни ма њу ко јим се ба ве или 
де мон стри ра ти пра вље ње тра ди ци о нал них ру ко тво ри на .
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•	 Мо гу се укљу чи ти у школ ске са стан ке ка ко би се ин фор ми са ли о 
школ ском про гра му и том при ли ком мо гу иза бра ти ак тив ност у 
ко ју же ле да се укљу че .

•	 До ни ра ње по треб них ма те ри ја ла шко ли или по моћ у про на ла же-
њу фи нан сиј ске или дру ге по мо ћи шко ли .

•	 Уче ство ва ње у на сто ја њи ма да шко ле оста ну си гур не и чи сте .
•	 По моћ у ор га ни зо ва њу да на „отво ре не шко ле“ . Тог да на су ро ди-

те љи чла но ви за јед ни це и зва нич ни ци по зва ни у шко лу . Нај у спе-
шни ји ра до ви све де це су из ло же ни за јед но са но вим на став ним 
ма те ри ја ли ма, а де ца де мон стри ра ју оно што су на у чи ла .

•	 Ро ди те љи мо гу по мо ћи у про це ни по стиг ну ћа де це . Мо гу да да ју 
оце не до ма ћим за да ци ма и та ко да ју до при нос уче њу сво је де це .

•	 Мо гу се ор га ни зо ва ти ра зни кур се ви ко му ни ка цие као што је 
асер тив на ко му ни ка ци ја за на став ни ке, ро ди те ље, адо ле сцен те и 
дру ге за ин те ре со ва не ка ко би се са рад ња по бољ ша ла . 

Јер
Ma xi ma de be tur pe u ro re ve ren ta!
Детету се дугује највеће поштовање!
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SUMMARy

Communication and cooperation between school staff members, as 
well as between the school and the individuals and institutions in its local 
and wider social environment, is essential for the successful functioning of 
the educational institution . Communication can be seen as a prerequisite 
for the existence and functioning of any social group and institution, as a 
medium to exercise group activities, and as a result of the successful group 
and institutional work as well .

The aim of this study is to present the existing communication in the 
educational system in our country, with examples of communication in 
some European countries with a well-built education policy .
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У ра ду се ис пи ту је слич ност гла со ва се ста ра и гла со ва мо но зи гот них 
бли зна ки ња пу тем ком па ра тив не ана ли зе основ них фре квен ци ја гла са и фор-
мант них струк ту ра во ка ла. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узор ку од че ти-
ри од ра сле  го вор ни це  уз ра ста од 30-36 го ди на, од ко јих су две ис пи та ни це 
мо но зи гот не бли зна ки ње, а две ро ђе не се стре уз ра сне раз ли ке од 6 го ди на. 
До би је ни ре зул та ти ука зу ју да не по сто је ин ди ка тив на од сту па ња у слич-
но сти гла со ва се ста ра и гла со ва мо но зи гот них бли зна ки ња. 

КљУЧ Не Ре ЧИ: мо но зи гот не бли зна ки ње, ана ли за гла са, фор мат на струк-
ту ра во ка ла

УВОД

Го вор ни из раз као звуч на сиг нал на суп стан ца сво јим ин хе рент ним 
и ва ри ја бил ним обе леж ји ма пру жа ши ро ке ко му ни ка тив не мо гућ но сти . 
Ва ри ја бил ност го вор ног из ра за у окви ру сва ке ар ти ку ла ци о не ба зе ис-
по ља ва се у два аспек та . Пр ви аспект су ин ди ви ду ал не ва ри ја ци је усло-
вље не лич ним фи зи о ло шким и пси хич ким карак теристикамa сва ког по-
је дин ца, а да љу сло же ност ин ди ви ду ал ном ва ри ја ци о ном по љу до да ју 
пол не и уз ра сне ва ри ја ци је (Ka šić, Jo vi čić, 2005) . Ова ва ри ја бил но сти 
усло вља ва ве ли ко ис ку ство у аку стич кој ана ли зи го во ра . Вр ло че сто и 
код истог го вор ни ка у истим го вор ним обра сци ма про на ла зи мо знат не 
ва ри ја ци је у го во ру . Да кле, по сто је ин тра пер со нал не ва ри ја ци је (иста 
осо ба го во ри) и ин тер-пер со нал не ва ри ја ци је (ка да го во ре раз ли чи те 
осо бе) (He đe ver, 2010) . 
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Утвр ђи ва ње иден ти те та чо ве ка мо гу ће је за хва љу ју ћи по сто ја њу 
би о ло шких раз ли чи то сти из ме ђу свих осо ба на Зе маљ ској ку гли . Нај и-
зра же ни је раз ли ке се на ла зе код сле де ћих би о ло шких обе леж ја: оти сци 
пр сти ју, струк ту ра мре жња че ока, ге нет ски про фил, фи зич ки об лик де-
ло ва те ла, ру ко пис и глас . Ко је ће се од би о ло шких обе леж ја упо тре-
би ти у утвр ђи ва њу иден ти те та осо бе за ви си од да тог слу ча ја, од но сно 
до ступ но сти да тих обе леж ја (Jo vi čić, 2001) . Не про це њи во сред ство за 
иден ти фи ка ци ју по је ди на ца на осно ву гла са је звуч ни спек тро граф. 
Звуч ни спек тро граф, ауто мат ски ана ли за тор звуч них та ла са, основ ни је 
ин стру мент ис тра жи ва ња ко ји се ко ри сти у мно гим ла бо ра то ри ја ма за 
ис пи ти ва ње зву ка, му зи ке и го во ра . Ве о ма је ко ри шћен за ана ли зи ра ње 
и кла си фи ка ци ју људ ског го во ра, као и у тре ти ра њу го вор но-је зич ких 
по ре ме ћа ја . Овај ин стру мент омо гу ћа ва ви зу ел но пред ста вља ње го во-
ра кроз тро ди мен зи о нал ни при каз ко ји укљу чу је па ра ме тре вре ме на, 
фре квен ци је и ам пли ту де (McDer mott, Owen, McDer mott, 1996) . Основ-
на фре квен ци ја (F0) пред ста вља број ви бра тор них ци клу са гла сни ца у 
јед ној се кун ди и из ра жа ва се у хер ци ма (Hz) (Ro ach, 2002) . Ин то на ци ја, 
као јед но од основ них про зо диј ских обе леж ја у го во ру, де фи ни са на је 
ва ри ја ци јом основ не фре квен ци је гла са (Ka šić, Jo vi čić, 2005) . Фор мант је 
тер мин ко јим се озна ча ва кон цен тра ци ја аку стич ке енер ги је ко ја од ра-
жа ва на чин на ко ји ва здух из плу ћа ви бри ра у го вор ном трак ту док ме-
ња об лик (Kri stal, 1988). Струк ту ра фор ма на та за по је ди не гла со ве увек 
је при бли жно иста, али се раз ли ку је из ме ђу му шка ра ца и же на јер су и 
њи хо ве ре зо нант не шу пљи не раз ли чи те ве ли чи не . Код му шка ра ца је во-
кал ни тракт ду жи (ве ћи во лу мен) па су фор ман ти фре квен циј ски ни жи 
не го код же на . (He đe ver, 2010)

Ка рак те ри сти ка во ка ла је да не ма ју пот пу но исте вред но сти на свим 
ме сти ма у ре чи: у не ким сло го ви ма су „сла би“, у дру ги ма су „ја ки“ . Сла-
би или у тзв . сла бом по ло жа ју су ка да се на ла зе на кра ју ре чи, у фи нал-
ној по зи ци ји и ка да ни су под ак цен том . Ја ки или у тзв . ја ком по ло жа ју су 
во ка ли ка да су но си о ци ак цен та (Ни ко лић, 1991) . Ка да је во кал у фо нет-
ски сла бом по ло жа ју, од но сно ка да ни је под ак цен том, че сто се про ду-
ку је дру га чи је не го исти во кал под ак цен том (Ива но вић, Ше шум, 2009). 
Во ка ли се у на гла ше ном сло гу из го ва ра ју са ве ћом сна гом, што их чи ни 
со нор ни јим од во ка ла у не на гла ше ним сло го ви ма (Mal mberg, 1995). Во-
кал ски фор ман ти су по ја ча на тон ска под руч ја из ра зи ти јег ин тен зи те та 
у ни жој зо ни фре квен ци је до 3000 Hz, са на ро чи то енер гет ски ис так ну-
тим та ко зва ним вр хо ви ма (Ka šić, 2003).  Основ на обе леж ја во ка ла но се 
пр ва три фор ман та, док су за пре по зна ва ње во ка ла до вољ на са мо пр-
ва два фор ман та, F1 и F2, ко ји су ујед но и  нај ја чи у по гле ду енер ги је, 
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из че га сле ди да они но се сна гу го вор ног сиг на ла . Тре ћи фор мант F3 
да је ја сно ћу и по бољ ша ва ква ли тет гла са, пра ви раз ли ку из ме ђу пред-
њих и зад њих гла со ва и ка рак те ри ше па ла та ли за ци ју . Нај ве ћу ди на ми ку 
код во ка ла има дру ги фор мант . Тре ћи фор ман ти су ве о ма бли зу је дан 
дру гом, и кад је дис кри ми на ци ја во ка ла у пи та њу они мо гу би ти за не-
ма ре ни (Jo vi čić, 1999). Ме ђу тим, ка да се ра ди о пре по зна ва њу го вор ни-
ка, ка рак те ри сти ке тре ћег фор ман та мо гу пред ста вља ти вр ло зна чај но 
иден ти фи ка ци о но обе леж је, што је и раз лог због че га се он че сто сма тра 
„нај лич ни јим“ фор ман том .

Чак и уко ли ко је кон фи гу ра ци ја го вор но-је зич ког трак та иден тич на 
код два го вор ни ка, лин гви стич ке раз ли ке ко ји ма се њи хов го вор не ми-
нов но од ли ку је ће ука за ти на кон крет ног го вор ни ка . За кључ ци сту ди је 
No lan и Oh’s (1996) „Иден тич ни бли зан ци, раз ли чи ти гла со ви“ по твр-
ђу ју ову те о ри ју . Мо гу ће је да две осо бе има ју иден ти чан во кал ни тракт 
(што је слу чај са мо код мо но зи гот них бли за на ца), а да се раз ли ку ју у на-
чи ну го во ра, што чи ни пре по зна ва ње њи хо вог го во ра из во дљи вим . Ово 
је глав ни раз лог због че га је за по тре бе иден ти фи ка ци је кон крет ног го-
вор ни ка увек нео п ход но ис пи та ти и раз ли ке у на чи ну го во ра го вор ни ка 
(Ro se, 2002) . Ипак, чи ње ни ца је да је мно го лак ше раз ли ко ва ти го вор ни-
ке ка да су у пи та њу уда ље ни ји срод ни ци или они ко ји ни су у срод ству 
(Whi te si de, Ri xon, 2003) . Уоби ча је но је ми шље ње да су гла со ви срод ни ка 
слич ни ји од гла со ва љу ди ко ји ни су у род бин ској ве зи . На при мер, Ro se 
(2002) опи су је слу чај из Аустра ли је где је би ло ве о ма те шко раз ли ко ва-
ти гла со ве два бра та, од ко јих је је дан из ве сно био по чи ни лац кри вич ног 
де ла; ова из ра зи та слич ност је оне мо гу ћи ла иден ти фи ка ци ју крив ца . Fe-
i ser (2009) је спро вео аку стич ку ана ли зу му шких и жен ских гла со ва ко-
јом је ука зао на по сто ја ње спек трал них слич но сти гла со ва бра ће или се-
ста ра ко је ни су уоче не код па ро ва го вор ни ка ко ји ни су у срод ству . Ипак, 
бу ду ћи да су ове слич но сти ви ше по је ди нач ног не го оп штег ка рак те ра, 
гла со ви срод ни ка се не би сме ли уна пред сма тра ти слич ни ји ма . Иако 
по сто ји ве ли ки број сту ди ја ко је су про у ча ва ле слич но сти гла со ва иден-
тич них бли за на ца, ма ло број не су оне ко је су се ба ви ле ана ли зом слич-
но сти гла со ва чла но ва по ро ди це . Fe i ser и  Kle ber (2012) су спро ве ли ис-
тра жи ва ње на узор ку од 5 па ро ва му шких го вор ни ка ко ји су у срод ству, 
ста ро сти 22-29 го ди на, са уз ра сном раз ли ком од јед не до три го ди не у 
сва ком па ру . Сва ки го вор ник је имао за да так да про чи та од ре ђе не тек-
сто ве, што је сни ма но од стра не ис пи ти ва ча . На чи ње ни го вор ни кор пус 
је пре зен то ван сва ко ме од 20 слу ша о ца, ста ро сти од 22-45 го ди на, оба 
по ла, ко ји су по ку ша ли да пре по зна ју ко ји гла со ви при па да ју срод ни ци-
ма, а ко ји не . За кључ ци ове сту ди је ука зу ју да су слу ша о ци спо соб ни да 
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раз ли ку ју гла со ве ко ји при па да ју срод ни ци ма од гла со ва ко ји при па да ју 
осо ба ма ко је ни су у крв ном срод ству . Гла со ви срод ни ка су се у овој сту-
ди ји за и ста по ка за ли као до вољ но слич ни да би ис пи та ни ци ус пе ли да 
уоче те слич но сти (Fe i ser, Kle ber,  2012).

Ка рак те ри сти ке го во ра се че сто уоп ште но де ле на ор ган ске и на у-
че не, им пли ци ра ју ћи да су не ке од њих усло вље не ана то ми јом, а дру ге 
го во ром ко ји смо има ли при ли ке да то ком жи во та чу је мо . Иако је оба 
из во ра раз ли чи то сти ве о ма те шко екс пе ри мен тал но кон тро ли са ти, у 
слу ча ју мо но зи гот них бли за на ца при ро да је омо гу ћи ла та кву кон тро лу . 
Ра зум но је прет по ста ви ти да су ана том ске раз ли ке у го вор но-је зич ком 
трак ту код ових го вор ни ка, уко ли ко уоп ште и по сто је, ми ни мал не, а ти-
ме и за не мар љи ве . Сто га, раз ли ке у њи хо вом го во ру се не из бе жно мо-
ра ју при пи са ти про це су уче ња (No lan, Oh, 1996). Упр кос ве ли ком бро-
ју до ка за ко ји по твр ђу ју ви сок сте пен слич но сти гла со ва мо но зи гот них 
бли за на ца, ма ли је број ис тра жи ва ња ко ја су се за сни ва ла на ис пи ти-
ва њу њи хо вог го во ра и ка рак те ри сти ка гла са пу тем аку стич ке ана ли зе . 
Ис пи ту ју ћи го вор не обра сце иден тич них бли за на ца ко ри шће њем аку-
стич ке ана ли зе мо гу ће је од ре ди ти њи хо ве мо то рич ке го вор не ве шти не 
ин ди рект ним пу тем, а по том и про це ни ти сте пен слич но сти у вла да њу 
овим ве шти на ма . Усва ја њем ова квог при сту па по ста је мо гу ће ис пи та-
ти спек трал не ка рак те ри сти ке њи хо вог го во ра, и од ре ди ти сте пен слич-
но сти из ме ђу тих аку стич ких струк ту ра . Уко ли ко су го вор ни обра сци 
мо но зи гот них бли за на ца вр ло слич ни, ово мо же би ти ре зул тат не са мо 
њи хо вих за јед нич ких фи зич ких ка рак те ри сти ка, већ и за јед нич ких ге на, 
као и истог окру же ња (Plo min & Kosslyn, 2001). Ис пи ти ва њем слич но сти 
го во ра иден тич них бли за на ца и по ре ђе њем са го во ром не и ден тич них 
бли за на ца, као и бра ће или се ста ра ко ји ни су бли зан ци, мо же се до ћи до 
зна чај них по да та ка о уло зи ути ца ја ге нет ског на сле ђа као и окру же ња 
на мо тор не ка рак те ри сти ке го во ра . У ис тра жи ва њу ко је се за сни ва ло на 
аку стич кој ана ли зи чи та ног го во ра ве ли ког бро ја бли за нач ких па ро ва 
и па ро ва бра ће или се ста ра, Przybyla и др . су от кри ли да мо но зи гот-
ни бли зан ци ис по ља ва ју ви ши сте пен слич но сти у ви си ни основ не фре-
квен ци је го во ра не го бра ћа или се стре ко ји ни су иден тич ни бли зан ци, 
те су на осно ву то га за кљу чи ли да на ви си ну основ ног то на по је дин ца 
ути чу ге нет ски фак то ри (Przybyla, Ho rii & Craw ford, 1992). Ова за па жа-
ња су не дав но по твр ђе на и сту ди јом Fuchs, Oeken, Ho topp, Täschner, 
Hentschel & Be hrendt, 2000 . У ис тра жи ва њу Gysel и др . (2001), по два од 
два де сет жен ских и де сет му шких гла со ва мо но зи гот них бли за на ца су 
при дру жи ва ни тре ћем, слу чај но ода бра ном гла су, са ци љем да сва ки од 
де сет слу ша ла ца сту де на та ло го пе ди је по ку ша да уста но ви ко ји глас не 
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при па да бли за нач ком па ру . Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је из-
ве сна ве ћа пер цеп тив на слич ност из ме ђу гла со ва иден тич них бли за на ца 
не го из ме ђу гла со ва љу ди ко ји ни су срод ни ци . На аку стич ком ни воу, 
по твр ђе но је да мо но зи гот ни бли зан ци има ју слич ну основ ну фре квен-
ци ју гла са, што мо же пред ста вља ти зна чај ну иден ти фи ка ци о ну ка рак-
те ри сти ку (Van Gysel, Vercamme n, Debruyne, 2001) . Сту ди ја ко ја је као 
го вор ни ке укљу чи ва ла де сет па ро ва мо но зи гот них бли за на ца, од ко јих 
пет му шких и пет жен ских, ста ро сти од 10 до 15 го ди на, док су слу ша о ци 
би ли сту ден ти ло го пе ди је, ис пи ти ва ла је мо гућ ност раз ли ко ва ња гла со-
ва бли за на ца уну тар и ван бли за нач ких па ро ва . Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
ука зу ју да су слу ша о ци би ли ве о ма успе шни у раз ли ко ва њу бли за нач ких 
па ро ва ме ђу соб но,  док су би ли ма ње успе шни у пре по зна ва њу гла со-
ва уну тар па ро ва . За кљу чак ауто ра сту ди је је да је раз ли ко ва ње гла со ва 
иден тич них бли за на ца слу ша њем њи хо вог го во ра те шко, али мо гу ће, са 
ре ла тив но успе шним оче ки ва ним ис хо дом . Уко ли ко се слу ша њу при-
дру же и од ре ђе не аку стич ке ана ли зе, ве ро ват но ћа успе шно сти пре по-
зна ва ња го вор ни ка се зна чај но уве ћа ва . No lan и Oh (1996) су ис пи ту ју ћи 
го вор иден тич них бли за на ца от кри ли раз ли ке код аку стич ких обра за ца 
у фо нет ској ре а ли за ци ји гла со ва  „Р“ и „Л“ . Они на по ми њу да го вор бли-
за на ца мо гу ка рак те ри са ти ве ли ке слич но сти, као и ве ли ке раз ли ке, из 
че га за кљу чу ју да сте пен слич но сти го во ра мо но зи гот них бли за на ца ни-
је пред ви ди ва ка те го ри ја . 

 
МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД

Ци ље ви
Оп шти циљ овог ис тра жи ва ња био је да се ис пи та слич ност гла со ва 

се ста ра и гла со ва мо но зи гот них бли зна ки ња пу тем ком па ра тив не ана-
ли зе основ них фре квен ци ја (F0) и фор мант них струк ту ра во ка ла . Из оп-
штег ци ља про и за шли су по себ ни ци ље ви ис тра жи ва ња, и то: ис пи та ти 
од сту па ња у про сеч ним вред но сти ма основ не фре квен ци је код се ста ра 
и се ста ра бли зна ки ња; ис пи та ти од сту па ња у про сеч ним вред но сти ма 
фор ма на та ак цен то ва них во ка ла код се ста ра и се ста ра бли зна ки ња; ис-
пи та ти од сту па ња у про сеч ним вред но сти ма фор ма на та не ак цен то ва-
них во ка ла код се ста ра и се ста ра бли зна ки ња; 

Хи по те зе

Из по ста вље них ци ље ва, про и за шле су хи по те зе ис тра жи ва ња:
Х1 . Не по сто је ин ди ка тив не раз ли ке у од сту па њи ма про сеч них вред-

но сти основ не фре квен ци је код се ста ра и се ста ра бли зна ки ња;
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Х2 . Не по сто је ин ди ка тив не раз ли ке у од сту па њи ма про сеч них 
вред но сти фор ма на та ак цен то ва них во ка ла код се ста ра и се ста ра бли-
зна ки ња;

Х3 . Не по сто је ин ди ка тив не раз ли ке у од сту па њи ма про сеч них вред-
но сти фор ма на та не ак цен то ва них во ка ла код се ста ра и се ста ра бли зна-
ки ња .

Узо рак

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Ла бо ра то ри ји за фо рен зич ку фо не ти-
ку МУП Ср би је, сеп тем бра 2013 . го ди не и об у хва ти ло је че ти ри од ра сле 
из вор не го вор ни це срп ског је зи ка, уз ра ста од 30-36 го ди на, го во ра нео-
п те ре ће ног го вор ном па то ло ги јом, од ко јих су две ис пи та ни це мо но зи-
гот не бли зна ки ње, а две ро ђе не се стре уз ра сне раз ли ке од 6 го ди на .

Ин стру мент ис тра жи ва ња
Као ин стру мент ис тра жи ва ња ко ри шћен је ˝Ба лан си ра ни текст˝ 

(Ше шум, 2009), спе ци јал но кон стру и сан за фо рен зич ке по тре бе ана ли-
зе го во ра и гла са . Ба лан си ра ност тек ста се од но си на при род ну ди стри-
бу ци ју уче ста ло сти сло го ва у се ман тич ким је ди ни ца ма го во ра срп ског 
је зи ка, као и на об у хва ће ност свих гла со ва срп ског је зи ка у ини ци јал ном 
и ме ди јал ном  ар ти ку ла ци о ном по ло жа ју и 14 нај фре квент ни јих гла-
со ва у фи нал ном по ло жа ју . Текст пред ста вља ко хе рент ну се ман тич ку 
це ли ну и са др жи сло же не ис ка зе ко ји су за хвал ни за ана ли зу  го во ра . 
По ред овог тек ста, као ис тру мен ти ис тра жи ва ња ко ри шће ни су и текст 
„Здра во, Мар ко“ (Ка шић, 2005) као и ре ци та ци ја „Иде пат ка пре ко Са-
ве“ . За раз ли ку од ба ла си ра ног тек ста, текст „Здра во, Мар ко“,  са др жи и 
уз вич но ин то ни ра не ре че ни це, по тен ци јал но зна чај не за ана ли зу гла са 
и го вор них сег ме на та, док је при су ство ре ци та ци је по сле ди ца по тре бе 
да се у узо рак увр сти и уни форм на го вор на де о ни ца ко ја не при па да чи-
та ном го во ру . 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Ис пи ти ва ње је спро ве де но ин ди ви ду ал но са сва ком од ис пи та ни ца, 
у про сто ри ји осло бо ђе ној при су ства ам би јен тал не бу ке . Ис пи та ни це су 
има ле за да так да про чи та ју тек сто ве и из го во ре ре ци та ци ју . Вре мен ски 
раз ма ци из ме ђу чи та ња и чи та ња и ре ци то ва ња су би ли из ме ђу 3 и 5 ми-
ну та, због спре ча ва ња го вор ног за мо ра . Ре до след сни ма ња је био сле де ћи: 
чи та ње ба лан си ра ног тек ста, чи та ње тек ста „Здра во, Мар ко“, ре ци то ва ње . 
За сни ма ње је ко ри шћен про фе си о нал ни сни мач „Gnom2M“ . Сним ци су 
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16-бит ни, са чи ње ни у .wav фор ма ту, са пе ри о дом ода би ра ња од 11025 Hz . 
Апрок си ма тив ни од нос сиг нал-шум је на свим сним ци ма био зна чај но из-
над 20 dB . За ана ли зу го во ра је ко ри шћен нај са вре ме ни ји спе ци фич ни 
софт вер за об ра ду го во ра у фо рен зич ке свр хе – „SiS 7 .1“, ру ске фир ме 
„Spe ech Tec hno logy Cen ter“ из Санкт Пе терс бур га . Сни мље ни ма те ри јал 
је ана ли зи ран по мо ћу кеп стро гра ма и LPC спек тро гра ма . 

На кон што су из дво је не про сеч не вред но сти основ них фре квен ци ја 
за сва ки сег мент го вор ног узор ка, из ра чу на те су арит ме тич ке сре ди не 
F0 сва ке го вор ни це, у од но су на ко је је утвр ђи ва но од сту па ње у фре-
квент ном оп се гу код се ста ра и се ста ра бли зна ки ња . На кон то га је усле-
ди ла де таљ на ана ли за фор ман тих струк ту ра во ка ла . Уку пан број ана ли-
зи ра них во ка ла за сва ку ис пи та ни цу је 108, од че га је 68 ак цен то ва них и 
40 не ак цен то ва них, у све три по зи ци је у ре чи (ини ци јал ној, ме ди јал ној, 
фи нал ној) . Глас „И“ је са др жан 24 пу та (8 ак цен то ван +16 не ак цен то-
ван), глас „Е“ 22 пу та (14+8), „А“ 30 пу та (22 +8), „О“ 17 пу та (13+4) и 
„У“ 15 пу та (11+4) . На кон из ра чу на ва ња вред но сти пр ва три фор ман та 
сва ког во ка ла из узор ка, по да ци су бе ле же ни у по себ не та бе ле, где су , 
по ред ар ти ку ла ци о но-аку стич ког, гру пи са ни и пре ма кри те ри ју му на-
гла ше но сти/не на гла ше но сти . Арит ме тич ке сре ди не вред но сти сва ког 
по је ди нач ног фор ман та, гру пе фор ма на та, као и њи хо вих од сту па ња 
код се ста ра и се ста ра бли зна ки ња су из ра чу на те, на осно ву че га је омо-
гу ће но упо ре ђи ва ње слич но сти гла со ва ис пи та ни ца . 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти ком па ра тив не ана ли зе основ них фре квен ци ја (F0) гла са 
и фор мант них струк ту ра во ка ла се ста ра и мо но зи гот них бли зна ки ња су 
при ка за ни кроз та бе лу и гра фи кон, уз од го ва ра ју ће ко мен та ре .

Табела 1–  Просечна висина основних фреквенција гласа говорница 
изражена у  херцима (Hz), за сваки од три инструмента 

истраживања

F0 Б1 Б2 С1 С2

Балансирани текст 194 190            175 167

„Здраво, Марко“ 216 211            181 175

Рецитација 197 186            174 170

АС 202 196            177 171

Разлика АС                    6                      6
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У та бе ли бр .1 при ка за на је про сеч на ви си на основ них фре квен ци ја 
гла са го вор ни ца из ра же на у  хер ци ма (Hz), за сва ки од три ин стру мен-
та ис тра жи ва ња, као и вред ност укуп ног од сту па ња арит ме тич ких сре ди-
на основ не фре квен ци је гла са код бли зна ки ња (Б1,Б2) и се ста ра (С1,С2) . 
Нај ви ша про сеч на вред ност F0 ка рак те ри ше бли зна ки њу Б1 (202 Hz), за-
тим бли зна ки њу Б2 (196 Hz), док је про сеч на вред ност основ них фре квен-
ци ја гла са се ста ра зна чај но ни жа, и из но си 177 Hz за се стру С1 и 171 Hz за 
се стру С2 . Вред ност про сеч ног од сту па ња F0 код бли зна ки ња исто вет на је 
као и код се ста ра и из но си 6 Hz, што упу ћу је на ве ли ку слич ност из ме ђу 
основ них фре квен ци ја гла со ва ис пи та ни ца ко је су у срод ству . Про сеч на 
раз ли ка F0 из ме ђу па ро ва срод ни ца је зна чај на, као што се мо же и ви де ти 
из та бе ле, и из но си чак 35 Hz, иако све го вор ни це при па да ју ис тој уз ра-
сној ка те го ри ји . Нај ви ша вред ност F0 код свих го вор ни ца је по стиг ну та 
при ли ком чи та ња тек ста „Здра во, Мар ко“, док је нај ни жа про сеч на вред-
ност F0 код го вор ни ца Б1 и С2 ис по ље на при ли ком чи та ња ба лан си ра ног 
тек ста, а код го вор ни ца Б2 и С1 при ли ком ре ци то ва ња . 

Гра фик 1– Укуп на про сеч на од сту па ња у вред но сти F0 и у вред но сти-
ма  F1, F2 и F3 ак цен то ва них и не ак цен то ва них во ка ла из ра же на у 

хер ци ма (Hz), за сва ки пар срод ни ца

Гра фи ком бр . 1 при ка за на су укуп на про сеч на од сту па ња у вред но-
сти F0 и у вред но сти ма  F1, F2 и F3 ак цен то ва них (А) и не ак цен то ва них 
(НА) во ка ла из ра же на у хер ци ма (Hz), за сва ки пар срод ни ца . Гра фич ки 
при каз упу ћу је да, иако не по сто је раз ли ке у про сеч ним вред но сти ма 
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F0 код срод ни ца, од сту па ња у вред но сти по је ди нач них фор ма на та мо гу 
би ти зна чај на, и кре ћу се у ин тер ва лу од 23,2 Hz до чак 234 Hz . Нај ма-
ња раз ли ка у вред но сти фор ма на та је за бе ле же на код пр вог фор ман та 
не ак цен то ва них во ка ла, у из го во ру бли зна ки ња, док је нај ве ћа раз ли ка 
ис по ље на код вред но сти тре ћег фор ман та не ак цен то ва них во ка ла, по-
но во код бли зна ки ња . По сма тра но у од но су на срод нич ке па ро ве, го вор 
бли зна ки ња се ма ње раз ли ку је у вред но сти ма фор ма на та F1 и F2 код ак-
цен то ва них во ка ла и F1 код не ак цен то ва них, док је го вор се ста ра слич-
ни ји у вред но сти ма тре ћег фор ман та ак цен то ва них во ка ла, и дру гог и 
тре ћег код не ак цен то ва них . 

         ДИ СКУ СИ ЈА

Уоби ча је но је ми шље ње да су гла со ви срод ни ка слич ни ји од гла со-
ва љу ди ко ји ни су у род бин ској ве зи . Ме ђу тим, мо гу ће је и да две осо бе 
има ју иден ти чан во кал ни тракт, а да се раз ли ку ју пре ма на чи ну го во-
ра, што је слу чај код иден тич них бли за на ца . У овом ра ду је ис пи ти ва-
на слич ност гла со ва се ста ра и гла со ва мо но зи гот них бли зна ки ња пу-
тем ком па ра тив не ана ли зе основ них фре квен ци ја гла са и фор мант них 
струк ту ра во ка ла . 

Ре зул та ти ко ји су до би је ни на осно ву овог ис тра жи ва ња ука зу ју да не 
по сто је раз ли ке у од сту па њи ма про сеч них вред но сти основ не фре квен-
ци је код се ста ра и се ста ра бли зна ки ња . Бу ду ћи да је про сеч но од сту-
па ње у вред но сти ма F0 код срод нич ког па ра бли зна ки ња (Б1-Б2) и код 
срод нич ког па ра се ста ра (С1-С2) ми ни мал но, и да у оба слу ча ја из но си 
6  Hz, као и да ни ти јед но по је ди нач но од сту па ње у вред но сти основ не 
фре квен ци је у окви ру истог срод нич ког па ра не из но си ви ше од 9 Hz, 
мо же мо са си гур но шћу за кљу чи ти да не по сто је ин ди ка тив не раз ли ке 
у од сту па њи ма про сеч них вред но сти основ не фре квен ци је код се ста ра 
и се ста ра бли зна ки ња, и ти ме је пр ва по ста вље на хи по те за по твр ђе на .

Од сту па ња у про сеч ним вред но сти ма фор ма на та ак цен то ва них во-
ка ла код се ста ра и бли зна ки ња су при ка за на у Гра фи ку 1, и кре ћу се у 
ин тер ва лу од  24,8 Hz до 169,6 Hz . Нај ма ња од сту па ња су уоче на код 
вред но сти пр вог фор ман та у бли за нач ком па ру, а нај ве ћа у вред но сти-
ма дру гог фор ман та се ста ра . Иако од сту па ња вред но сти пр вог и дру гог 
фор ман та ак цен то ва них во ка ла у из го во ру бли зна ки ња  ука зу ју на ве ћу 
слич ност њи хо вог го во ра у од но су на го вор се ста ра, од сту па ња у вред но-
сти ма тре ћег фор ман та не пра те овај тренд и ука зу ју на ве ћу слич ност 
го во ра се ста ра . Овај за кљу чак на во ди на де ли мич но по твр ђи ва ње дру-
ге по ста вље не хи по те зе ис тра жи ва ња .
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Сле де ћи циљ ис тра жи ва ња био је да се ис пи та ју од сту па ња у про сеч-
ним вред но сти ма фор ма на та не ак цен то ва них во ка ла код се ста ра и бли-
зна ки ња . Уку пан оп сег раз ли ка у од сту па њи ма, за оба срод нич ка па ра, 
под ра зу ме ва вред но сти од 23,2 Hz до чак 234,4 Hz . Као и код ак цен то ва-
них во ка ла, раз ли ка у од сту па њи ма про сеч них вред но сти F1 ука зу је на 
ве ћу слич ност гла со ва бли зна ки ња, док су, ме ђу тим, вред но сти F2 и F3 
слич ни је код се ста ра, што усло вља ва де ли мич но по твр ђи ва ње тре ће 
по ста вље не хи по те зе . 

Ре зул та ти ис пи ти ва ња аку стич ке струк ту ре фор ма на та ак цен то-
ва них и не ак цен то ва них во ка ла ука зу ју на пра вил ност у ра сту раз ли ке 
вред но сти фор ма на та из ра же не у хер ци ма у го во ру бли зна ки ња; код обе 
гру пе во ка ла, нај ма ња раз ли ка из ра же на у хер ци ма је код пр вог фор-
ман та, за тим дру гог, док је нај ве ћа раз ли ка у вред но сти ма тре ћег фор-
ман та . Код го во ра се ста ра је ис по ље на дру га чи ја тен ден ци ја: нај ма ња 
раз ли ка у вред но сти ма фор ма на та из ра же на у хер ци ма је та ко ђе код 
пр вог фор ман та, за тим код тре ћег, а нај ве ћа раз ли ка и код ак цен то ва-
них и код не ак цен то ва них во ка ла је у вред но сти ма дру гог фор ман та . 
Ово је ин те ре сант но јер код во ка ла дру ги и тре ћи фор мант мо гу би ти 
при лич но уда ље ни (нпр . код гла са „И“), па би про цен ту ал но из ра же не 
ме ђу соб не раз ли ке мо гле ука за ти на ве ли ку дис кре пан цу у вред но сти-
ма . Го вор бли зна ки ња се, на осно ву ре злу та та ис тра жи ва ња, не мо же 
сма тра ти слич ни јим од го во ра се ста ра; по сма тра но пре ма по је ди нач-
ним од сту па њи ма у вред но сти ма F0, F1, F2 и F3 код ак цен то ва них и 
не ак цен то ва них во ка ла, бли зна ки ња ма се го вор ви ше раз ли ку је у вред-
но сти ма F3-А, F2-НА и F3– НА, се стра ма у вред но сти ма F1-А, F2-А и 
F1-НА, док су вред но сти од сту па ња основ не фрек фен ци је из јед на че не . 
Да кле, од 7 по сма тра них вред но сти, (F0, F1-А, F2-А, F3-А, F1-НА, F2-НА 
и F3-НА), сва ки срод нич ки пар ис пи та ни ца је ис ка зао ве ћу слич ност у 
по три, док је сед ма вред ност иста код оба па ра ис пи та ни ца . 

 ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња, мо же се за кљу чи ти 
да не по сто је ин ди ка тив не раз ли ке у од сту па њи ма вред но сти основ них 
фре квен ци ја и фор мант них струк ту ра во ка ла гла со ва се ста ра у од но су 
на гла со ве мо но зи гот них бли зна ки ња, из че га про из и ла зи да, и по ред 
исто вет но сти го вор но-је зич ког трак та, го вор бли зна ки ња ни је ме ђу соб-
но слич ни ји од го во ра се ста ра . Го вор уну тар срод нич ких па ро ва у овом 
ис тра жи ва њу се по ка зао као ве о ма сли чан, са ми ни мал ним раз ли ка ма у 
вред но сти ма основ не фре квен ци је, док ре зул та ти ком па ра тив не ана ли-
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зе фор мант них струк ту ра ак цен то ва них и не ак цен то ва них во ка ла, иако 
ука зу ју на ме ђу соб ну слич ност гла со ва срод ни ца на аку стич ком пла ну, 
не на во де на за кљу чак ко ји иде у при лог ве ће слич но сти го во ра јед ног 
од срод нич ких па ро ва . 
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COMPARATIVE ANALySIS OF THE VOICE FORMANT STRUCTURES 
AMONG SIBLINGS AND MONOZyGOTIC TWINS 
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SUMARRy

The paper presents findings on voice similarities among siblings 
and monozygotic twins examined throughthe comparative analysis of 
fundamental frequencies and formant structures of vowels’ . The study was 
conducted on a sample of four adult females (age range 30–36): a pair of 
monozygotic twins and a pair of siblings with a six year age difference . 
Study results show no indicative discrepancy between patterns of voice 
similarities detected among the two pairs of examinees: siblings, on one 
hand, and monozygotic twins, on the other .

KEY WORDS: monozygotic twins,voice analysis, formant structure of 
vowels
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ПРИЛОГ

1. „Балансирани текст“ (Шешум, 2009)

Застао је на железничкој станици да од последњих стотину динара 
купи кафу и паклу цигарета, када је дошао у Београд, град на ушћу 
двеју река испод Авале . Током читавог пута у возу се чула неописива 
бука, изазвана шкрипањем врата кабине и виком људи који су славили 
последњу ноћ старог Миленијума . У истом купеу са њим је био још само 
Един, локални пекар, продавац хлеба и ђеврека . Џангризави човек је ипак 
упорно ћутао целу ноћ, не желећи да се упушта у сувишне разговоре . 
Било је очигледно да је тужан, да му фали породица и осећај сигурности 
који је имао у свом родном месту . Оставио је за собом све лоше мисли, 
и обећао себи да се никада неће вратити назад, само када једном оде . Од 
успомена је са собом понео само лични Хоџин запис, не много млађи од 
њега самог, омиљени беџ, и стари, ручни, механички сат .

2. „Здраво, Марко“ (Кашић, 2005)

Здраво Марко! -Дођи! -Хоћу да ти испричам шта се догодило данас! 
-Чекајући Петра на станици, видех једног старијег човека како носи 
букет цвећа . На глави је имао шешир . Прелазио је улицу наспрам оне 
тек реновиране бурегџинице . Замисли, баш у том тренутку је дунуо врло 
јак ветар па му је шешир полетео с главе .  Он је, да би задржао шешир, 
раширио руке и испустио цвеће које је ветар разнео по улици . Док се 
сагињао, умало га не згази Љубин форд!

3. „Иде патка“
Иде патка преко Саве, носи писмо на врх главе, у том писму пише: 

„Не волим те више“ .
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ВЕРБАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ КОД  
ЕМОТИВНО ОБОЈЕНИХ РЕЧИ

Наташа Чабаркапа 1,2, Славица Максимовић1,2, Сашка Фатић2

1Институт за експерименталну фонетику и патологију говора1

2Центар за унапређење животних активности2

Асо ци ја ци је ре чи пред ста вља ју ва жан из вор по да та ка за про у ча ва ња у 
ра зним на уч ним обла сти ма па са мим тим и за про у ча ва ње емо ци о нал ног 
из ра за јер под ра зу ме ва ју по ја ву кад год је јед на реч из ре че на или по ми шље на, 
дру ге ре чи се ја вља ју исто вре ме но у све сти го вор ни ка или слу ша о ца.

 Пред мет ис тра жи ва ња су оне сло бод не асо ци ја ци је ре чи ко је су на ста-
ле као ре ак ци ја на оне ре чи– сти му лу се ко је су емо тив но обо је не или већ у 
са мом на зи ву пред ста вља ју не ку емо ци је. Циљ на шег ис тра жи ва ња је ис пи-
та ти ка рак те ри сти ке ре ак ци ја на ре чи ко је у се би са др же оне емо ци о нал не 
ка те го ри је ко је су сва ко днев но при сут не у све сти де це и раз ли ке у осо бе но-
сти ма вер бал них асо ци ја ци ја из ме ђу две гру пе ис пи та ни ка.

Узо рак је чи ни ло 100 де це пред школ ског уз ра ста са раз вој ном дис фа зи-
јом (екс пе ри мен тал на гру па) и 200 де це са нор мал ним го вор но-је зич ким раз-
во јем (Кон трол на гру па). Као мер ни  ин стру мент ко ри шћен је Тест асо ци ја-
ци ја ауто ра На та ше Д. Ча бар ка пе ко ји се са сто ји из 40 ре чи сти му лу са. Из 
те ста је из дво је но 6 емо тив но обо је них ре чи ко је су слу жи ле као сти му лус 
за да ва ње сло бо дих асо ци ја ци ја( ма ма, та та, љу бав, во ле ти, љут, ту жан).

По ре ђе ње ре зул та та кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе по ка за ло је да 
се те две гру пе ме ђу соб но зна чај но раз ли ку ју у свим ис пи ти ва ним сег мен ти-
ма. Де ца нор мал ног го вор но-је зич ког раз во ја  да ју зна чај но ве ћи број сло бод-
них асо ци ја ци ја и код њих су при сут ни ји од го во ри ти па фра зе и пра ве асо ци-
ја ци је, док  је де ци са раз вој ном дис фа зи јом за сва ку асо ци ра ну реч  по треб но  
зна чај но ви ше вре ме на да да ју од го вор и код њих су за сту пље ни ји оми си ја, 
ехо ла ли ја и аоци ја ци је ти па су прот но сти. 

КљУЧНе РеЧИ: слободне асоцијације речи, емотивно обојене речи, деца са 
развојном дисфазијом, деца са нормалним говорно-језичким развојем
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УВОД

Емо ци је су основ ни пси хич ки до жи вља ји ко ји пред ста вља ју ка рак-
те ри стич но уз бу ђе но ста ње ор га ни зма иза зва но не ким сти му лу сом или 
си ту а ци јом (Тре бје ша нин, 2000) . 

Емо ци је се де ле на при мар не и се кун дар не . У рпи мар не спа да ју: 
бес(Љут ња), Ра дост(сре ћа), жа лост(ту га), страх, (Тре бје ша нин, 2000) .А 
у се кин дар не спа да ју: Жа ље ње, за бри ну тост, из не на ђе ње и др . (Мур раy, 
ет ал .,1993) .

У јед но ис тра ђи ва њу о спо соб но сти да го во ре о емо ци ја ма код де це 
на уз ра сту из ме ђу дру ге и пе те го ди не, се отткри ва да де ца и у дру гој 
го ди ни жи во та мо гу го во ре о не ком ма лом се ту емо ци ја и то оним емо-
ци ја ма ко је уоча ва ју код од ра слих . Де ца раз ли чи те емо ци је про јек ту ју 
на лут ке, пли ша не играч ке ко му ни ци ра ју са њи ма на на чин на ко ји од-
ра сли ко му ни ци ра ју са њи ма . (Wеллман, ет ал ., 1995) . 

У дру гом ис тра жи ва њу се на во ди да де ца има ју тен ден ци ју да че шће 
го во ре о не га тив ним не го о поyитив ним емо ци ја ма, што ука зу је да не-
га тив не емо ци је оста вља ју ја чи ути сак не го по зи тив не емо ци је, што је 
слич но и код од ра слих (Lagattuta et all ., 2002) . 

 Спо соб ност де це да раз у ме ју емо ци је и да утвр де ко ја емо ци ја сле ди 
ко јој си ту а ци ју је до вољ на да мо гу да има ју увид у соп стве ни жжи вот ни 
раз вој, ова спо соб но ат не са но да им омо гу ча ва да пред ви де и из бег ну 
не ко емо тив но ста ње већ и да пла ни ра ју сво ју бу дућ ност и да ме ња ју 
соп стве ни до жи вљај емо ци ја (Хар рис, 2008) .

Раз вој со цио-емо ци о нал не ком пе тен ци је де те та од ре ђен је у ве ли-
кој ме ри при ро дом ра них, деч јих ис ку ста ва ко је оно сти че у ко му ни ка-
ци ји са ро ди те љи ма или дру гим осо ба ма ко је о ње му бри ну . Пр во бит ни 
об ли ци ко му ни ка ци ја од но се се углав ном на емо ци о нал ни ди ја лог из-
ме ђу де те та и ро ди те ља и уко ли ко по сто ји хар мо нич на раз ме на емо-
ци ја у овом пе ри о ду, сма тра се, да је то је дан од нај ва жни јих сте че них 
оцио-емо ци о нал них ре сур са, ко ји ма ће де те рас по ла гат и у бу дућ но сти . 
Вре ме ном се ко му ни ка тив ни мо да ли те ти ко је ко ри сте ро ди те љи, али и 
де ца, усло жња ва ју . У пе ри о ду ка да се код де це раз ви је го вор на екс пре си-
ја, она ће би ти до дат ни ме ди јум пре ко ко га ће се раз ме њи ва ти осе ћа ња, 
ми сли, же ље и по тре бе (Waters  et all ., 2000) . 

Га шић-Па ви шић де фи ни ше асо ци ја ци је као по ја ву кад год је јед на 
реч из ре че на или по ми шље на, дру ге ре чи се ја вља ју исто вре ме но (или 
у не по сред ном сле ду) у све сти го вор ни ка или слу ша о ца . Тех ни ка сло-
бод них асо ци ја ци ја ре чи се за сни ва на то ме да се ис пи та ни ку са оп шти 
реч-драж и за тим се бе ле жи не гов од го вор, тј . пр ва реч ко ја му се ја ви ла 
у све сти по сле при ма ња ре чи– дра жи (Га шић– Па ви шић, 1984) .
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Сло же не ре чи код вер бал них асо ци ја ци ја чи не  во ка бу лар бо га ти-
јим . Раз вој во ка бу ла ра је иза зов за вас пи та че, учи те ље и де цу . Још од 
де тињ ства из и ску ју се  стра те ги је да се уна пре ди раз вој во ка бу ла ра а то 
је пре све га да се де ца ак тив но укљу че у об ли ко ва њу свог реч ник, да га 
чи не  бо га ти јим кроз же љу за уче њем но вих ре чи и по тре бом за ни јан-
си ра њем зна че ња ре чи (Ја лон го, ет алл . 2011) .

Раз вој на дис фа зи ја је раз вој ни је зич ки по ре ме ћај, од но сно по ре-
ме ћај раз во ја екс пре сив ног( је зич ке про дук ци је) и ре цеп тив ног го во ра 
(је зич ког раз у ме ва ња) са спе ци фич ним па то ло шким обра сцем ис по ља-
ва ња ( дис тор зи јом и суп сти ту ци јом фо не ма и ре чи ко је до би ја ју об лик 
па ра фа зич них про дук ци ја), а ко ји се не ја вља ју ни у јед ном ста ди ју му 
нор мал ног је зич ког раз во ја, а ко је се за др жа ва ју ве о ма ду го, док је со ци-
јал ни раз вој ове де це ре ла тив но нор ма лан, без гу бит ка слу ха, мен тал не 
ре тар да ци је, аути зма или дру гих по ре ме ћа ја (Го лу бо вић, 2006) .

Број на ис тра жи ва ња код нас и у све ту, ука зу ју да  раз вој ну дис фа зи ју 
ка рак те ри ше низ раз ли чи тих спе ци фич них, па то ло шких обра за ца ис-
по ља ва ња, ко ји се не ја вља ју ни у јед ном ста ди ју му нор мал ног је зич ког 
раз во ја као на при мер: дис тор зи ја и за ме на фо не ма и ре чи ко је до би ја ју 
об лик па ра фа зич них про дук ци ја, и ко је се у је зич кој про дук ци ји ове де-
це  за др жа ва ју ве о ма ду го . 

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 (Ча бар ка па, 2005) .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ ис тра жи ва ња је да се ис пи та ју ка рак те ри сти ке вер бал-
них асо ци ја ци ја код емо тив но обо је них ре чи, а то се од но си на утвр-
ђи ва ње про сеч ног бро ја асо ци ра них ре чи и вр сти асо ци ја ци ја на сва ку 
реч-драж у кон трол ној и екс пе ри мен тал ној гру пи .

Узо рак ис пи та ни ка, на ком је спро ве де но ис тра жи ва ње, чи ни 100 де-
це са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је и 200 де це нор мал ног го вор но – је-
зич ког раз во ја, уз ра ста од 5 до 7 го ди на . Као ин стру мент за при ку пља ње 
по да та ка ко ри шћен је тест асо ци ја ци ја, чи ји је аутор у од но су на ком по-
зи ци ју ли сте и на чин оце њи ва ња асо ци ја ци ја На та ша Д .Ча бар ка па . Тест 
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са др жи 40 ре чи сти му лу са ко је се ка жу де ци и на ко је она да ју сло бод не 
асо ци ја ци је . Ми смо ии те ста из дво ји ли шест ре чи ко је смо озна чи ли 
као емо тив но обо је не: ма ма, отац, љут, љу бав, во ле ти и ту жан .

Сло бод не асо ци ја ци је, ко је су де ца да ла на сва ку од 40 за да тих ре чи, 
раз вр ста не су  с об зи ром на то ко јој вр сти асо ци ја ци ја при па да ју . У пр ву 
ка те го ри ју свр ста ни су од го во-ри де це “не знам”, од но сно ка да де те не 
да је ни јед ну асо ци ја ци ју на за да ту реч (оми си ја) . Дру гу ка те го ри ју чи-
не од го во ри у ко ји ма се по на вља за да та реч (у јед ни ни или мно жи ни) 
и она но си на зив “ехо ла ли ја” . У тре ћој ка те го ри ји су ре чи ко је има ју 
су прот но зна че ње од за да те ре чи, и ову ка те го ри ју смо на зва ли “су прот-
но сти” . Че твр ту ка те го ри ју чи не асо ци-аци је у пра вом сми слу ре чи, па 
смо је на зва ли “пра ве асо ци ја ци је” (на при мер: ту жан– пла чеш) . У пе ту 
ка те го ри ју смо свр ста ли од го во ре ко ји пред ста вља ју фра зе (на при мер: 
ма ма– во ли те, љу би те, вас пи та ва ме), па је и на зив ка те го ри је “фра зе” . 
Оста ле вр сте асо ци ја ци ја, да кле оне ко је се ни су мо гле свр ста ти у прет-
ход не ка те го ри је, при па да ју гру пи “оста ле асо ци ја ци је”

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Из вр ше но је пре бро ја ва ње бро ја асо ци ра них ре чи, из ра чу на те су 
фре квен ци је и про це на ти за сва ког по је ди на чог ис пи та ни ка, као и за 
гру пе у це ли ни . По том су из ра чу на те арит ме тич ке сре ди не и стан дард-
не де ви ја ци је ко је се од но се на број асо ци ра них ре чи на сва ку реч драж . 

При ме ном по ступ ка за утвр ђи ва ње зна чај но сти раз ли ка из ме ђу 
арит ме тич ких сре ди на про ве ре на је про сеч на уче ста лост бро ја асо ци-
ра них ре чи код де це из кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе .

 
Табела 1. Просечан број асоцираних речи у контролној и 

експерименталној групи на емотивно обојене речи

Контролна група 
(200)

Експеримент . група  
(100) Т-тест  и

Значајност
АС СД АС СД

Мама 2 .11 1 .27 2 .13 1 .18 т = 0 .16  (није значајно) 
Тата 2 .33 1 .36 1 .65 0 .96 т = 4 .48  (ниво 0 .01)

Љубав 2 .17 1 .37 1 .85 1 .23 т = 1 .94  (ниво 0 .05)
Волети 2 .04 1 .25 2 .06 1 .31 т = 0 .16  (није значајно)

Љут 2 .50 1 .50 2 .05 1 .00 т = 2 .71  (ниво 0 .01) 
Тужан 2 .14 1 .38 1 .59 1 .15 т = 3 .44  (ниво 0 .01)
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Ви ди мо да за реч „ма ма“ и  „во ле ти“ не по сто је ста ти стич ки зна чај-
не раз ли ке из ме ђу обе гру пе ис пи та ни ка . Све оста ле раз ли ке су зна чај не 
на но воу 0,01, што ука зу је на по у зда ност за кљу ча ка од 99 од сто да де ца 
са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је да ју зна чај но ма њи број асо ци ја ци ја 
од де це нор мал ног го вор но– је зич ког раз во ја на сле де ћих три ре чи сти-
му лу са: отац, љу бав, љут и ту жан .

Раз ли ке у уче ста ло сти по је ди них ти по ва асо ци ја ци ја, на за да ту реч 
„ма ма“, код де це из два под у зор ка су ста ти стич ки зна чај не . У екс пе ри-
мен тал ној гру пи уче ста лост ехо ла ли је (по на вља ње за да те ре чи) је зна-
чај но ве ћа не го код де це из ре дов не по пу ла ци је – та раз ли ка из но си 26% . 
Асо ци ја ци је у ко ји ма се на во де ре чи су прот ног зна че ња, та ко ђе, су ви ше 
за сту пље не (за 13%) у гру пи де це са дис фа зи јом . Ди рект не асо ци ја ци је 
су зна чај но че шће при сут не у од го во ри ма де це из ре дов не по пу ла ци је 
– у 25 .5% слу ча је ва ви ше не го у екс пе ри мен тал ној гру пи . Та ко ђе, де-
ца из кон трол не гру пе у зна чај но ве ћем про цен ту ко ри сте оста ле вр сте 
асо ци ја ци је – раз ли ка од 20% . По у зда ност из не тих за кљу ча ка је, као и 
у прет ход ним слу ча је ви ма, 99 од сто . Ка да су у пи та њу асо ци ја ци је ко је 
спа да ју у ка те го ри ју фра за и без асо ци ја ци ја, раз ли ке из ме ђу кон трол не 
и екс пе ри мен тал не гру пе ни су ста ти стич ки зна чај не .

Табела 2. Врсте асоцијација на реч „мама“  
у контролној и експерименталној групи

реч „мама“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) експеримент . група  (100)

Без асоцијација  (1)   0 .0 %  (  0)   1 .0 %  (  1)

ехолалија  (41)   5 .0 %  (10) 31 .0 %  (31)

супротности  (43) 10 .0 %  (20) 23 .0 %  (23)

Дирекнтне асоцијације(75) 33 .5 %  (67)   8 .0 %  (  8)

фразе  (76) 23 .5 %  (47) 29 .0 %  (29)

Остале асоцијације  (64) 28 .0 %  (56)   8 .0 %  (  8)

хи-квадрат = 73 .47  (ниво 0 .01)

Код обе гру пе ис пи та ни ка нај ју че ста ли ја асо ци ја ци ја на реч– драж 
„ма ма“ би ла је „та та“, а за тим сле де при дев ске асо ци ја ци је: до бра, ле па, 
тј . Оне осо би не ко ји ма де ца нај че шће опи су ју ма му, а за тим сле де гла-
го ли: во ли, ма зи, чу ва, ку ва .
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Чак 72 од сто де це са дис фа зи јом по на ва ља за да ту реч „отац“, док се 
та вр ста асо ци ја ци је ја вља у 27% од го во ра де це из ре дов не по пу ла ци је .  
Ди рект не асо ци ја ци је и фра зе су зна чај но уче ста ли је у кон трол ној гру-
пи (за 15 .5%, тј . за 27% ви ше) . Раз ли ке у уче ста ло сти оста лих ти по ва 
асо ци ја ци ја су ма ле и ни су ста ти стич ки зна чај не . 

Табела 3. Врсте асоцијација на реч „отац“  
у контролној и експерименталној групи

реч „отац“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) експерим . група (100)

Без асоцијација  (1)   0 .0 %  (  0)   1 .0 %  (  1)

ехолалија  (126) 27 .0 %  (54) 72 .0 %  (72)

супротности  (16)   4 .0 %  (  8)   8 .0 %  (  8)

Директне асоцијације(45) 20 .5 %  (41)   4 .0 %  (  4)

фразе  (72) 33 .0 %  (66)   6 .0 %  (  6)

Остале асоцијације(40) 15 .5 %  (31)   9 .0 %  (  9)

Хи-квадрат = 70 .61  (ниво 0 .01)

Од го во ри на реч– драж „та та“ би ли су мно го ра зно вр сни ји код де-
це из кон трол не гру пе ко ја су реч отац опи си ва ли кроз ак тив но сти ко је 
су ве за не за ову асо ци ја ци ју: На пут, на утак ми це, по не кад уда ри, пу но 
ра ди, до ђе уве че да спа ва, на Ка ле мег дан, бра да, чи та но ви не, при ча 
при че, до не се чо ко ла ду, во зи ауто, не ма га ку ћи, љут, озби љан, ту жан, 
да ле ко је, рас по ло жен, му шко, ди ван , па ме тан, по пра вља ауто мо би ле, 
строг, али не би је, Ви кен дом код та те, те ра ме да га  сти снем . Код кон-
трол не гру пе нај за сту пље ни ја је би ла асо ци ја ци ја та та, ко ју смо на ве ли 
као ехо ла ли ју, иако је си но ним на реч-драж „отац“ .

Про цен ти де це ко ја ни су да ла ни јед ну асо ци ја ци ју и ко ја су по но-
ви ла за да ту реч „љут“ се не раз ли ку ју зна чај но у кон трол ној и екс пе-
ри мен тал ној гру пи . Код де це са дис фа зи јом су при сут ни ја ехо ла ли ја и 
су прот но сти . У асо ци ја ци ја ма де це из ре дов не по пу ла ци је зна чај но су 
за сту пље ни је ди рект не асо ци ја ци је и фра зе
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Табела 4. Врсте асоцијација на реч „љут“у контролној и 
експерименталној групи

реч „љут“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) Експерим . група  (100)

Без асоцијације  (2)   0 .5 %  (  1)   1 .0 %  (  1)

ехолалија  (22)   5 .0 %  (10) 12 .0 %  (12)

супротности  (46) 12 .5 %  (25) 21 .0 %  (21)

Директне асоцијације(43) 17 .5 %  (35)   8 .0 %  (  8)

фразе  (78) 31 .5 %  (63) 15 .0 %  (15)

Остале асоцијације  (109) 33 .0 %  (66) 43 .0 %  (43)

Хи-квадрат = 20 .86  (ниво 0 .01)

Док су де ца из екс пе ри мен тал не гру пе углав ном по но ви ла реч ко ја 
је би ла сти му лус, нај че шћа асо ци ја ци ја код де це нор мал ног го вор но-је-
зич ког раз во ја је бе сан, љу тиш се, љут на ма му, на дру га итд . 

По на вља ње за да те ре чи „љу бав“ је зна чај но при сут ни је у гру пи де це 
са дис фа зи јом, док је тип асо ци ја ци ја фра зе ви ше за сту пљен у од го во ри-
ма де це из ре дов не по пу ла ци је .  Раз ли ка од шест про це на та ко ја се ја вља 
ка да су у  пи та њу ди рект не асо ци ја ци је, као и  оста ле три раз ли ке ко је су 
још ма ње, ни су ста ти стич ки зна чај не .

Табела 5. Врсте асоцијација на реч „љубав“ у контролној и 
експерименталној групи

реч „љубав“ 

Врсте социјација: Контролна група  (200) Експерим . Група (100)

Без асоцијације  (9)   1 .5 %  (  3)   6 .0 %  (  6)

ехолалија  (21)   3 .5 %  (  7) 14 .0 %  (14)

 супротности (12)   3 .5 %  (  7)   5 .0 %  (  5)

 Директне асоцијације (120) 42 .0 %  (84) 36 .0 %  (36)

фразе  (130) 46 .0 %  (92) 38 .0 %  (38)

Остале асоцијације  (8)   3 .5 %  (  7)   1 .0 %  (  1)

Хи-квадрат = 18 .52  (ниво 0 .01)
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Реч „љу бав“ се мо же озна чи ти као во де ћа од свих емо тив них ре чи 
ко је ко ри сти мо у на шем ис тра жи ва њу јер овај ап страк тан по јам де фи-
ни ше мо као ста ње ја ке емо тив не на кло но сти пре ма не ко ме или не че му . 
Та ко ђе се на осно ву овог пој ма мо же уви де ти ка ко де ца ре а гу ју и ка кве 
вр сте асо ци ја ци ја да ју на ову реч– +сти му лус, јер је љу бав као осе ћа ње 
ко је сви има мо у се би упра во ин спи ра ци ја за не ке од нај у зви ше ни јих 
до стиг ну ћа чо ве чан ства . Во лиш, љу биш су нај че шће асо ци ја ци је а за тим 
сле де во лиш ма му, ма му и та ту, што ука зу је ка ко де ца до жи вља ва ју овај 
по јам и да је углав ном ово осе ћа ње усме ре но на чла но ве по ро ди це . 

У од го во ри ма на реч „ту жан“ де ца из кон трол не и екс пе ри мен тал не 
гру пе у под јед на ким про цен ти ма да ју ре чи су прот ног зна че ња, или не 
на во де ни јед ну реч асо ци ја ци ју . Ди рект не асо ци ја ци је и ка те го ри ја фра-
зе су зна чај но за сту пље ни је у од го во ри ма де це нор мал ног го вор но-је-
зич ког раз во ја . Де ца са дис фа зи јом зна чај но ви ше да ју асо ци ја ци је ко је 
се на ла зе у ка те го ри ји оста ле асо ци ја ци је, на за да ту реч „ту жан“ .

Табела 6. Врсте асоцијација на реч „тужан“ у контролној и 
експерименталној групи

реч „тужан“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) Експерим . група  (100)

Без асоцијације(5)   1 .5 %  (  3)   2 .0 %  (  2)

ехолалија (22)   4 .0 %  (  8) 14 .0 %  (14)

супротности  (43) 13 .0 %  (26) 17 .0 %  (17)

Директне асоцијације(83) 31 .0 %  (62) 21 .0 %  (21)

фразе  (60) 27 .5 %  (55)   5 .0 %  (  5)

Остале асоцијације  (87) 23 .0 %  (46) 41 .0 %  (41)

Хи– квадрат = 36 .67  (ниво 0 .01) 

Де ца из кон рол не гру пе су на ову реч има ли асо ци ја ци ју „ру жан“ 
док је код де це са раз вој ном дис фа зи јом асо ци ја ци ја би ла усме ре на на 
рад њу: „пла чеш“ . Углав ном је ова реч асо ци ра ла де цу на гу би так не че га 
па су нај фре квент ни је асо ци ја ци је би ле: не маш не што, ни си до био, ни си 
до бар итд . 

Ка да је у пи та њу уче ста лост асо ци ја ци ја на реч „во ле ти“, кон ста ту-
је мо да не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у уче ста ло сти свих шест 
ка те го ри ја од го во ра де це из кон трол не и де це из екс пе ри мен тал не гру-
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пе .  То је дру га реч сти му лус, од укуп но 40 ре чи из те ста асо ци ја ци ја, код 
ко је је утвр ђе но да су вр сте асо ци ја ци ја код де це са дис фа зи јом и код 
де це из ре дов не по пу ла ци је под јед на ко за сту пље не . 

Tабела 7 – Врсте асоцијација на реч „волети“ у контролној и 
експерименталној групи

реч „волети“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) Експерим . група  (100)

Без асоцијације (5)   1 .0 %  (  2)   3 .0 %  (  3)

ехолалија (17)   5 .5 %  (11)   6 .0 %  (  6)

супротности22)   5 .5 %  (11) 11 .0 %  (11)

Директне асоцијацијације(29) 45 .0 %  (90) 39 .0 %  (39)

фразе  (96) 31 .5 %  (63) 33 .0 %  (33)

Остале асоцијације  (31) 11 .5 %  (23)   8 .0 %  (  8)

Хи квадрат = 8 .55  (није значајно)

Асо ци ја ци ја на ову емо тив но обо је ну реч је та ко ђе би ла емо тив но 
обо је на а то је „љу бав“ . А за тим сле де слич но као и код ре чи– дра жи 
„љу бав“ асо ци ја ци је ти па, „во ле ти ма му и та ту“ што ука зу је на де те то ву 
афек тив ну ве за ност за ро ди те ље .
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ЗА КЉУ ЧАК

Бо гат ство вер бал них асо ци ја ци ја је при сут ни је код де це из кон трол-
не гру пе . У екс пе ри мен тал ној гру пи уче ста лост ехо ла ли је (по на вља ње 
за да те ре чи) је зна чај но ве ћа не го код де це из ре дов не по пу ла ци је – та 
раз ли ка из но си 26% . Асо ци ја ци је у ко ји ма се на во де ре чи су прот ног зна-
че ња, та ко ђе, су ви ше за сту пље не (за 13%) у гру пи де це са дис фа зи јом . 
Ди рект не асо ци ја ци је су зна чај но че шће при сут не у од го во ри ма де це из 
ре дов не по пу ла ци је – у 25 .5% слу ча је ва ви ше не го у екс пе ри мен тал ној 
гру пи . Та ко ђе, де ца из кон трол не гру пе у зна чај но ве ћем про цен ту ко ри-
сте оста ле вр сте асо ци ја ци је – раз ли ка од 20% . По у зда ност из не тих за-
кљу ча ка је, као и у прет ход ним слу ча је ви ма, 99 од сто Ка да су у пи та њу 
асо ци ја ци је ко је спа да ју у ка те го ри ју фра за и без асо ци ја ци ја, раз ли ке 
из ме ђу кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе ни су ста ти стич ки зна чај не .
Та ко ђе, за реч „ма ма“ и  „во ле ти“ не по сто је ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке из ме ђу обе гру пе ис пи та ни ка . 

Као што смо већ на ве ли раз вој со цио-емо ци о нал не ком пе тен ци је 
де те та од ре ђен је у ве ли кој ме ри при ро дом ра них, деч јих ис ку ста ва ко-
је оно сти че у ко му ни ка ци ји са ро ди те љи ма или дру гим осо ба ма ко је 
о ње му бри ну . Пр во бит ни об ли ци ко му ни ка ци ја од но се се углав ном на 
емо ци о нал ни ди ја лог из ме ђу де те та и ро ди те ља и уко ли ко по сто ји хар-
мо нич на раз ме на емо ци ја у овом пе ри о ду, сма тра се, да је то је дан од 
нај ва жни јих сте че них оцио-емо ци о нал них ре сур са, ко ји ма ће де те рас-
по ла гат и у бу дућ но сти . За то смо као сти му лу се узе ли ре чи ма ма и та та . 
На осно ву од го во ра за ове две емо тив но обо је не ре чи мо же се го во ри ти 
о од но су из ме ђу де те та и ро ди те ља . У ко јој ме ри је за сту пље на хар мо-
нич на раз ме на емо ци ја ко ај је пре суд на за  де те тов емо ци о нал ни ра χ вој 
и за де те то вом по тре бом да ус по ста ви со ци јал не и емо ци о нал не од но се 
са дру гим осо ба ма у ра зним ета па ма жи во та .

Кадаговоримоостимулусима„љубав“и„волети“,љубавкаоосе
ћањекојесвиимамоусебиуправоинспирацијазанекеоднајузвише
нијихдостигнућачовечанства. Децауглавнозаовуапстрактнуреч
углавномдајуасоцијацијеукојимаљубавусмераавајупремаближим
члановимапородице,премаомиљенојхраниилииграчкама.

Оваква истраживања ће свакако послужити у терапијске сврхе.
Јерјенеадекватноиспољавањеемоцијаједнаодкарактеристикадис
фазичнедеце.
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VERBAL ASSOCIATIONS EMOTIONALLy COLORED WORDS

NATAŠA ČABARKAPA1,2, SLAVICA MAKSIMOVIć1,2, SAŠKA FATIć2

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

SUMMARy

Association words are an important source of data for research in 
various scientific fields and therefore the study of emotional expressions 
since there is occurrence whenever a word pronounced or thoughtful, the 
other words occurring simultaneously in the mind of the speaker or the 
listener .

Case studies have free association of words that emerged as a reaction to 
one-word stimuli that are emotionally colored or already in the title represent 
an emotion . The aim of our study was to examine the characteristics of the 
response to words that contain those emotional categories that are daily 
present in the minds of children and differences in the characteristics of 
verbal associations between the two groups .

The sample consisted of 100 preschool children with developmental 
dysphasia (experimental group) and 200 children with normal speech and 
language development (control group) . As a measuring instrument was 
used to test associations by Natasha D . Cabarkapa consisting of 40 words of 
the stimulus . From the test has been allocated 6 emotionally colored words 
that served as a stimulus for giving-release association (mom, dad, love, 
love, angry, sad) .

Comparison of the control and experimental groups showed that the 
two groups differ significantly in all examined segments . Children with 
normal speech and language development provide a significantly higher 
number of free association with them are present answers type phrases 
and make the association, while children with developmental dysphasia 
associated with each word takes significantly more time to respond to them 
and they respond omission type, echolalia and association of the contrary

KEY WORDS:  free associations of words, emotional expression, dysphasic 
children, children with normal speech–language development
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Циљ: Ис пи ти ва ње при ро де и сте пе на из ра же но сти стиг ма ти зу ју ћих 
ми шље ња пре ма осо ба ма са раз ли чи тим мен тал ним бо ле сти ма (де пре си ја, 
де мен ци ја, по ре ме ћа ји ис хра не, фо би ја, схи зо фре ни ја, ал ко хо ли зам и нар ко-
ма ни ја).

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 из раз ли чи тих 
гра до ва у Ср би ји. У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин тер вју ко јим су се ис пи ти-
ва ла ми шље ња пре ма осо ба ма са на ве де ним мен тал ним по ре ме ћа ји ма, а ко ји 
смо за да ва ли у фор ми ска ла про це не. За сва ку из ја ву ис пи та ни ци су би ра ли 
од го вор на пе то сте пе ној би по лар ној ска ли, нпр. опа сан по дру ге-ни је опа сан 
по дру ге.

Ре зул та ти: Нај ве ћи про це нат не га тив них ми шље ња се ве зу је за осо-
бе са нар ко ма ни јом, ал ко хо ли змом и схи зо фре ни јом, на ро чи то ми шље ња о 
опа сно сти, не пред ви ди во сти и те шко ћа ма ко му ни ка ци је, али док се осо бе 
са нар ко ма ни јом и ал ко хо ли змом окри вљу ју за сво је ста ње (64.9% и 64.2%) 
то ми шље ње де ли са мо 20.7 % ис пи та ни ка за осо бе са схи зо фре ни јом и 16% 
ис пи та ни ка за осо бе са де мен ци јом. Нај ма ње опа сне се опа жа ју осо бе са по ре-
ме ћа јем ис хра не и фо би јом (14.1% и 24.7%). Ис пи та ни ци сма тра ју да се све 
осо бе са мен тал ним бо ле сти ма осе ћа ју дру га чи је од ве ћи не љу ди, нај ви ше осо-
бе са схи зо фре ни јом (66.3%) и нар ко ма ни јом (59.1%). Про це нат не га тив них 
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ми шље ња ве за них за по бољ ша ње са трет ма ном је нај ве ћи за осо бе са де мен-
ци јом (43.4%) и схи зо фре ни јом (33.2%). Та ко ђе, нај ве ћи про це нат ис пи та-
ни ка сма тра да се осо бе са де мен ци јом (55.3%) и схи зо фре ни јом (51.4%) „не 
мо гу ни кад опо ра ви ти у пот пу но сти“.

За кљу чак: Нај ви ше се стиг ма ти зу ју осо бе са ал ко хо ли змом, нар ко ма ни-
јом и схи зо фре ни јом. Ми шље ња пре ма по бољ ша њу са трет ма ном и опо рав ку 
су ге не рал но ре а ли стич ни. Ови на ла зи ука зу ју да по сто ји осно ва за раз у ме-
ва ње не ких аспе ка та мен тал них бо ле сти на ко ји ма се мо гу ба зи ра ти ан ти-
стиг ма кам па ње. 

КљУЧ Не Ре ЧИ: ми шље ње, ми шље ња оп ште по пу ла ци је, мен тал не бо ле сти, 
стиг ма ти за ци ја, стиг ма

УВОД

Стиг ма мен тал не бо ле сти се од но си на са гле да ва ње осо бе са мен тал-
ном бо ле шћу као обе ле же не, са не по жељ ним ка рак те ри сти ка ма (Cor-
ri gan&Penn, 1999) . Ис ку ство стиг ме има при ват но и јав но ли це (Cor ri-
gan&Penn, 1999) . При ват но ли це стиг ме са др жи осе ћа ње ту ге, анк си о-
зност и до жи вљај гу бит ка кон тро ле код осо бе ко ја до жи вља ва стиг му . 
Јав но ли це укљу чу је не га тив на ве ро ва ња јав но сти, осе ћа ња и по на ша ња 
усме ре на пре ма осо би ко ја до жи вља ва стиг му (Cor ri gan, 2004) . Стиг ма 
под сти че со ци јал ну изо ла ци ју (Fa ri na, Fis her&Fischer, 1992), огра ни ча ва 
мо гућ но сти за за по шља ва ње и ре кре а ци ју (Mar ko witz, 1998), обес хра-
бру је тра же ње трет ма на (Sar to ri us, 1998) и че сто до ла зи до ин тер на ли-
за ци је стиг ме што иза зи ва до дат ну пат њу осо ба са мен тал ним бо ле сти-
ма (Mar ko witz, 1998) .

На стиг ма ти за ци ју осо ба са мен тал ним бо ле сти ма ути чу број ни 
фак то ри . По се бан ути цај има ју сред ства јав ног ин фор ми са ња у ко јим се 
осо бе са мен тал ним бо ле сти ма че сто при ка зу ју као опа сне (Phi lo, McLa-
ug hlin&Hen der son, 1996) и на сил не пре ма дру гим љу ди ма (Link, Phe lan, 
Bre sna han, Stu e ve&Pe sco so li do, 1999) . На осно ву ових ис так ну тих ин-
фор ма ци ја у ме ди ји ма, при пад ни ци оп ште по пу ла ци је че сто ге не ра ли-
зу ју не ке на ла зе, прет по ста вља ју ћи да све осо бе са мен тал ним бо ле сти-
ма има ју озбиљ но из ра же не про бле ме . Ис тра жи ва ња по ка зу ју да јав ност 
че сто из ра жа ва “иде а лан” став уме сто сво ја пра ва при ват на уве ре ња о 
осо ба ма са мен тал ним бо ле сти ма (Link&Cul len, 1983) . То ука зу је на то 
да ми шље ње јав но сти не мо ра да од ра жа ва пра ви на чин на ко ји се љу ди 
оп хо де пре ма осо ба ма са мен тал ним бо ле сти ма . Још увек ни је до вољ но 
ја сно да ли ан ти-стиг ма кам па ње има ју по зи ти ван ефе кат на осо бе са 
пред ра су да ма и да ли до во де до по бољ ша ња по на ша ња пре ма осо ба ма 
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са мен тал ним бо ле сти ма . Ствар ни на пре дак у бри зи за осо бе са мен тал-
ним бо ле сти ма зах те ва сма ње ње стиг ма ти зу ју ћих ста во ва за јед но са на-
прет ком у обла сти пре вен ци је, трет ма на и стра те ги ја са мо по мо ћи .

Циљ из ве де ног ис тра жи ва ња био је утвр ђи ва ње сте пе на и ви до ва 
стиг ма ти за ци је осо ба са раз ли чи тим мен тал ним по ре ме ћа ји ма у узор-
ку оп ште по пу ла ци је . Тра жи ли смо ми шље ње о се дам пси хи ја триј ских 
по ре ме ћа ја уме сто о оп штем кон цеп ту мен тал не бо ле сти, јер је ва жно 
да зна мо за ко ју ди јаг но зу се стиг ма нај че шће ве зу је да би се она мо гла 
сма њи ти или пре ва зи ћи ан ти-стиг ма кам па ња ма .

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 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
-2

4

25
-4

4

45
χ

Н
С

С

С
С

С

В
С

С

С
ту

де
н .

Р
ад

н .

С
лу

ж
 .

П
ро

ф
 .

No . 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

Инструменти и процедура

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин тер вју (Crisp, Gel der & Rix, 2000; 
Crisp, Gel der & God dard, 2005) ко јим су се ис пи ти ва ла ми шље ња пре-
ма осо ба ма са сле де ћим мен тал ним по ре ме ћа ји ма (де пре си ја, фо би ја, 
схи зо фре ни ја, де мен ци ја, по ре ме ћа ји ис хра не, ал ко хо ли зам и нар ко-
ма ни ја), а ко ји смо за да ва ли у фор ми ска ла про це не . 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 
на ве де ним по ре ме ћа ји ма . 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), ауто ри 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 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 
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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, нпр . 

Опа сан је по дру ге -2 -1 0 1 2 Ни је опа сан по дру ге

(ин верз но се ско ру ју ско ро ви на суб ска ла ма ре а го ва ња на трет ман, опо-
рав ка са трет ма ном и осе ћа ју се исто као и дру ги љу ди) . Вред но сти -2 и 
-1 су се од но си ле на тврд њу ко ја је има ла не га тив ну ко но та ци ју, вред но-
сти 1 и 2 на тврд њу ко ја је има ла по зи тив ну ко но та ци ју, а 0 је зна чи ла да 
ис пи та ник не мо же да се од лу чи ни за јед ну тврд њу .

Ста ти стич ки ме тод

Укуп ни скор је до би јен са би ра њем по је ди нач них ско ро ва на пе то-
сте пе ној ска ли ко ји су се од но си ли на пет ми шље ња (из ба че на су два ми-
шље ња о трет ма ну и ми шље ње да се осо бе са мен тал ном бо ле шћу осе ћа-
ју дру га чи је од нас) јер не га тив ни од го во ри мо гу да од ра жа ва ју зна ње, а 
не ста во ве . На овај на чин је до би јен ре зул тат ко ји је пред ста вљао оп ште 
ми шље ње ис пи та ни ка пре ма од ре ђе ној мен тал ној бо ле сти . Вред но сти 
од -2 до 2 су се ко ди ра ле у вред но сти од 1 до 5, где је -2 до би ло вред ност 
1, а 2 вред ност 5 . Уку пан скор мо же да ва ри ра од 5-25 . У за ви сно сти од 
вред но сти ко је су има ли ис пи та ни ци, њи хо ви ско ро ви су гру пи са ни у 
не га тив не (5-12), не у трал не (13-17) и по зи тив не (18-25) . 

Да би се ви де ло ка ква су ми шље ња ис пи та ни ка пре ма сва кој по је ди-
нач ној тврд њи (на при мер, пред ви дљив – не пред ви дљив), 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 не га тив ном укуп ном ско ру .

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Од ис пи та ни ка је тра же но да на ве ду ка ко про це њу ју соп стве но зна-
ње о на ве де ним по ре ме ћа јим: Ис пи та ни ка са ми ни мал ним зна њем је 
би ло 128 (22 .3%), са не што зна ња 278 (48 .3%), са зна њем 157 (27 .3%) и 
са ја ко пу но зна ња 10 (1 .7%) . С об зи ром на кон такт с осо ба ма с мен тал-



ПРИРОДА И СТЕПЕН ИЗРАЖЕНОСТИ СТИГМАТИЗАЦИЈЕ  . . . 545

ним бо ле сти ма, нај ви ше ис пи та ни ка се из ја сни ло да је има ло кон такт 
са осо ба ма са ал ко хо ли змом (70 .2%), де пре си јом (56 .1%), за тим са осо-
ба ма са нар ко ма ни јом (41 .1%), фо би јом (38 .8%), по ре ме ћа јем ис хра не 
(29 .6%), са осо ба ма са схи зо фре ни јом (24 .9%) и де мен ци јом (21 .9%) . 

За сва ки по ре ме ћај, же не су се у ве ћем про цен ту из ја шња ва ле да 
по зна ју осо бе са на ве де ним мен тал ним бо ле сти ма, осим за ал ко хо ли-
зам (Ж/М:68 .2%/72 .8%) и нар ко ма ни ју (Ж/М:40 .0%:42 .3%) . У од но су на 
уз раст, ис пи та ни ци из нај мла ђе гру пе, уз ра ста 16-19 го ди на су се у нај-
ве ћем про цен ту (46 .6%) из ја сни ли да по зна ју осо бе са нар ко ма ни јом . 
У од но су на за вр ше ну шко лу ис пи та ни ци са ви со ким ни во ом обра зо ва-
ња (маг .спец док .) су се из ја шња ва ли у ве ћем про цен ту у од но су на ис-
пи та ни ке са ни жим ни во ом обра зо ва ња (ССС) да по зна ју осо бе са на ве-
де ним мен тал ним бо ле сти ма, осим за ал ко хо ли зам (маг .спец .док: ССС/ 
62 .5%:72 .5%) и нар ко ма ни ју (25 .0%/44 .6%) .У Та бе ли 2 су из дво је на не-
га тив на оп шта ми шље ња ко ја су ис пи та ни ци ис ка за ли пре ма осо ба ма са 
мен тал ним бо ле сти ма .

Табела 2 – Негативна мишљења на појединачним тврдњама према 
особама са менталним болестима (%)
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Опасност по друге 34 .7 24 .7 74 .1 30 .0 14 .1 75 .5 79 .9

Непредвидивост 50 .1 39 .7 78 .2 49 .7 22 .1 75 .4 77 .9

Тешкоће комуникације 50 .7 30 .0 68 .5 50 .8 26 .4 71 .8 74 .1

Осећају се другачије 57 .7 45 .2 66 .3 49 .3 40 .2 43 .4 59 .1

Могу себе да окривљују 32 .8 20 .9 20 .7 16 .0 53 .3 64 .2 64 .9

Могу да се саберу 42 .7 38 .9 19 .3 17 .6 60 .5 55 .7 43 .1

Не могу се побољшати 
третманом 16 .8 19 .1 33 .2 43 .4 14 .6 18 .8 29 .5

Не могу се опоравити 24 .0 25 .2 51 .4 55 .3 16 .9 23 .8 39 .2

Нај ве ћа ва ри ја ци ја у про цен ти ма је при сут на на кон струк ту опа-
сно сти по дру ге осо бе и ва ри ра од 79 .9% за осо бе са нар ко ма ни јом до 
14 .1% за осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не . Нај ве ћи про це нат не га тив них 
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ми шље ња се ве зу је за осо бе са нар ко ма ни јом, ал ко хо ли змом и схи зо-
фре ни јом, на ро чи то ми шље ња о опа сно сти, не пред ви ди во сти и те шко-
ћа ма ко му ни ка ци је, али док се осо бе са нар ко ма ни јом и ал ко хо ли змом 
окри вљу ју за сво је ста ње (64 .9% и 64 .2%) то ми шље ње де ли са мо 20 .7 % 
ис пи та ни ка за осо бе са схи зо фре ни јом и 16 .0% ис пи та ни ка за осо бе са 
де мен ци јом . Као нај ма ње опа сне се опа жа ју осо бе са по ре ме ћа јем ис-
хра не и фо би јом (14 .1% и 24 .7%) . Ис пи та ни ци сма тра ју да се све осо бе 
са мен тал ним бо ле сти ма осе ћа ју дру га чи је од ве ћи не љу ди, а нај ви ше 
осо бе са схи зо фре ни јом (66 .3%) и нар ко ма ни јом (59 .1%) . Про це нат не-
га тив них ми шље ња ве за них за по бољ ша ње са трет ма ном је нај ве ћи за 
осо бе са де мен ци јом (43 .4%) и схи зо фре ни јом (33 .2%) . Нај ве ћи про це-
нат ис пи та ни ка сма тра да се осо бе са де мен ци јом (55 .3%) и схи зо фре-
ни јом (51 .4%) „не мо гу ни кад опо ра ви ти у пот пу но сти“ .

Мишљења о појединачним поремећајима

У Та бе ли 3 су пред ста вље ни оп шта не га тив на, не у трал на и по зи тив-
на ми шље ња ми шље ња ко је су из ра зи ли ис пи та ни ци пре ма сва кој по је-
ди нач ној мен тал ној бо ле сти .

Табела 3 – Општа мишљења према различитим 
поремећајима (%)

Негативна Неутрална Позитивна
Депресија 32 .5 53 .3 14 .2
Фобија 14 .9 54 .5 30 .6
Шизофренија 42 .6 50 .7 6 .7
Деменција 16 .8 58 .8 24 .3
Пор . исхране 12 .9 58 .9 28 .1
Алкохолизам 73 .1 20 .3 6 .5

Наркоманија 73 .0 20 .2 6 .7

Нар ко ма ни ја (73%) и ал ко хо ли зам (73 .1%) су по ре ме ћа ји са нај ве-
ћим про цен том не га тив них ста во ва, нај по зи тив ни је се са гле да ва ју фо-
би је (30 .6%) и по ре ме ћа ји ис хра не (28 .1%) . Уоча ва се ве ли ки про це нат 
не у трал них од го во ра (од 50 .7% – 58 .9%) за све по ре ме ћа је осим за ал-
ко хо ли зам и нар ко ма ни ју где су ис пи та ни ци ја сно из ра зи ли не га ти ван 
став пре ма осо ба ма са на ве де ним по ре ме ћа ји ма .

Да би уочи ли ка кве су ва лен це ми шље ња ис пи та ни ка, у од но су на 
мо гућ ност да се осо бе са мен тал ном бо ле шћу опо ра ве, или да се по бољ-
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ша њи хо во ста ње пу тем трет ма на, укр ште не су фре квен це из ме ђу ових 
ди мен зи ја (ви де ти Та бе лу 4) .

Табела 4 – Мишљења испитаника према побољшању 
са третманом и исходу поремећаја

Негативна Неутрална Позитивна
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Депресија 16 .9 24 .1 21 .6 26 .4 61 .5 49 .6

Фобија 19 25 .3 24 26 .2 56 .7 48 .5

Шизофренија 33 .1 51 .4 27 .9 26 .7 39 21 .9

Деменција 43 .2 55 .2 28 .2 27 .6 28 .6 17 .2

Пор . исхране 14 .7 16 .8 14 .3 19 .2 71 64

Алкохолизам 18 .8 23 .9 18 .5 18 62 .7 58 .1

Наркоманија 29 .6 39 .2 19 .7 22 50 .7 38 .8

Ис пи та ни ци сма тра ју да се са трет ма ном мо гу по бољ ша ти осо-
бе са по ре ме ћа јем ис хра не (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%) . Ис пи та ни ци сма тра ју да се у пот пу но сти мо гу опо-
ра ви ти осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не (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%) .

Ути цај де мо граф ских ка рак те ри сти ка

У Та бе ли 5 су при ка за на не га тив на ми шље ња ко је има ју ис пи та ни ци 
пре ма осо ба ма са мен тал ним бо ле сти ма, у за ви сно сти од њи хо вог уз ра-
ста . Ра ди што пре глед ни јег уви да у са му струк ту ру ста во ва у од но су на 
уз раст, по де ли ли смо ис пи та ни ке на пет уз ра сних гру па .
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Та бе ла 5 – Проценат негативних мишљења 
у односу на узраст испитаника

16-19 20-24 25-44 45-64 65 iznad
Депресија 32 .8 33 .5 28 .0 33 .3 40 .5

Fobija 21 .1 15 .6 14 .1 11 .9 14 .6
Шизофренија 38 .6 42 .9 39 .3 47 .0 45 .2

Деменција 24 .6 18 .0 15 .4 15 .1 9 .8
Пор . исхране 10 .3 14 .0 10 .6 15 .4 12 .2
Алкохолиχам 69 .0 72 .0 72 .0 75 .2 82 .9
Наркоманија 66 .7 69 .4 70 .7 82 .4 80 .5

 
Нај не га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма са де пре си јом, ал ко хо ли-

змом, нар ко ма ни јом и схи зо фре ни јом има ју осо бе из две нај ста ри је уз ра-
сне гру пе од 45-64 и 65 и из над . Нај не га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма 
са де мен ци јом и фо би јом има ју ис пи та ни ци нај мла ђе уз ра сне ка те го ри је .

Му шкар ци има ју не га тив ни ја ми шље ња у од но су на же не пре ма осо-
ба ма са де пре си јом (34 .9% вс . 30 .6%), фо би јом (16 .9% вс .13 .6%), де мен-
ци јом (18 .3% вс .15 .8%) и по ре ме ћа јем ис хра не (15 .0% вс .11 .2%) . Пре ма 
осо ба ма са схи зо фре ни јом и нар ко ма ни јом има ју иста ми шље ња као и 
же не (42 .7%) . Је ди но пре ма осо ба ма са ал ко хо ли змом же не има ју не што 
из ра же ни ја не га тив на ми шље ња у од но су на му шкар це (73 .6% вс .72 .5%) .

Не га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма са де пре си јом (43 .8%), схи-
зо фре ни јом (43 .8%), по ре ме ћа јем ис хра не (13 .8%) има ју осо бе са сред-
њом шко лом у од но су на дру ге обра зов не гру пе (ви де ти Та бе лу 6) . Не-
га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма са ал ко хо ли змом има ју осо бе са 
ви со ком струч ном спре мом (75 .2%), а осо бе са нај ви шим обра зо ва њем 
(маг .док .) има ју не га тив ни је ста во ве пре ма осо ба ма са нар ко ма ни јом 
(75 .0%) и де мен ци јом (25 .0%) у од но су на дру ге обра зов не гру пе .

Табела 6 – Проценат негативних мишљења 
у односу на школску спрему

НСС ССС ВСС Маг-докторат
Депресија 38 .1 43 .8 43 .3 26 .7

Fobija 22 .6 13 .5 14 .6 18 .8
Шизофренија 38 .1 43 .8 43 .3 26 .7

Деменција 19 .4 17 .9 12 .7 25 .0
Пор . исхране 9 .8 13 .8 12 .3 12 .5
Алкохолиχам 67 .2 73 .5 75 .2 68 .8
Наркоманија 67 .2 74 .4 72 .1 75 .0
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Ми шље ња пре ма осо ба ма са де пре сив ним по ре ме ћа јем су не га-
тив ни ја уко ли ко ис пи та ник не по зна је осо бу са де пре си јом (37 .8% вс . 
28 .5%), фо би јом (17 .3% вс . 11 .0%), де мен ци јом (17 .6% вс . 14 .4%), по-
ре ме ћа јем ис хра не (14 .1% вс . 10 .3%), нар ко ма ни јом (76 .6% вс . 68 .3%) 
(ви де ти та бе лу 7) . Ми шље ња пре ма осо ба ма са схи зо фре ни јом и осо ба-
ма са ал ко хо ли змом су нај ма ње по зи тив на уко ли ко ис пи та ник по зна је 
осо бу са схи зо фре ни јом (7 .9%), од но сно ал ко хо ли змом (7 .6%) . 

Табела 7 – Мишљења према особама са менталним болестима 
(%) када испитаник познаје особу са менталном болешћу

Негативна Неутрална Поχитивна
Депресија 28 .5 57 .7 13 .8

Fobija 11 .0 56 .4 32 .6
Шизофренија 41 .7 50 .4 7 .9

Деменција 14 .4 60 .0 25 .6
Пор . исхране 10 .3 57 .6 32 .1
Алкохолиχам 72 .9 19 .5 7 .6
Наркоманија 68 .3 22 .6 9 .1

ДИСКУСИЈА

По сто ји раз ли ка у сте пе ну и при ро ди стиг ме ко ја се при пи су је на-
ве де ним мен тал ним бо ле сти ма . У на шем ис тра жи ва њу нај стиг ма ти зо-
ва ни ји по ре ме ћа ји су нар ко ма ни ја, ал ко хо ли зам и схи зо фре ни ја . Осо бе 
за ви сне од пси хо ак тив них суп стан ци се опа жа ју као опа сне, не пред-
ви ди ве и осо бе са ко ји ма је те шко раз го ва ра ти . У од но су на кон структ 
опа сно сти и не пред ви ди во сти пер ци пи ра ју се под јед на ко опа сним и не-
пред ви ди вим као и осо бе са схи зо фре ни јом . Док се не га тив но по на ша ње 
(би ти опа сан и не пред ви див) пер ци пи ра слич но за осо бе са бо ле сти ма 
за ви сно сти и схи зо фре ни јом, раз ло зи за њи хо во по на ша ње се ту ма че 
раз ли чи то . Схи зо фре ни ја се пер ци пи ра као бо лест за ко ју по сто ји ма ла 
од го вор ност, а бо ле сти за ви сно сти као ста ња иза зва на во љом осо бе и 
че сто се не пер ци пи ра ју као бо лест . У сту ди ји спро ве де ној у Аме ри ци у 
ко јој су ко ри шће не ви ње те са при ка зом осо ба са раз ли чи тим мен тал ним 
бо ле сти ма 88% ис пи та ни ка се из ја сни ло да је у пи та њу мен тал на бо лест 
за ви ње ту ко ја при ка зу је осо бу са схи зо фре ни јом, све га 68% за ви ње ту 
ко ја при ка зу је осо бу са де пре си јом и са мо 49% за ви ње ту ко ја је при ка-
зи ва ла осо бу за ви сну од ал ко хо ла (Link et al ., 1999) . У на шем ис тра жи-
ва њу, ма њи про це нат ис пи та ни ка сма тра да су осо бе са де пре сив ним по-
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ре ме ћа јем опа сне по дру ге, не пред ви ди ве и да је те шко раз го ва ра ти са 
њи ма у од но су на осо бе са схи зо фре ни јом и бо ле сти ма за ви сно сти . Ве ћи 
про це нат осо ба из ра жа ва по зи тив ни ја ми шље ња за осо бе са де пре си јом, 
фо би јом, по ре ме ћа ји ма ис хра не и де мен ци јом .

Стиг ма ти за ци ја осо ба са бо ле сти ма за ви сно сти је ве за на за дру штве-
но ве ро ва ње да су ове осо бе са ме кри ве за сво је по на ша ње и по сле ди це 
до ко јих их до во ди . У на шем ис тра жи ва њу ис пи та ни ци сма тра ју да се 
осо бе са нар ко ма ни јом и ал ко хо ли змом мо гу окри вља ва ти за сво је ста-
ње . У две сту ди је спро ве де не у Ве ли кој Бри та ни ји 1998 и 2003 го ди не, 
60% и 54% ис пи та ни ка се из ја сни ло да осо бе за ви сне од ал ко хо ла тре ба 
да се окр вљу ју за ста ње у ко ме се на ла зе у по ре ђе њу са 34% ис пи та ни ка 
ко ји су то сма тра ли за осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не и 4%-13% за осо-
бе са де пре си јом, па нич ним на па ди ма, схи зо фре ни јом и де мен ци јом . 
Са мо за ви сни ци од пси хо ак тив них суп стан ци се сма тра ју ви ше од го вор-
ним за сво је ста ње (68% – 60%; Crisp et al ., 2000, 2005) .

На ста во ве пре ма осо ба ма са мен тал ном бо ле шћу ути чу мно ги чи-
ни о ци као што су њи хо во пред ста вља ње у ме ди ји ма, до ступ ност ин фор-
ма ци ја о њи ма, као и лич но по зна ва ње осо бе са мен тал ном бо ле шћу . 
Ис пи та ни ци су се у раз ли чи том сте пе ну из ја шња ва ли о лич ном кон так-
ту са осо ба ма са мен тал ном бо ле шћу, нај ве ћи про це нат ис пи та ни ка се 
из ја снио да по зна је осо бе са ал ко хо ли змом (70 .2%), нај ма њи про це нат 
ис пи та ни ка се из ја снио да по зна је осо бе са де мен ци јом (21 .9%) . Ис пи та-
ни ци ко ји по зна ју осо бе са де пре си јом, фо би јом, де мен ци јом, по ре ме-
ћа јем ис хра не и нар ко ма ни јом ма ње из ра жа ва ју стиг ма ти зу ју ће ста во ве 
пре ма њи ма . Уко ли ко ис пи та ни ци по зна ју осо бе са схи зо фре ни јом или 
ал ко хо ли змом из ра жа ва ју у нај ма њем про цен ту по зи тив на ми шље ња . 
Из гле да да лич но по зна ва ње осо бе са мен тал ном бо ле шћу не мо ди фи-
ку је увек не га тив не ста во ве ко ји су се фор ми ра ли на не ки дру ги на чин . 
Ис пи та ни ци ко ји су по зна ва ли осо бе са ал ко хо ло змом и нар ко ма ни јом 
су у ни жем про цен ту ис по ља ва ли не у трал на ми шље ња пре ма њи ма . Не-
у трал ни од го во ри су бе ле же ни ка да ис пи та ни ци ни су зна ли или ни су 
би ли си гур ни у свој од го вор . Нај ви ше не у трал них од го во ра је до би је но 
ка да су би ле у пи та њу осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не (58 .8%) и де мен-
ци јом (58 .9%), а нај ма ње ка да су би ле у пи та њу осо бе са нар ко ма ни јом 
(20 .2%) и ал ко хо ли змом (20 .3%) . За оста ле по ре ме ћа је тај про це нат се 
кре тао од 50 .7%-54 .5% . Овај ве ли ки број ис пи та ни ка ко ји се опре де-
љи вао за не у трал не од го во ре би мо гао би ти циљ на гру па у ан ти-стиг ма 
кам па ња ма јер из гле да да су њи хо ва ми шље ња под ло жни ја про ме на ма 
не го ми шље ња ис пи та ни ка ко ји су из ра жа ва ли не га тив не ста во ве .
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Ми шље ња о прог но зи и ре а го ва њу на трет ман су би ла ге не рал но ре-
а ли стич на . Ис пи та ни ци сма тра ју да ће осо бе са де мен ци јом и схи зо фре-
ни јом сла бо ре а го ва ти на трет ман, а да ће се са трет ма ном по бољ ша ти 
осо бе са по ре ме ћа јем ис хра не, ал ко хо ли змом и де пре си јом . Ве ро ват но 
да због прет по ста вље ног би о ло шког узро ка по ре ме ћа ја у слу ча ју де мен-
ци је и схи зо фре ни је при пад ни ци оп ште по пу ла ци је не оче ку ју по бољ-
ша ње . Ми шље ња ис пи та ни ка о ис хо ду по ре ме ћа ја су слич на . Ис пи та-
ни ци сма тра ју да се у пот пу но сти мо гу опо ра ви ти осо бе са по ре ме ћа јем 
ис хра не и ал ко хо ли змом . Ве ћи оп ти ми зам у по гле ду опо рав ка осо ба са 
ал ко хо ли змом ве ро ват но про ис ти че из опа жа ња да ове осо бе мо гу сма-
њи ти унос ал ко хо ла до ме ре ко ја се не про це њу је опа сном по здра вље . 
Још ве ћи оп ти ми зам у по гле ду опо рав ка осо ба са по ре ме ћа јем ис хра-
не 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” . Ови на ла зи 
ука зу ју да по сто ји осно ва за раз у ме ва ње не ких аспе ка та мен тал них бо-
ле сти на ко ји ма се мо гу ба зи ра ти ан ти-стиг ма кам па ње .

ЗА КЉУ ЧАК

У на шем ис тра жи ва њу је уочен од ре ђен обра зац ко ји нам по ма же 
да уочи мо осо бе ко је има ју нај не га тив ни ја ми шље ња пре ма осо ба ма са 
мен тал ним бо ле сти ма . С об зи ром на уз раст нај не га тив ни ја ми шље ња су 
из ра зи ли ис пи та ни ци из нај ста ри јих уз ра сних гру па и нај мла ђе уз ра сне 
гру пе . Му шкар ци има ју не га тив ни ја ми шље ња пре ма ве ћи ни по ре ме ћа-
ја и осо бе са сред њом струч ном спре мом . Пре ма осо ба ма са бо ле сти ма 
за ви сно сти не га тив ни ја ми шље ња су из ра зи ле же не и осо бе са ви со ким 
ни во ом обра зо ва ња . Овај на лаз мо же да нам ука же на зна чај еду ка ци је у 
ре дук ци ји стиг ма ти зу ју ћих ста во ва или на да ва ње по ли тич ки ко рект них 
од го во ра од стра не осо ба са ви шим ни во ом обра зо ва ња . 

Стиг ма и дис кри ми на ци ја осо ба са мен тал ном бо ле шћу је ши ро ко 
рас про стра њен фе но мен ко ји ути че на ре ха би ли та ци ју и опо ра вак осо-
ба са мен тал ном бо ле шћу, као и на дру штве но ис кљу чи ва ње ових осо ба . 
Да нас, ка да се ве ћи на трет ма на и ре ха би ли та ци ја спро во де у ло кал ној 
за јед ни ци, ва жно је укљу чи ти при пад ни ке за јед ни це у ре ха би ли та ци о ни 
про цес та ко што ће ње ни чла но ви би ти укљу че ни у ан ти– стиг ма кам па-
ње или ће до њих до пре ти глав не по ру ке ових кам па ња .
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SUMMARy

Aim: to establish nature and the degree of stigmatization expressed 
toward persons with different mental disorders (depression, dementia, 
eating disorders, phobias, schizophrenia, alcoholism and drug addiction) .

Methods: The sample encompassed 181 subjects, of both sexes, aged 
16 years and over, with various levels of education, various occupations 
and living in different cities of Serbia . The opinions toward persons with 
the mental disorders mentioned were investigated using interview, which 
was given in the form of scale assessment . For each statement respondents 
choose the answer on bipolar five-level scale, e.g. dangerous to others – not 
dangerous to others.

Results: The greatest percentage of negative opinions is related to 
persons with drug addiction, alcoholism and schizophrenia, particularly 
opinions about dangerousness, unpredictability and about being difficult 
to talk with . But while the persons with drug addiction and alcoholism are 
thought of as responsible for their condition (64 .9% i 64 .2%), that opinion 
share only 20 .7% participants for persons with schizophrenia, and 16% 
participants for persons with dementia . The least dangerous were perceived 
persons with eating disorder and phobia (14 .1% and 24 .7% respectively) . 
Participants considered that persons with various mental illnesses feel 
different from the way we feel, mostly the persons with schizophrenia 
(66 .3%) and drug addiction (59 .1%) . The greatest percentage of negative 
opinions related to treatability is for persons with dementia (43 .4%) 
and persons with schizophrenia (33 .2%) . Also, the greatest percentage 
of participants considered that people with dementia (55 .3%) and with 
schizophrenia (51 .4%), “can’t never fully recover” .

Conclusion: Participants expressed the highest degree of stigmatization 
toward persons with alcoholism, drug addiction and schizophrenia . 

* PhD student
** Associate Professor, retired 
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Opinions toward treatability and outcome of mental illnesses are in general 
realistic . Those findings indicate that there is background for understanding 
some aspects of mental illnesses, which could be the base for anti-stigma 
campaign .

KEYWORDS: opinion, opinions of general population, mental illnesses, 
stigmatization, stigma



УПУТ СТВО АУТО РИ МА

При лог I

1 . Ори ги нал ни на уч ни чла нак са др жи ре зул та те из вор них ис тра жи ва ња . На уч не ин фор ма ци је у 
ра ду мо ра ју би ти об ра ђе не и из ло же не та ко да се мо гу екс пе ри мен ти по но ви ти и про ве ри ти ана ли зе 
и за кључ ци на ко ји ма се ре зул та ти за сни ва ју .

2 . Прет ход но са оп ште ње са др жи на уч не ре зул та те чи ји ка рак тер зах те ва хит но об ја вљи ва ње, али 
не мо ра да омо гу ћи про ве ру и по на вља ње из не се них ре зул та та .

3 . Пре глед ни чла нак пред ста вља це ло вит пре глед не ког под руч ја или про бле ма на осно ву већ 
пу бли ко ва ног ма те ри ја ла ко ји је у пре гле ду са ку пљен, ана ли зи ран и рас пра вљан .

4 . Струч ни чла нак пред ста вља ко ри стан при лог из под руч ја стру ке а чи ја про бле ма ти ка ни је ве-
за на за из вор на ис тра жи ва ња . Струч ни рад се од но си на про ве ру или ре пр о дук ци ју у све тлу по зна тих 
ис тра жи ва ња и пред ста вља ко ри стан ма те ри јал у сми слу ши ре ња зна ња и при ла го ђа ва ња из вор них 
ис тра жи ва ња по тре ба ма на у ке и прак се .

Ка те го ри за ци ја на уч них и струч них ра до ва да та је пре ма пре по ру ка ма УНЕ СКО-а .

При лог II
1 . Еле мен ти члан ка су:
- НА СЛОВ, за јед нич ки на слов и под на слов, ко ји тре ба са же то да озна чи са др жај, да бу де лак за 

иден ти фи ка ци ју у би бли о гра фи ја ма и дру гим пу бли ка ци ја ма ко је из да ју ин фор ма ци о не слу жбе . На-
слов мо же да пра ти под на слов ко ји са др жи са мо до пун ске ин фор ма ци је, и они тре ба да бу ду ја сно 
раз дво је ни (нпр . по мо ћу дво тач ке) .

- ИМЕ НА И АДРЕ СЕ АУТО РА
Име и пре зи ме ауто ра се на во ди у пу ном об ли ку, а пре зи ме тре ба ти по граф ски ис та ћи . Име ко је 

је дао аутор, као и ред име на ауто ра у гру пи тре ба да бу де по што ван од стра не уред ни ка .
Ка да је аутор ко лек тив но те ло тре ба на ве сти у пот пу но сти ње го во зва нич но име, а адре су ста ви ти 

у фу сно ту или на кра ју члан ка, док скра ће ни об лик име на мо же да се да у за гра да ма .
- ДА ТУМ ЧЛАН КА озна ча ва да тум при је ма ко нач не вер зи је члан ка .
- ТЕКСТ ЧЛАН КА тре ба да сле ди ло ги чан и ја сан план . Тре ба из ло жи ти раз лог за рад и ње гов 

од нос пре ма слич ним прет ход ним ра до ви ма . Ме то де и тех ни ке тре ба опи са ти на на чин да чи та лац 
мо же да их по но ви . Ре зул та те и ди ску си ју ре зул та та као и пре по ру ке по жељ но је одво је но при ка за ти .

Фу сно те се ко ри сте са мо у из у зет ним слу ча је ви ма и са др же са мо до дат ни текст а ни ка да ак ту ел-
не би бли о граф ске ре фе рен це, али мо гу да упу ћу ју на ре фе рен це у би бли о гра фи ји .

- ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ И ТА БЕ ЛЕ тре ба да бу ду ну ме ри са не и снаб де ве не од го ва ра ју ћим на сло вом . 
Све илу стра ци је и та бе ле тре ба да има ју упут ни це у тек сту .

- ПРИ ЛО ЗИ са др же спо ред не, али ва жне по дат ке као нпр . ме то де ана ли зе, ком пју тер ске ис пи се, 
ли сту сим бо ла као и до дат не илу стра ци је или та бе ле . При ло зи се ста вља ју на крај тек ста по сле би-
бли о гра фи је и тре ба да су озна че ни сло ви ма, бро је ви ма или за гла вљем .

Ци ти ра ње у тек сту тре ба да је у скла ду са ISO 690/1987 .
- БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА
Ли ста ре фе рен ци ко ја се од но си на члан ке ци ти ра не у тек сту на ла зи се на кра ју члан ка и тре ба 

да бу де из ра ђе на у са гла сно сти са ISO 690/1987 Ли ста ре фе рен ци са др жи са мо ре фе рен це об ја вље-
не у до ку мен ти ма . У слу ча ју ра до ва ци ти ра них из се кун дар них из во ра, ре фе рен ца тре ба да бу де на 
ори ги на лу ако се зна, и да бу де про пра ће на из ра зом „ци ти ра но у“ па ре фе рен ца се кун дар ног из во ра .

2 . Сви члан ци тре ба да бу ду снаб де ве ни ре зи ме ом и то на је зи ку члан ка као и на стра ном је зи ку 
(Е . П .)

На осно ву ми шље ња Ре пу блич ког се кре та ри ја та за кул ту ру Ср би је, број 413-935/84-06 од 24 . ок-
то бра 1984 . го ди не, овај ча со пис осло бо ђен је пла ћа ња по ре за на про мет .

Из да ва ње ча со пи са де ли мич но фи нан си ра Ми ни стар ство науке и животне средине Р. Србије.

Ру ко пи се за Вол . 20 (1), Бр . 58 при ма мо до 20 . 02 . 2014, за Вол . 20 (2), Бр .  59 до 30 . 05 . 2014, за 
Вол . 20 (3), Бр . 60 до 30 . 09 . 2014 .
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