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Вол. 17 (2), бр. 50, 205-218, 2011.
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Оригинални научни чланак

МИНИМАЛНО ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА КОД ДЕЦЕ
СА РАЗВОЈНОМ ДИСФАЗИЈОМ
Славица Максимовић1,2
Центар за унапређење животних активности, Београд
2
Институт за експерименталну фонетику
и патологију говора, Београд

1

У формули слушног хендикепа, само губитак слуха са средњом вредно
шћу већом од 25 dB се разматра као могућа сметња у слушању. Ова ниска
вредност се користи за евалуацију слуха како одраслих особа тако и деце, са
ставом да одрасли немају тешкоћа у комуникацији све док њихово оштеће
ње слуха не пређе ниво од 25 dB у подручју између 500 Hz и 3000 Hz. Питање
је колико је реално да се ове вредности које важе за одрасле примене као норма
за дечји узраст, јер губитак слуха било ког степена који се појави код деце мо
же довести до појаве говорно-језичких дефицита и/или тешкоћа у учењу и мо
же утицати на когнитивни и социоемоционални развој. Данас већина ауто
ра сматра да је 15 dB најнижи ниво уредног слуха код деце и да минимални
губитак слуха почиње од ове границе прага слуха. Дефинисање уредног прага
слуха на 15 dB има своје оправдање које лежи у природи гласова, јер највећи део
говорне енергије носе вокали и звучни консонанти. Безвучни консонанти се
због својих карактеристика често налазе испод прага перцепције и код особа
уредног слуха у току спонтане конверзације. Деца која уче говор и граматич
ке односе у језику имају потребу да чују јасно све гласове да би их адекватно
уградили у перцептуалне обрасце.
Циљ овог истраживања је био да се испита аудитивна перцепција код
деце са развојном дисфазијом.
Узорак је чинило 25-оро деце са развојном дисфазијом и 20 деце типичног
говорно-језичког и слушног развоја, узраста 5-8 година, код које су примењени
импеданцметрија, тонална аудиометрија, ТЕОАЕ, DPOAE и говорна аудио
метрија.
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Резултати примењених тестова показују да децу са развојном дисфази
јом треба третирати као децу са минималним сензоринеуралним оштеће
њем слуха
КЉУЧНЕ РЕЧИ: развојна дисфазија, минимално оштећење слуха, праг
слуха, 15 dB

1. УВОД
Испитивање стања слуха код деце од 1. до 12. разреда (Hull, Mielke,
Timmons, et al., 1971) у коме је као критеријум за оштећење слуха узета
средња вредност на фреквенцијама 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz од ≥ 26 dB,
показало је да мање од 1% деце има оштећен слух.
Kessner, Snow и Singer (1974) из Националне академија наука САД
су извели аудиометријско испитивање у које је било укључено 1639 де
це узраста између 4 и 11 година. Они су поставили критеријум да гу
битак слуха почиње на нивоу од 15 dB на 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz. На
основу њиховог критеријума 2,2% деце је имало билатерални губитак
слуха и 4,5% унилатерални губитак слуха, (6,7% деце са оштећењем
слуха на једном или оба ува).
Подаци добијени из истраживања Национ
 алне здравствене и ну
триционистичке организације (1998) указују да је више од 7 милиона
деце имало губитак слуха. На основу студије која се заснивала на пер
соналном интервјуу и аудиометријским тестовима 6166 деце узраста од
6 до 19 година утврђено је да 14,9% деце има губитак слуха (дефинисан
као већи од 16 dB на једном или на оба ува). Губитак слуха за висо
ке фреквенције је много чешћи од губитка слуха за ниске фреквенције
(12,7% на према 7,1%), док 4,9% деце има комбиновани губитак слуха
и за високе и за ниске фреквенције. Губици слуха су унилатерални и
лаки (од 16 до 25 dB).
Преваленца минималних оштећења слуха је истраживана и код
деце која се налазе на територији Београда. Испитивање је вршено на
1165 деце узраста од 8 до 10 година тоналном аудиом
 етријом. Резулта
ти показују да је укупна преваленца за обострану лаку наглувост изно
сила 12,4%. У односу на узраст преваленца је највећа код најмлађе деце
и износи 18,9%, код деце узраста 9 година 10,7%, а код најстарије деце
8,5%. Утврђено је да је преваленца минималних оштећења слуха нешто
већа код девојчица 13,2% у односу на дечаке (11,6%) и да је на десном
уву нешто већа учесталост јављања минималног губитка слуха и изно
си 19,3%, док је на левом уву 17,9% (Ђоковић, Остојић, Радовановић,
Славнић, 2006).
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У формули слушног хендикепа, само губитак слуха са средњом
вредношћу већом од 25 dB се разматра као могућа сметња у слушању.
Ова ниска вредност од 25 dB је била коришћена дужи низ година за
евалуацију слуха код одраслих особа, са претпоставком да одрасли не
мају искуства са тешкоћама у комуникацији све док њихово оштећење
слуха не пређе ниво од 25 dB између 500 и 3000 Hz. Питање је колико је
реално да се ове вредности које важе за одрасле примене као норма за
дечји узраст? Davis, Elfenbein, Schum i Bentler (1986) су приказали да гу
битак слуха било ког степена који се појави код деце може утицати на
психоедукативни развој и да минимални губитак слуха код деце може
утицати на појаву говорно-језичких дефицита и/или тешкоћа у учењу.
Америчка академија за оториноларингологију је дала упутства за
утврђивање нормативне табеле процентуалног губитка слуха за одра
сле особе. Ова нормативна табела није била предвиђена за коришћење
код деце. Хендикеп је дефинисан у оквирима који се односе на способ
ност слушања свакодневног говора у тишини и у буци, a мерења су ра
ђена помоћу чистих тонова.
Bess, Dodd-Murphy и Parker (1998) су извршили испитивање слу
ха деце школског узраста у Нешвилу, да би одредили преваленцу ми
нималног сензоринеуралног губитка слуха и проценили однос између
ове појаве и едукативних карактеристика као и функцион
 исања деце
у социјалном окружењу. Минимални губитак слуха је био дефинисан
као вредност једнака или већа од 20 dB у говорном фреквентном опсегу
или губитак слуха за високе фреквенције од 20 до 40 dB на 1000, 2000 и
4000 Hz. Узорак је чинило 1218 деце трећег, шестог и деветог разреда
основне школе. На основу добијених резултата закључили су да деца са
минималним оштећењем слуха имају значајно више тешкоћа у проце
су учења као и у свакодневном функцион
 исању него деца са уредним
слухом. 31% деце са минималним сензоринеуралним губитком слуха је
понављало најмање један разред у школи. Edwards (1991, 1996) је кон
статовао да слушна помоћ може овој деци донети одређену корист,
као што је побољшање у способности разумевања говора, аудиторном
програмирању и слично. Такође је истакао да и неке друге интервент
не стратегије као што је модификација амбијенталне буке окружења у
коме дете слуша може доста помоћи. Преваленца минималних сензо
ринеуралних оштећења слуха у овој студији је износила 5,4%, а прева
ленца свих минималних губитака слуха је била 11,3%.
Последњих деценија истраживачи су показали велико интересова
ње за истраживање слуха деце са минималним и лаким губитком слу
ха и за последице које се јављају услед овог поремећаја. Термин мини
мални губитак слуха још увек није стандардизован, али су Bess, Dodd-
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Murphy и Parker (1998) дефинисали који типови губитка слуха се могу
укључити у ову појаву. То су:
- лаки билатерални губитак слуха – за чисте тонове просечне вред
ности од 0.5, 1 и 2 KHz са прагом слуха од 20 до 40 dB,
- високо- фреквенцијски губитак слуха – праг слуха за чисте тоно
ве лошији од 20 dB за две или више фреквенција изнад 2 KHz,
- унилатерални губитак слуха – праг слуха, за чисте тонове просеч
не вредности 0.5 KHz, 1 KHz и 2 KHz, лошији или једнак нивоу
од 20 dB или праг слуха за чисте тонове лошији од 25 dB за две
или више фреквеција изнад 2 KHz на увету где је констатован гу
битак са уредним прагом слуха на контралатералном увету.
Деца која се налазе у развојном периоду морају имати уредну слу
шну перцепцију због говорно-језичког развоја и савладавања школског
градива за разлику од одраслих особа код којих минимални губици слу
ха не изазивају веће сметње у разумевању свакодневног говора.
Данас већина аутора сматра да је 15 dB најнижи ниво уредног слуха
код деце и да минимални губитак слуха почиње од ове границе прага
слуха (Notrhern, Downs, 2001). Дефинисање уредног прага слуха на 15
dB има своје оправдање које лежи у природи гласова, јер се највећи део
говорне енергије налази у вокалима и звучним консонантима. Безвуч
ни консонанти имају мању енергију тако да се они често налазе испод
прага перцепције и код уредног слуха у току спонтане конверзације.
Особе које уче говор и језик не могу аутоматски да користе научене
лингвистичке стратегије за разумевање говора уз помоћ контекста (мо
зак не препознаје изгубљени глас). Деца која управо уче говор и грама
тичке односе у језику имају потребу да чују јасно све гласове да би их
имплементирали у перцептуалне обрасце.
Prieve (2000) је саопштио резултате истраживања који указују да
се код 1 новорђенчета на 1000 испитаних идентификује унилатералан
губитак слуха, а Bess (1998) износи податак да се на школском узрасту
преваленца повећава и да јавља код 3 на 100 испитаних. Ове разлике у
преваленци унилатералних губитака слуха између новорођенчади и де
це школског узраста могу бити проузроковане оскуднијим аудитивним
неноаталним скрининг протоколима, различитим скрининг критерију
мима за дефинисање овог губитка слуха на неонаталном и школском уз
расту, прогресијом лаких оштећења слуха, појавом одложеног губитка
слуха или комбинацијом свих ових фактора. У сваком случају, унилате
рални губитак слуха је веома чест облик губитка слуха код деце школ
ског узраста. Када се узму у обзир сви типови перманентних минимал
них и лаких билатералних и унилатералних губитака слуха преваленца
се повећава и достиже 5,4% укупне популације деце школског узраста.
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По ICD-10 (1992) класификацији менталних поремећаја и пореме
ћаја понашања, дисфазија се налази у групи специфичних развојних
поремећаја говора и језика, пре свега поремећаја експресивног и рецеп
тивног говора. Поремећај експресивног говора је специфични развојни
поремећај у коме је способност детета да користи експресивни говор
знатно испод очекиваног нивоа за његов ментални и хронолошки уз
раст, док се поремећај рецептивног говора односи на способност разу
мевања вербалне поруке.
Према Голубовић (1998) развојна дисфазија укључује истовремено
и експресивну и рецептивну компоненту. “Развојна дисфазија је развој
ни језички поремећај, односно поремећај способности да се разуме,
структуира и изрази језичка мисао. Она је истовремено сложен син
дром физиолошких, неуропсихолошких и лингвистичких дефицита
и едукативно-социјалних поремећаја, са немогућношћу изговора ве
ликог броја гласова, са тешкоћама у запамћивању речи, неправилној
употреби граматичких облика (аграматизам) и општој неспособности
вербалног изражавања.”
Развојна дисфазија је комплексан поремећај у језичком развоју који
узрокује вишеструку хендикепираност код детета. Немогућност кому
никације односи се на породицу и друштво, те узрокује личне, социјал
не и материјалне проблеме. Развојна дисфазија је у основи поремећај
дубинских језичких струкура, патолошки процес говорног развитка ко
ји по структури и садржини није у складу са узрастом детета и његовим
језичким потребама (Дефектолошки лексикон, 1999)
У клиничкој слици развојне дисфазије (Пунишић, 2008) присутни
су, у различитом степену, сви или неки од наведених дефицита: 1) де
фицит аудитивне перцепције (тешкоће перцепције фонема, тешкоће
памћења брзог говора одраслих, тешкоће секвенце (редоследа), отежа
но вербално памћење); 2) језички дефицити у виду фонолошких и арти
кулационих тешкоћа, тешкоћа у структури речи и реченице, морфоло
шке и граматичке тешкоће, успорен семантички и прагматски развој.
Бројна истраживања указују на дисфункцију аудитивне перцепције
код деце са развојном дисфазијом. На основу испитивања говорне пер
цепције код дисфазичне деце установљено је да ова деца имају проблема
са перцепцијом говора због брзине смењивања акустичких информаци
ја и због дефицита у домену краткотрајне вербалне меморије због чега
не памте ни дуже говорне целине, нити редослед гласова у речи (Tallal,
Pircy, 1978). Мерећи способност перцепције тона, детекције говорног сиг
нала и перцепције речи утврђено је да код већине деце са развојном дис
фазијом постоји продужена временска латенца у давању одговора или
реаговању на задати стимулус било тонске или говорне природе.
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2. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Циљ истраживања је био испитивање аудитивне перцепције код
деце са развојном дисфазијом и утврђивање да ли код њих постоји ми
нимално пецептивно оштећење слуха и на који начин се у таквим фи
зиолошким оквирима реализује перцепција говора.
3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак је чинило 25 деце са развојном дисфазијом и 20 деце типич
ног говорно-језичког и слушног развоја. Тестирање је извршено у пери
оду децембар 2008. године - фебруар 2009. године у Институту за експе
рименталну фонетику и патологју говора (Пантелић, 2010). У истражи
вању су коришћени резултати добијени применом: импеданцметрије,
тоналне аудиометрије, ТЕОА
 Е и DPOAE и говорне аудиом
 етрије.
У узорку деце са развојном дисфазијом дијагностиковано је и 8% де
це са кондуктивним оштећењем слуха, резултати ове групе деце нису
разматрани у оквиру овог истраживања.
4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
4.1. Резултати тимпанометрије и акустичког рефлекса
Код деце са развојном дисфазијом на левом уву је добијена средња
вредност комплијансе 0,6 (минимум 0,2 и максимум 1,4), са притиском
-35 (минимум -120, максимум 38). Сва деца су на левом уву имала тим
панограм типа а. На десном уву средња вредност комплијансе је изно
сила 0,7 (минимум 0,2, максимум 1,8), са притиском -26 (минимум -100,
максимум 82). Сва деца су на левом уву имала тимпанограм типа а.
Код ове групе деце на левом уву стапедијални рефлекс се формира код
87% деце на фреквенцији 0,5 KHz, 83% на 1 KHz, 91% на 2 KHz и 65% на
4 KHz. Код укупно 82% деце са дисфазијом на левом уву се формира
стпедијални рефлекс, док се код 18% деце не формира. На десном уву
тај проценат креће на 0,5 KHz 83%, на 1 KHz 87%, на 2 KHz 74% и 52% на
4 KHz. Укупан проценат формираних рефлекса на десном уву је 74%.
Код деце К групе на левом уву је добијена средња вредност ком
плијансе 0.7 (минимум 0,3 и максимум 1,7), са притиском -48 (мини
мум -124, максимум 12). Сва деца су на левом уву имала тимпанограм
типа а. На десном уву средња вредност комплијансе је износила 0,7
(минимум 0,2, максимум 1,8), са притиском -51 (минимум -135, макси
мум 20). Сва деца су на левом уву имала тимпанограм типа а. Код ове

МИНИМАЛНО ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА КОД ДЕЦЕ СА РАЗВОЈНОМ ДИСФАЗИЈОМ

211

групе деце на левом уву стапедијални рефлекс се формира код 85% де
це на фреквенцији 0.5 KHz, 90% на 1 KHz, 80% на 2 KHz и 70% на 4 KHz.
Код укупно 81% деце К групе на левом уву се формира стапедијални
рефлекс, док се код 19% деце не формира. На десном уву тај проценат
креће на 0,5 KHz 100%, на 1 KHz 95%, на 2 KHz 80% и 60% на 4 KHz. Уку
пан проценат формираних рефлекса на десном уву је 84%.
Постоји статистички значајна разлика између акустичког рефлекса
на 0,5 KHz код деце са развојном дисфазијом и деце К групе (p=0.032),
остале разлике нису статистички значајне.
4.2. Резултати ТЕОАЕ и ДПОАЕ
Код деце са дисфазијом исти одзив кохлее (просечне, минималне
и максималне вредности) добија се и за десно и за лево уво и износи 11
dB, најбољи одзив ТЕОА
 Е и за једно и за друго уво је у опсегу 1500-3000
Hz и креће се од 12-16 dB (графикон 1)
Код деце К групе добијен је просечно исти одзив (ТЕОАЕ) и десног
и левог ува (12 dB). Најбољи одзив и за једно и за друго уво је у опсегу
1500-3000 Hz и креће се од 13-16 dB (графикон 1).
Код деце са развојном дисфазијом добијен је бољи је одзив кохлее
(DPOAE) на левом уву (12 dB), док десно он износи 11 dB, максималан
просечан одзив износи 25 dB лево и 23 dB за десно уво. Најбољи одзив
и за једно и за друго уво је у опсегу 2000-6000 Hz (графикон 2).
25
20
levo DISF

15

desno DISF
levo K

10

desno K

5
0
1024 Hz 1448 Hz 2048 Hz 2896 Hz 4096 Hz

Графикон 1. ТЕОАЕ код деце са развојном дисфазијом
и деце К групе
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Графикон 2. DPOAE код деце са развојном дисфазијом
и деце К групе

Код деце К групе просечан одзив кохлеее десног и левог ува (DPO
AE) је симетричан и износи 15 dB (симатрични су и максимални и ми
нимални одзиви). Најбољи одзив и за једно и за друго уво је у опсегу
2000-6000 Hz и креће се од 20 до 23 dB (графикон 2).
Постоји статистички значајна разлика између деце са развојном
дисфазијом и деце К групе на ТЕОАЕ (десно уво) на 1448 Hz p=0,049
и на DPOAE на левом уву на 0.5 КHz (p=0,034), на 4 КHz (p=0,004), на
8 КHz (p=0,001) и на десном уву на 6 КHz (p=0,000), на 8 КHz (p=0,022).
4.3. Резултати тоналне аудиометрије
Код деце са развојном дисфазијом (десно и лево уво) на тоналној
аудиом
 етрији најбољи одговори се добијају у подручју 2 KHz и 4 KHz,
док су одговори на 0.25 KHz, 0.5 KHz, 6 KHz и 8 KHz и на левом и на
десном уву просечних вредности изнад 15 dB. Резултати перцепције чи
стог тона посматрано кроз Mean за све испитиване фреквенције показу
ју да деца са развојном дисфазијом чист тон на левом уву перципирају
на 14 dB (минимално 1 dB, максимално 24 dB) а на десном уву на 15 dB
(минимално 4 dB, максимално 27 dB). Десно уво је лошије од левог, раз
лика између њих је 1 dB (графикон 3).
Код деце К групе се уочава симетричан одговор на левом и десном
уву, најбољи одговор и на левом и на десном уву се добија на 1 KHz, 2
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KHz и 4 KHz (до 10 dB). Резултати перцепције чистог тона посматрано
кроз Mean за све испитиване фреквенције показују да код деце К групе
нема разлике између десног и левог ува. Максимални просечни одгово
ри по фреквенцијама не прелазе 13 дБ (графикон 3).
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Графикон 3. Тонална аудиометрија код деце са развојном
дисфазијом и деце К групе (десно и лево уво)
- просечан интензитет по фреквенцији

Нема статистички значајних разлика између деце са развојном дис
фазијом и деце К групе на тоналној аудиом
 етрији.
4.4. Резултати говорне аудиометрије
Деца са развојном дисфазијом на тесту говорне аудиометрије на
правила су укупно 469 грешака. Просечан број грешака по детету из
носио је 20,39 на интензитетима 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB, 4,1
грешка по испитиваном интензитету.
У табели 1 приказани су резултати говорне аудиометрије код деце
са развојном дисфазијом и деце К групе и то просечан број, минима
лан и максималан број грешка по интензитету. Највећи број грешака
деца са развојном дисфазијом праве на 30 dB (8,22 грешке), док се са
повећањен интензитета презентованих речи број грешака смањује (на
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35 dB 5,43 грешака, на 40 dB 4,39 грешака, на 45 dB 1,74 грешке, на 50 dB
0,61 грешка) да би на интензитету од 55 dB деца са развојном дисфази
јом перципирала 100% речи са листе.
Табела 1 – Говорна аудиометрија код деце са развојном
дисфазијом и деце К групе - просечан, минималан
и максималан број грешака по интензитету
Mean

Min

Max
Дисфазија К група

Дисфазија

К група

Дисфазија

К група

30 dB

8.22

6.25

4

2

17

12

35 dB

5.43

2.65

0

0

12

6

40 dB

4.39

1.3

0

0

9

4

45 dB

1.74

0

0

0

6

0

50 dB

0.61

0

0

7

0

55 dB

0

0

0

0

0

Деца из К групе направила су укупно 204 грешке на тесту говорне
аудиом
 етрије. Просечан број грешака по детету износио је 10,2 на ин
тензитетима 30 dB, 35 dB и 40 dB (3,4 грешке по интензитету).
Највећи број грешака деца К групе праве на 30 dB (6,25 грешака),
док се са повећањем интензитета презентованих речи број грешака на
гло смањује, да би се на интензитету од 45 dB деца перципирала 100%
речи са листе.
Постоји статистички значајна разлика између деце са развојном
дисфазијом и деце К групе на говорној аудиом
 етрији на 30 dB (р=0,023),
35 dB (р=0,001), 40 dB (р=0,000) и 45 dB (р=0,011).
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Табела 2 – Врста грешке на тесту говорне аудиометрије
код деце са развојном дисфазијом и деце К групе

Врста грешке

Број грешака

Ранг

Дисфазија К група Дисфазија К група

Омисија речи

49

10

Омисија првог гласа у речи

25

6

Омисија гласа медијапстлно

0

0

Омисија гласа финално

95

41

Супституција звучни-безвучни

33

12

Супституција гласом друге групе

47

19

Супституција вокала медијално

8

0

Супституција консонанта
медијално

0

4

Супституција гласа финално

15

13

Адиција гласа иницијално

15

5

Адиција гласа медијално

9

3

Адиција гласа финално

30

10

Супституција речју без јасне везе

50

Супституција нелексемом

58

Супституција првим слогом
тражене речи

7

Супституција неким другим
слогом

9

Инверзија гласова у речи

6

Комбинација две грешке

13

(4)

(1)

(1)

(5)

(4)

32

(3)

(2)

27

(2)

(3)

17

(5)

У табели 2 су приказани резултати говорне аудиометрије (ранг вр
сте грешке) код деце са развојном дисфазијом и К групе.
Код деце са развојном дисфазијом ранг грешака је следећи: (1) оми
сија гласа финално, (2) супституција нелексемом, (3) супституција речи
стимулиса речју без јасне везе, (4) омисија речи, (5) супституција гласа
инисцијално гласом друге групе.
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У К групи ранг грешака је следећи: (1) омисија гласа финално, (2)
супституција речју без јасне везе, (3) супституција нелексемом, (4) суп
ституција гласа иницијано гласом друге групе, (5) комбинација две гре
шке.
5. ЗАКЉУЧЦИ
Применом метода и техника испитивања слуха које су дефиниса
не методологијом констатовано је да деца са развојном дисфазијом на
свим примењеним тестовима постижу резултате који се статистички
значајно разликују од деце К групе, осим резултата на тоналној аудио
метрији.
Међутим, треба истаћи да на тоналној аудиометрији на фреквенци
јама 0.25 KHz, 0.5 KHz, 6 KHz и 8 KHz добијене вредности прелазе 15 dB.
Ранија истраживања говоре о дисфункцији аудитивне перцепције код
деце са развојном дисфазијом, а уколико се у обзир узме критеријум да
је најнижи ниво уредног слуха код деце 15 dB онда се ради о минимал
ном сензоринеуралном оштећењу слуха. У складу са овом чињеницом
деца са развојном дисфазијом праве значајно већи број грешака при
перцепцији говорног сигнала и тек са повећањем интензитета имају
значајнији прилив тачних одговора.
При дефинисању процедура третмана деце са развојном дисфази
јом ове чињенице се морају имати у виду. Уколико се код детета потвр
ди минимално сензоринеурално оштећење слуха уз основну дијагнозу
треба навести и дијагнозу из области Н90.
Код деце са развојном дисфазијом потребна је селективна аудитор
на филтарска амплификација у складу са налазом тоналне и говорне
аудиом
 етрије и додатна амплификација у подручју концентрата или
форманата акустичке енергије гласа који се формира или коригује.
Напомена: Овај рад је настао у оквиру пројекта 178027 “Интерди
сциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације” који је
финансиран од стране Министарства за науку и технолошпки развој
Републике Србије.
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MINIMAL HEARING IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH
DEVELOPMENTAL DYSPHASIA
SLAVICA MAKSIMOVIĆ1,2
2

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

Summary
In formula of hearing handicap, only hearing impairment with mean
value higher than 25dB is considered as possible disturbance in listening.
This low value is used for evaluation of hearing ability in adults as well
as in children, with the attitude that adults do not have difficulties in
communication until their hearing impairment does not exceed level of
25dB in the area between 500Hz and 3000Hz. The question is, how realistic
is that these values that are valid for adults apply as the norms for children
age, because hearing loss of any degree that appears in children, can lead
to speech and language deficits or learning disabilities, and can impact
on cognitive and socioemotional development. Nowadays, most authors
consider that 15dB is the lowest level of regular hearing ability in children,
and that minimal hearing loss starts from this hearing threshold. Defining of
regular hearing threshold at 15dB, has its justification that lies in the nature
of the voices, because the most of speech energy is carried by vowels and
consonants. Voiceless consonants, because of their characteristics, are very
often below the threshold of perception and in persons with normal hearing
ability during spontaneous conversation. Children that learn to speak and
to apply the grammatical relations in language, have need to hear clearly all
voices, in order to properly incorporate them in perceptual pattern.
The purpose of this research was to examine auditive perception in
children with developmental dysphasia.
The sample comprised 25 children with developmental dysphasia and
20 children with typical hearing and speech-language development, aged 58 years, in which they applied impendancemetry, tonal audiometry, TEOAE,
DPOAE and speech audiometry.
Obtained results indicate that children with developmental dysphasia
should be treated as children with minimal sensoryneural hearing
impairment.
KEY WORDS: developmental dysphasia, minimal hearing impairment,
hearing threshold, 15dB.
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УТИЦАЈ АМПЛИФИКАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ
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Читање и писање у животу савременог човека имају непроцењиву вред
ност. Квалитет читања и писања значајно се одражавају на успех током
школовања, а самим тим и на професионално опредељење и последично на
квалитет и начин живота. Због комуникационе баријере са којом се суочава
ју глуве и наглуве особе, читање и писање за њих добијају још значајнију улогу.
Они за њих представљају средство комуникације, пут за стицање знања,
али су и важан чинилац који доприноси њиховом целокупном говорно – језич
ком развоју.
Међутим, потенцијали читања и писања за особе са оштећеним слухом
остају неискоришћени, јер се њихова говорно – језичка неразвијеност и сиро
машна искуствена база одражавају на квалитет ових вештина. Овај сегмент
истраживања се бавио специфичностима читања и писања глувих и наглувих
ученика, уз настојање да се утврди да ли врста амплификације утиче на ква
литет читања и писања.
Истраживање је спроведено у децембру 2010. године, на узорку од 9 уче
ника са оштећеним слухом истог степена оштећења, узраста од III до V раз
реда. Деца су подељена на групу која користи слушне апарате и групу учени
ка са кохлеарним имплантом. Тестирање је вршено у Основној школи „Јован
Поповић“ у Новом Саду и у Школи за оштећене слухом – наглуве „Стефан
Дечански“ у Београду, а у узорак су укључене и две девојчице из типичних
новосадских школа. Као инструменти истраживања коришћени су Троди
мензионални тест читања Хелене Сакс, и самостално писано изражавање
ученика на тему „Моја породица“.
1
Овај рад је настао у оквиру пројекта Министарства за науку и технологију Р.
Србије под називом “Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих
особа”, бр. 179055.
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Резултати истраживања су показали боље резултате у писаном изра
жавању деце са кохлеарним имплантом. Није утврђена корелација између
врсте амплификације и квалитета читања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: читање и писање, деца са слушним апаратима, деца са
кохлеарним имплантом.

УВОД
Живот савременог човека неодвојив је од свакодневне употребе чи
тања и писања. Њихова вештина стиче се поласком у школу, и током
целокупног образовања задржава примарну улогу. Квалитет читања
и писања значајно се одражавају на успех током школовања, што по
следично утиче и на професионално опредељење и квалитет и начин
живота. И касније, свакодневни напредак у свим сферама науке намеће
потребу перманентног усавршавања, а човеково самообразовање је го
тово немогуће без употребе читања. Развој штампе и информацион
 их
технологија омогућава нам да путем писаног облика комуникације пре
вазиђемо просторне и временске баријере, да будемо информисани и
да испратимо сва културна дешавања. Укратко, без владања читањем
и писањем данас је немогуће испратити савремене друштвене токове.
Књига није само извор знања, него и извор задовољства и разоноде, и
може значајно да утиче на човекову личност на плану хуманистичког,
естетског и емоционалног развоја.
За особе са оштећеним слухом, читање и писање добијају потенци
јално и већи значај. Још је Giloramo Cardano (1501-1576), познати итали
јански научник, лекар, филозоф и хуманиста, писао је о могућности да
глуви “читајући чују и пишући говоре”. Читање им омогућава пријем
информација, представљајући начин да се избегне психофизички за
мор при читању говора са уста. Многи наши аутори (Савић, Димић),
истицали су бројне предности писане речи за глуве и наглуве особе.
Писана реч може да се рашчлани, можемо јој посветити више време
на и враћати се на њу ради бољег разумевања поруке, док је изговоре
но краткотрајно и за глуве често неухватљиво. Са друге стране, писање
омогућава особама са оштећеним слухом да се изразе и пренесу пору
ку, успркос неразумљивости њиховог оралног изражавања. Поред пре
вазилажења комуникационе баријере, читање и писање имају значајну
улогу и у подстицању говорно – језичког развоја глувих и наглувих осо
ба. Деца очуваног слуха читање и писање уче на одговарајућој говорно
– језичкој и искуственој основи, и то је једини природан пут. Код деце
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са оштећеним слухом, међутим, тај пут је другачији. Они савлађива
њем читања и писања истовремено уче и богате језик. Путем читања
и писања они богате вокабулар, усвајају граматичка правила и уче се
правилном изражавању. Многи аутори истичу значај репетитивног чи
тања којим ученици уочавају одређене фразе, развијају осећај за рече
ницу и стварају говорне аутоматизме, чиме се доприноси флуентности
у говору. Константним вежбама читања и писања утиче се на чистоћу
и богатство изговора.
Јасно је да читање и писање код особа са оштећеним слухом, кроз
већ истакнуте улоге, може значајно да допринесе успешнијој инклузи
ји у друштвену средину. Међутим, потенцијали читања и писања често
остају неискоришћени. Да би се они у потпуности искористили, ква
литет ових вештина мора се подићи на одговарајући ниво.
Нажалост, пракса показује да глуви и наглуви често читају механич
ки, без разумевања, читање је технички лоше и праћено бројним по
грешкама. Код технички доброг читања читалац аутоматски повезује
лексичке јединице у целине, а своју пажњу може да пренесе на поруку
текста, што код глувих није случај. Они се задржавају на површинским
структурама речи и реченица, и у покушају да се изборе са артикулаци
оним потешкоћама они губе смисао прочитаног. С друге стране, и њи
хов писани израз подједнако је сиромашан и неразумљив као усмени
говор. Димић (1996) истиче да деца са оштећеним слухом доста лако
савладавају писане знакове, али, иако могу да пишу читко, они пишу
аграматично, споро, не увиђају односе међу реченицама, не повезују
адекватно речи у реченици и реченице међусобно. Самим тим, и чита
ње и писање губе своју сврховитост.
Димић (1997) наводи да највећи проблем у савлађивању и касни
јем коришћењу читања код деце са оштећеним слухом лежи управо
у њиховом недовољном искуству и лингвистичкој бази говора. Лоша
артикулација, сиромашан речник и синтакса значајно отежавају савла
ђивање читања и писања. Као решење овог проблема намеће се значај
ране интервенције и рехабилитације, али и важност добро планиране
и реализоване наставе српског језика. Ово подразумева примену одго
варајућих вежби и поступака обуке на оба нивоа. С обзиром на значај,
али и неискоришћеност потенцијала читања и писања, потребно је по
већати број истраживања на овом пољу, у покушају проналажења бо
љих и делотворнијих решења и поступака деловања.
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА
На почетку истраживања постављен је општи циљ који гласи: ис
питати утицај амплификације на квалитет читања и писања.
На основу циља, постављени су задаци истраживања:
1. утврдити односе између врсте амплификације и успешности у
читању и писању;
2. утврдити које врсте грешака ученици праве при читању;
3. утврдити број реченица, ниво изражавања и фонд правилно упо
требљених речи при самосталном писаном изражавању учени
ка.
УЗОРАК
Истраживање је извршено у Основној школи „Јован Поповић“ у
Новом Саду, у одељењима за децу са оштећеним слухом, и у Школи за
оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“, у Беог раду. У узорак
су укључене и две девојчице са оштећеним слухом из Новог Сада, које
похађају наставу у редовним новосадским школама.
Истраживањем је тестирано укупно 9 ученика са врло тешким
оштећењем слуха, узраста од III до V разреда. Ученици су према врсти
амплификације разврстани у две групе, 5 ученика са кохлеарним им
плантом, и 4 ученика са слушним апаратима.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Услови испитивања
Испитивање ученика је обављено у кабинетима за индивидуални
рад. Тестирање је вршено индивидуално са сваким учеником. Ученици
су добили одговарајућа упутства, а резултати су бележени на посебан
папир са текстом за сваког ученика. Услови за читање су били добри,
јер је испитивање вршено у току дана, уз одговарајућу осветљеност.
Испитивање је обављено током месеца децембра 2010. године.
Инструменти истраживања
У прикупљању релевантиних података током истраживања кори
шћени су одговарајући инструменти.
Као основни инструмент у испитивању карактеристика читања
коришћен је Тродимензионални тест читања, аутора Хелене Сакс.
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Адаптацију теста за српски језик је урадила Спасенија Владисављевић.
Текст који се читао носи назив „Само један снежни дан“. Током истра
живања су праћене две димензије: правилност читања (грешаке у чита
њу) и разумевање текста према вербалним одговорима.
Да би се утврдило разумевање, од ученика је тражено да преприча
текст након што га прочита. Приликом препричавања, бележене су чи
њенице које ученик износи о тексту. Издвојено је 10 могућих чињеница
које су индикатори разумевања текста.
Као основни инструмент у испитивању квалитета писања коришће
но је самостално писано изражавање на тему „Моја породица“. Праћен
је фонд правилно употребљених речи, њихов минимум и максимум,
као и број употребљених реченица и ниво изражавања ученика
Подаци о стању слуха узети су из школске документације.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Током обраде података вршена је квантитативна анализа. Кори
шћена је аритметичка средина и процентни рачун. Добијени резулта
ти су приказани табеларно, уз одговарајуће коментаре.
У табеларном приказу разумевања текста могуће чињенице озна
чене су бројевима од 1 – 10. Код приказа успешности у читању текста,
врсте грешака које су се јављале у табели су означене римским бројеви
ма од I – X.
Табела бр. 1 – Разумевање текста у односу
на врсту амплификације

Врста
амплификације

Познавање чињеница (%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

укупно

Кохлеарни
имплант

20

20

0

40

80

40

0

20

20

20

26

Слушни апарат

25

50

0

25

75

75

0

50

0

0

30

Ученици са слушним апаратима показали су нешто боље разумева
ње текста у односу на децу са кохлеарним имплантом. Добијена разли
ка износи свега 4%, и не може се сматрати статистички значајном.
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Табела бр. 2 – Успешност у читању текста у односу на врсту
амплификације
% неуспешности

Врста
амплификације
Кохлеарни
имплант
Слушни
апарат

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

Ук.

80

20

80

0

80

20

40

20

60

80

48

75 100 100

0

50

25

25

25

25

50 47,5

%
успешности
52
52,5

Ученици обе групе постигли су приближно исту успешност у чи
тању текста. Када су у питању врсте грешака током читања, уочљива
разлика међу групама јавила се код омисија гласова, слогова и речи
(II). Док су ученици са кохлеарним имплантом ретко правили грешке
овог типа, иста грешка је забележена код свих ученика са слушним апа
ратима. Код ученика са слушним апаратима забележено је и више до
давања гласова и слогова при читању (IX), у односу на другу групу. Код
ученика са кохлеарним имплантом јавило се више грешака у читању
броја (X), и више грешака у поштовању интерпункцијских знакова (V).
Грешке у читању бројева, међутим, треба узети с резервом, јер се
читање троцифрених бројева по наставном програму математике за де
цу са оштећеним слухом обрађује тек у четвртом разреду.
У обе групе ученика није забележена ниједна грешка понављања
прочитаног (IV). Осим већ издвојених, остале грешке су се јављале под
једнако у обе групе.
Табела бр. 3 – Писано изражавање у односу
на врсту амплификације
Просечан ниво изражавања
Врста
Просечан Просечан
амплифи- ниво проста проширена сложена
број
фонд
кације
реченица
речи
речи реченица реченица реченица
1.

Кохлеарни
имплант

0

0,6

11,6

2,6

14,8

50,2

2.

Слушни
апарат

0,25

0

5,75

3,5

9,25

46,25
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Ученици са кохлеарним имплантом су показали боље резултате у
броју употребљених речи и реченица у односу на децу са слушним апа
ратима. Радови деце са кохлеарним имплантом богатији су у просеку
за 5 реченица више, и 4 речи више у односу на децу са слушним апара
тима. У обе групе, ученици су највише користили проширену, а затим
сложену реченицу, док се изражавање на нивоу просте реченице и ре
чи ретко дешавало.
ЗАКЉУЧАК
Током истраживања нису уочене значајније разлике у техници чи
тања и разумевању прочитаног између деце са слушним апаратима
и деце са кохлеарним имплантом. Ученици су у обе групе имали нај
више потешкоћа са читањем вишесложних речи, које су при читању
раздвајали на слогове и шчитавали, или су застајкивали испред њих.
Овакве погрешке одражавају се на разумевање поруке текста, јер се уче
ници концентришу на изоловану реч, и губе ток и смисао прочитаног.
Код деце која користе слушне апарате, уочен је већи број омисија и до
давања слова и слогова током читања, у односу на децу са кохлеарним
имплантом. Овакве погрешке могу да буду начин којим се деца боре са
артикулационим потешкоћама, али су често и одраз непажње, као и
знак слабо развијеног речника или читања без разумевања.
Како би се смањио број грешака током читања, потребно је посвети
ти више пажње раду на на техници читања у нижим разредима, упор
ним вежбама гласног читања различитих текстова. Посебно значајну
улогу овде има репетитивно читање, које предлажу многи аутори као
решење за побољшање флуентности током читања. Кроз рад на техни
ци читања ученици ће се увежбати у савладавању различитих гласов
них комбинација, чиме ће се смашити и грешке у повезивању слова,
које су током читања такође биле присутне у великом броју.
Посебан проблем за ученике са оштећеним слухом током читања
представља и поштовање и изражавање интерпункцијских знакова.
Они се, док читају, боре са артикулацион
 им потешкоћама и пове
зивањем гласовних целина и покушавају истовремено да прате смисао
текста, успркос сиромашном речнику и језичком искуству. Када се тех
ника читања поправи, ученици ће постепено моћи да поклањају више
пажње и садржају текста, а наставник треба са узрастом све више да ин
систира на логичком читању и поштовању интерпункцијских знакова.
Ученици су у обе групе показали слабо разумевање текста, које код
деце са слушним апаратима износи око 30%, док је код деце са кохле
арним имплантом и мање. Деца са оштећеним слухом, према Димић
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(1997), током читања текста покушавају да дођу до значења идући од
једне речи до друге и задржавају се на површинским структурама рече
нице. Велики број ученика обухваћених узорком је током читања пам
тио неважне чињенице, што су и наводили током препричавања.
Међутим, задржавајући се на овим неважним чињеницама, они су
пропустили оно што је битно за смисао и садржај текста. Добар читач,
насупрот томе, уместо од речи до речи при читању се креће од једног
до другог значења. Међутим, за ово је потребно одговарајуће језичко
искуство које глуви углавном немају. На разумевању прочитаног треба
инсистирати већ од прве прочитане речи и реченице. Разумевање тек
ста може се проверавати на различите начине. Неки од поступака су да
се од ученика тражи да повеже реченицу са илустрацијом, да гестом
објасни прочитано, или да прочитану целину илуструје. Са узрастом
ученика треба све више инсистирати на разумевању прочитаних цели
на. Извлачење поруке и суштине из целине текста за особе са оштеће
ним слухом представља велики проблем, на чему посебно треба треба
радити. Неки аутори (D. Bootht, L. Swartz, И. Г. Јушић) предлажу ко
ришћење и креирање когнитивних мапа приликом читања, како би се
побољшало разумевање прочитаног, што се може применити и код
деце са оштећеним слухом.
Приликом препричавања текста уочено је да је пасивни речник де
це са оштећеним слухом богатији од активног. Зато је веом
 а важно да
обрада непознатих речи не буде сама себи циљ, већ да свака нова реч у
речнику ученика добије своју употребну вредност. Битно је да се учени
ци подстичу да нове речи користе у реченицама, како би се утврдило
њихово значење.
У писаном изражавању ученика на задату тему, нешто боље резул
тате су постигли ученици са кохлеарним имплантом. Разлика међу
групама је мала када је у питању просечан фонд употребљених речи
(само 4 речи више). У оба случаја резултат је веома лош и потврђује
да је речник ученика са оштећеним слухом ограничен, што је проблем
коме треба посветити посебну пажњу. На развоју речника треба интен
зивно радити од предшколског узраста, крећући се од конкретних пој
мова из најближег окружења, према даљим и апстрактнијим. Поред
именица и глагола, ученицима треба давати што више придева, али и
све остале врсте речи, тако што ће усвојено добијати своју примену у
реченицама.
Ученици са кохлеарним имплантом у радовима су употребили ви
ше реченица (просечно 5 више у односу на другу групу). У обе групе
ученици су највише употребљавали проширену реченицу, а знатно ма
ње сложену и просту. Код појединих ученика се дешавало да су у сло
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женој реченици само низали просте и проширене реченице спајајући
их у једну, без осећаја за заокруживање мисаоних целина.
У обе групе доминира шаблонски начин писања радова. Ученици
се већ у нижим разредима требају подстицати на самосталност у изра
жавању, треба им давати слободу у писању и развијати њихове перцеп
тивне способности. Наставници треба што чешће да дају задатке уче
ницима да описују различита бића и предмете, и усмено и у писаном
облику.
Деца са кохлеарним имплантом одговарајућом рехабилитацијом
могу значајно да развију своју слушну перцепцију, што би се могло по
зитивно одразити и на квалитет читања и писаног изражавања. Током
овог истраживања није се потврдио утицај врсте амплификације на ква
литет читања, док су у писаном изражавању ученици са кохлеарним
имплантом постигли нешто боље резултате. Ово је свакако премали
узорак да би се на овом плану могли извести било какви озбиљније за
кључци, међутим, овај податак може да послужи као идеја и смерница
за будућа обимнија истраживања.
Квалитет читања и писања свакако су одраз различитих фактора
који на њих утичу. Ту посебно треба издвојити значај ране интервен
ције, рехабилитације, стимулативност средине у којој се дете развија
(породица и школа), квалитет амплификације, али и карактеристике
саме личности. С обзиром на истакнути значај читања и писања, али
и низак ниво испољене писмености код особа са оштећеним слухом с
друге стране, потребно је посветити више пажње проучавању ових про
блема, уз настојање да се пронађу начини да се они уклоне, или сведу
на мању меру.
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AMPLIFICATION INFLUENCE ON QUALITY
OF READING AND WRITING
1

NADEŽDA DIMIĆ1, MIRELA KLJAIĆ2
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade
2
E.S.”Jovan Popović”, Novi Sad

SUMMARY
The value of reading and writing in the life of a modern man is
priceless. Due to the communication barrier that deaf and hard of hearing
people encounter, writing and reading get even more significant role in
their life. It becomes a method of communication, a way of learning, but
also an important element that contributes a great deal to their speech and
language development.
However, the potentials of the reading and writing aren’t fully exploited,
because of the poorly developed speech and the poor language experience,
which reflect to the quality of reading and writing. The aim of this research
was to look into the reading and writing characteristics of deaf and hard
of hearing children, and to determine whether the type of amplification
influence the reading and writing quality.
The research was carried out in December, 2010 in the classes of hearing
impaired children in two elementary schools in Novi Sad and Belgrade. A
total of 9 children were divided into two groups, children with hearing aids,
and children with cochlear implant.
The research has indicated the better writing results by children
with cochlear implants. No connection was found between the type of
amplification and the quality of reading.
KEY WORDS: reading and writing, children with hearing aids, children
with cochlear implant.
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Перцепција говора је сложен процес, који се састоји од низа процеса кoји
се догађају у реалном времену, од трансформације акустичких информаци
ја које слушалац прима посредством слушног механизма до психолошке об
раде одређених лингвистичких појмова, као последице менталних процеса и
структуре меморије.
Перцепција говорног сигнала подразумева препознавање и разумевање го
ворне поруке, што значи да слушалац поред препознавања односа између ка
рактеристика акустичког сигнала и фонетских сегмената, мора употреби
ти своје знање о фонолошким, лексичким, синтаксичким и семантичким
правилима одређеног језика. Синтаксичка и семантичка правила чине основу
предикције коју говорни сигнал носи у себи (Јовичић, 1999).
Циљ овог истраживања је био да се испита перцепција говора код деце са
поремећајима вербалне комуникације.
Узорак испитаника је чинило 104 деце узраста 5-8 година са поремећа
јем вербалне комуникације (поремећај артикулације, развојна дисфазија, му
цање) и деца са типичним говорно језичким развојем. Код све деце је урађена
говорна аудиометрија.
Резултати истраживања указују на специфичности перцепције говора
код деце са поремећајима вербалне комуникације
КЉУЧНЕ РЕЧИ: перцепција говора, поремећаји вербалне комуникације,
поремећај артикулације, развојна дисфазија, муцање, типичан говорно језич
ки развој, говорна аудиометрија
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1. УВОД
Говорна перцепција представља појаву у чијој основи лежи правил
на и систематична употреба система аудиторних говорних образаца.
Перцепција говора одвија се у неколико фаза које се остварују на нивоу
различитих делова аудитивног система. Први корак у перцепцији гово
ра догађа се када звучни таласи стигну до ува. Улазећи у спољашњи слу
шни канал звук, који у тој фази представља механички облик енергије,
преко бубне опне и система слушних кошчица долази до кохлее где се
кроз низ психофизиолошких и биохемијских процеса претвара у елек
трични облик енергије и путем n. kohlearisа бива прослеђен до примар
них аудитивних зона кортекса. У том делу слушног процеса дешава се
препознавање, а у вишим кортикалним структурама и интерпретација
говорне поруке (Кристал, 1995).
Основно својство говорног сигнала, које га разликује од осталих аку
стичких (неговорних) сигнала јесте садржај информације коју носи са со
бом. Иако се у акустичком домену, од уста говорника до ува слушаоц
 а,
говорни сигнал манифестује као и сви остали акустички сигнали, као
тродимензионални сигнал са димензијама: интензитет, фреквенција и
време, он се после периферне трансформације у нервне инпулсе ауди
торног нерва трансформише у мултидимензион
 ални перцептивни
простор. Ово је први корак у трансформацији акустичких (физичких)
у прелингвистичке (апстрактне информације). Како се ове информа
ције надаље интегришу до коначног схватања говорне (лингвистичке)
информације јесте једно од најинтересантнијих питања у психологији
(Јовичић, 1999).
Артикулациони органи су се током еволуције развили и диферен
цирали са циљем изговора гласова, док се еволуција аудиторног меха
низма кретала у правцу пријема говорних образаца. Када чујемо звуко
ве, ми их диференцирамо на говор или неговор, без обзира на степен
напрезања нисмо у стању да чујемо говор као низ акустичких елемена
та, већ само као низ повезаних гласова који чине једну говорну целину
– реч. Говорна перцепција проучава начин на који мозак и аудитивни
систем анализирају и идентификују гласове (Кристал, 1995).
Перцепција говора није тренутна и цео перцептивни механизам
човека се може посматрати као један систем, на чијем се улазу налазе
стимулуси који носе одређену акустичку информацију који трансфор
мацијом на излазу дају јасан лингвистички појам.
За одвијање уредног процеса говорне перцепције неопходно је
уредно стање и функција свих делова аудитивног система било да се
одвијају на органу чула слуха или на нивоу коре великог мозга. Оште
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ћење или дисфункција на било ком делу аудитивног система може до
вести до поремећаја перцепције говора и поремећаја у развоју говора
и језика што се манифестује различитим облицима поремећаја вербал
не комуникације.
Перцепција говорног сигнала подразумева препознавање и разу
мевање говорне поруке. Говор се у почетку перципира глобално, као
целовит утисак. Узрастом јача оријентација дечје акустичке пажње пре
ма садржини саговорниковог излагања. Перцепција и дискриминаци
ја се преплићу од самог почетка развоја. Аудитивна перцепција није
физичка него психичка функција, активни филтар који из групе при
мљених сигнала методом дискриминације неке појачава а друге слаби.
Понекад то мењање сигнала иде до патолошких промена на рачун нор
малних особина гласа. При патолошкој перцепцији у изговору долази
до идентификације шумова који маскирају праву акустичку представу
о гласовима и онемогућавају њихово међусобно разликовање па деца
због перцептивне инсуфицијенције прерађују говорни сигнал у смислу
редукције одабирајући само једну заједничку акустичку црту од већег
броја гласовних особина. У основи сваког примања и препознавања гла
сова лежи перцепција, па је један од узрока поремећаја говорне продук
ције управо поремећај аудитивне перцепције, пре свега перцепције и
диференцијације фонема (Пунишић, Суботић, Чабаркапа, 2007).
Резултати испитивања на говорној аудиометрији, су показали да је
деци са говорно-језичким поремећајима потребан већи интензитет го
ворног сигнала да би га правилно перципирали, разумели и правилно
поновили у односу на децу типичног говорно-језичког развоја. Другим
речима, деци са говорно-језичким поремећајима интензитет говорног
сигнала значајно утиче на процес говорне перцепције (Плећевић, Ђо
ковић, 2006).
Деца са развојном дисфазијом су репродуковала све речи из серије
(100%) на просечном интензитету од 48.50 dB говорног сигнала што се
статистички значајно разликује у односу на децу са дислалијом и муца
њем, као и у односу на децу са типичним говорно-језичким развојем
(Плећевић, Ђоковић, 2007).
Саврамена истраживања (Cleveland, 2000) показују да би дете аде
кватно декодирало говор, треба да буде способно да обради аудитивну
информацију за мање од 100 ms. Већина деце са говорно-језичким по
ремећајима има брзину процесирања и до 700 ms.
У истраживању типова грешака у процесу говорне перцепције код
деце са поремећајима вербалне комуникације (Пантелић, Ђоковић,
Бојовић, 2008) утврђено је да деца оштећеног слуха са нелинеарном
кривом преко 80 dB (III група слушног оштећења по Костићу) на ин
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тензитету од 110 dB перципирају 63% речи са листе. Перцепцију 100%
речи са листе постижу деца са дислалијом на 45 dB, деца са муцањем
на 55 dB док деца са развојном дисфазијом перцепцију 100% речи са
листе постижу тек на интензитету од 60 dB. Највећи број грешака при
говорној перцепцији праве деца оштећеног слуха 1014 (просечно 68 гре
шака по детету), деца са развојном дисфазијом праве 293 грешака (20
грешака по детету), деца која муцају праве 205 грешака (14 грешака по
детету), док деца са дислалијом праве 92 грешке (6 грешака по детету).
Најфреквентнији тип грешке при говорној перцепцији деце са по
ремећајима вербалне комуникације замена речи стимулуса другом реч
ју са значењем (62%) и замена речи стимулуса другом речју без значења
(26%). Механизам који деца са поремећајем вербалне комуникације
користе при говорној перцепцији је рестаурација фонема која подразу
мева могућност перцептивног механизма да реконструише једну или
више фонема којих нема или које су до непрепознатљивости дисторзо
ване у акустичком стимулусу, крајњи резултат је лексема или нелексе
ма (Пантелић, Ђоковић, Бојовић, 2008).
2. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Циљ истраживања је био да се испита перцепција говора код деце
са поремећајима вербалне комуникације (поремећај артикулације,
развојна дисфазија, муцање) и код деце са типичним говорно језич
ким развојем.
3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак испитаника је обухватио 104 деце предшколског узраста,
старости од 5 до 8 година. Деца су распоређена у 4 експерименталне
групе и то: 22 деце са поремећајем артикулације (дислалија), 23 деце са
развојном дисфазијом, 19 деце са поремећајем флуентности (муцање) и
20 деце оштећеног слуха, док је у контролној групи било 20 деце типич
ног говорно-језичког и слушног развоја. Група деце са оштећењем слу
ха је подељена на три подгрупе: 1. деца са кондуктивним оштећењем
слуха (5 деце), 2. деца са перцептивним оштећењем слуха са очуваним
слушним пољем (10-оро деце), 3. деца са перцептивним оштећењен
слуха са делимично очуваним слушним пољем (5 деце). Истраживање
је спроведено у Институту за експерименталну фонетику и патологију
говора у Београду (Пантелић, 2010).
У овом истраживању код свих испитаника примењена је метода го
ворне аудиометрије (Плећевић, Ђоковић, 2006). Тест чини шест листа
са по двадесет речи у свакој листи (табела 1).
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Табела 1. Серије речи на говорној аудиометрији
(Плећевић, Ђоковић, 2006)
серија 1
кућа

радим
џивџан
жуто
леђа
читам
пошта
миран
гаће
идем
злато
добар
јахач
слушај
поље
тачно
Марко
цртам
фењер
чисто

серија 2
Јован
лиже
зебра
тешки
мајстор
играм
ђаче
гвозден
чело
ходам
Петар
нова
рука
чекај
овца
црни
сељак
хоћу
гуска
сиво

серија 3
Богдан
чувај
клупа
ружан
памет
мислиш
јело
мали
вода
причам
њушка
слабо
мука
дајем
земља
танко
жена
пеца
ђубре
богат

серија 4
Сима
тражи
оџак
прљав
ђаци
имаш
фрула
горке
ћошак
сечем
голуб
мекан
песак
једем
народ
брзо
тачка
видим
књига
плитко

серија 5
песма
стојим
труба
висок
инат
падам
нога
црвен
љубав
гледај
јаре
мудар
трешња
чујем
село
глупав
зуби
трчим
жућа
лепо

серија 6
Јанко
скачем
клупа
шарен
отац
пијем
ручак
жедан
нокат
бројим
четка
тамно
шума
кашљем
зидар
гладни
црква
учим
јагње

хладно

4. РЕЗУЛТАТИ ГОВОРНЕ АУДИОМЕТРИЈЕ КОД ДЕЦЕ
СА ПОРЕМЕЋАЈИМА ВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
(кондуктивно оштећење слуха, перцептивно оштећење слуха
(ОСП и ДОСП), дислалија, развојна дисфазија, муцање)

И ДЕЦЕ К ГРУПЕ

Из табеле 2 се може видети да су деца са кондуктивним оштеће
њем слуха (Н=5) на тесту говорне аудиометрије направила укупно 314
грешака. Просечан број грешака по детету износио је 62.7 на интензи
тетима 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB, 50 dB и 55 dB (10,45 грешака по испи
тиваном интензитету). Ова група деце је највећи број грешака (15,75)
правила на интензитету од 30 dB, како се интензитет повећавао тако се
број грешака смањивао, на 50 и на 55 dB деца су у просеку правила 5
грешака, да би на 60 dB деца поновила 100% речи са листе.
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Деца са перцептивним оштећењем слуха са ОСП (Н=10) на тесту го
ворне аудиометрије направила су укупно 774 грешке. Просечан број
грешака по детету је износио 77.4 на интензитетима 45 dB, 50 dB, 55 dB,
60 dB, 65 dB, 70 dB, 75 dB, 80 dB, 85 dB, 90 dB и 95 dB (7 грешака по ис
питиваном интензитету). Са повећањем интензитета се смањивао број
грешака до извесне границе (од 10 грешака на интензитету од 45 dB до
4 грешке на интензитеу од 75-80 dB), али се са даљим повећањем интен
зитета и број грешака повећавао.
Деца са перцептивним оштећењем слуха са ДОСП (Н=5) на тесту го
ворне аудиометрије направила су укупно 285 грешака, просечан број
грешака по детету износио је 57 и то на три испитивана интензитета
- 100 dB, 105 dB и 110 dB (19 грешака по интензитету). Повећање интен
зитета није допринело значајно бољој перцепцији (просечан број гре
шака се смањио са 20 на 18)
Деца са дислалијом (Н=22) на тесту говорне аудиометрије направила
су укупно 339 грешака. Просечан број грешака по детету износио је 15,26
на интензитетима 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB (3 грешке по интензи
тету). Највећи број грешака деца са дислалијом праве на 30 dB (7,27 гре
шака), док се са повећањем интензитета презентованих речи број гре
шака смањује (на 35 dB 3,9 грешака, на 40 dB 3,09 грешака), да би на ин
тензитету од 55 dB деца са дислалијом перципирала 100% речи са листе.
Деца са развојном дисфазијом (Н=23) на тесту говорне аудиометрије
направила су укупно 469 грешке. Просечан број грешака по детету из
носио је 20,39 на интензитетима 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB (4,1
грешка по испитиваном интензитету). Највећи број грешака деца са
развојном дисфазијом праве на 30 dB (8,22 грешке), док се са повећа
њем интензитета презентованих речи број грешака смањује (на 35 dB
праве 5,43 грешака, на 40 dB праве 4,39 грешака, на 45 dB праве 1,74 гре
шке, на 50 dB праве 0,61 грешку) да би на интензитету од 55 dB деца са
развојном дисфазијом перципирала 100% речи са листе.
Деца са муцањем (Н=19) на тесту говорне аудиом
 етрије направи
ла су укупно 283 грешке. Просечан број грешака по детету износио је
14,89, на интензитетима 30 dB, 35 dB, 40 dB и 45 dB (3,75 грешака по ин
тензитету). Највећи број грешака деца која муцају праве на 30 dB (7,26
грешака), док се са повећањем интензитета презентованих речи број
грешака смањује. На интензитету од 50 dB деца која муцају су поновила
100% речи са листе.
Деца из К групе (Н=20) направила су укупно 204 грешке на тесту
говорне аудиометрије. Просечан број грешака по детету износио је 10,2
на интензитетима 30 dB, 35 dB и 40 dB (3,4 грешке по интензитету). Нај
већи број грешака деца К групе праве на 30 dB (6,25 грешака), док се са
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повећањем интензитета презентованих речи број грешака смањује. На
интензитету од 45 dB деца К групе су перципирала 100% речи са листе.

Развојна
Дисфаз.**
Н=23

Муцање***
Н=19

K група****
Н=20

6.25

4.16

2.65

2.68

1.3

0.79

0

10.5

0.14

0.61

0

5

8.5

0

0

0

5

Оштећење
слуха
ДОСП
Н=5

7.26

0.86

8.22****
5.43****
**
4.39***
****
1.74****

Оштећење
слуха
ОСП
Н=10

7.27

Кондукт
ошт. слуха
Н=5

Дислал.*
Н=22

Табела 2. Број грешака на говорној аудиометрији код деце
са поремећајима вербалне комуникације и деце К групе
*статистички високо значајна разлика

30 dB

15.75

35 dB

14

3.9

40 dB

12

3.09****

45 dB

10.75

10.5

50 dB

5.25

55 dB
60 dB
65 dB

5

70 dB

7.8

75 dB

4.2

80 dB

4

85 dB

4.5

90 dB

9

95 dB

8.36

100 dB

20

105 dB

19

110 dB

18

Укупан
број
грешака

314

774

285

339

469

283

204

Број греш.
по детету

62.7

77.4

57

15.26

20.39

14.89

10.2
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Резултати истраживања су показали да деца са оштећењем слуха
све три групе (на интензитетима преко 40 dB) праве статистички зна
чајно већи број грешака у односу на остале испитиване групе (развојна
дисфазија, дислалија, муцање, К група). Деца са парцептивним оште
ћењем слуха обе групе праве статистички значајно већи број грешака у
односу на децу са кондуктивним оштећењем слуха. Деца са дислалијом
праве статистички значајно већи број грешака на интензитету од 40 dB
у односу на децу из К групе. Деца са развојном дисфазијом праве стати
стички значајно већи број грешака на интензитетима 30 dB, 35 dB, 40 dB
и 45 dB у односу на децу из К групе, на интензитету од 35 dB у односу на
децу са дислалијом и на 40 dB у односу на децу са муцањем.
Из табеле 3 се види да је код деце са кондуктивним оштећењем слу
ха ранг грешака следећи: (1) омисија речи, (2) омисија гласа финално,
(3) супституција речју без јасне везе са речју стимулусом, (3) супсти
туција речи стимулуса нелексемом, (5) супституција гласа иницијално
гласом из друге групе.
Код деце са перцептивним оштећењем слуха са ОСП ранг грешака је
следећи: (1) омисија гласа финално, (2) омисија речи, (3) супституција
речју без јасне везе са речи стимулусом, (4) супституција речи стимулу
са нелексемом, (5) супституција гласа финално.
Код деце са перпептивним оштећењем слуха са ДОСП ранг грешака
је следећи: (1) омисија речи, (2) супституција речју без јасне везе, (2) суп
ституција речи стимулуса нелексемом, (4) супституција првим слогом
тражене речи, (5) омисија гласа финално.
Код деце са развојном дисфазијом ранг грешака је следећи: (1) оми
сија гласа финално, (2) супституција нелексемом, (3) супституција гла
са иницијално гласом из друге групе, (4) супституција речју без јасне
везе са речи стимулусом, (5) омисија речи.
Код деце са муцањем ранг грешака је следећи: (1) омисија гласа
финално, (2) супституција гласа иницијално гласом друге групе, (3) суп
ституција нелексемом, (4) супституција речју без јасне везе, (5) омисија
речи.
Код деце са дислалијом ранг грешака је следећи: (1) омисија гласа
финално, (2) супституција речју без јасне везе, (3) супституција нелексе
мом, (4) супституција гласа иницијано гласом друге групе, (5) комбина
ција две грешке.
Најучесталије грешке (ранг 1-2, 3-4) у групи деце са оштећењем слуха
(кондуктивно и перцептивно са ОСП и ДОСП) су омисија речи и супси
туција речју без јасне везе са речју стимулусом. Код деце са дислалијом,
развојном дисфазијом, муцањем и код деце К групе најучесталије врсте
грешака су омисија гласа финално и замена речи стимулуса неречју.
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Табела 3. Врсте грешака и ранг грешака на говорној аудиом
 етрији
код деце са поремећајима вербалне комуникације и деце К групе
Врста
грешке

СУПСТИТУЦИЈА РЕЧЈУ СА ЗНАЧЕЊЕМ

ОМИСИЈА РЕЧИ
Омисија првог
гласа у речи
Омисија гласа
медијапстлно
Омисија гласа
финално
Супституција
звучни-безвучни
Супституција
гласа иницијал
но гласом друге
групе
Супституција во
кала медијално
Супституција
консонанта
медијално
Супституција
гласа финално
Адиција гласа
иницијално
Адиција гласа
медијално
Адиција гласа
финално
Инверзија
гласова у речи
Комбинација
две грешке
Супституција
речју без јасне
везе
Супституција
нелексемом
Супституција
првим слогом
тражене речи
Супституција
неким другим
слогом

Конд.
ошт.
слуха
Н=5
65 (1)

Оштећ. Оштећ.
слуха
слуха
ОСП
ДОСП
Н=10
Н=5
124 (2)
75 (1)

МуцK
ање група
***
****
Н=19 Н=20
28 (5) 10

Дисл.*
Н=22

Развојна
дисф.**
Н=23

33 (5)

49 (4)

13

13

25

12

7

6

0

0

0

56 (2)

138 (1)

14 (5)

67 (1)

95 (1)

18

13

12

15

33

33 (5)

37

12

47 (3)

47 (5)

6

6

8

0

26

8

0

6

4

12

65 (5)

9

15

13

13

4

9

11

15

7

5

6

3

9

10

24

15

30

16

5

9

6

6

17

14

15

13

19

41 (3)

118 (3)

62 (2)

43 (4)

50 (3)

41 (3)

105 (4)

62 (2)

51 (2)

58 (2)

5

23

48 (4)

38

7
9

6

45 (1) 41 (1)
15

12

40 (2) 19 (4)

3
10

17 (5)

33 (4) 32 (2)
37

(3) 27 (3)
6

240

Славица Максимовић и сар.

5. ЗАКЉУЧЦИ
1. Поремећај говорне перцепције је присутан код свих опсервира
них поремећаја вербалне комуникације (кондуктивно и перцеп
тивно оштећење слуха са ОСП и ДОСП, дисфазија, муцање, ди
слалија).
2. Код деце са поремећајима вербалне комуникације интензитет
говорног сигнала значајно утиче на процес говорне перцепције.
- Деца са кондуктивним оштећењем слуха на 60 dB перципирају
100% речи са листе.
- Деца са перцептивним оштећењем слуха са ОСП и ДОСП са
повећањем интензитета само до извесне границе побољшавају
проценат перципираних речи да би са даљим повећањем ин
тензитета број грешака остао исти или се повећавао.
- Деца са дислалијом на 55 dB перципирају 100% речи са листе.
- Деца са развојном дисфазијом на 55 dB перципирају 100% речи
са листе.
- Деца са муцањем на 50 dB перципирају 100% речи са листе.
- Деца са типичним говорно језичким развојем на 45 dB перци
пирају 100% речи са листе.
3. Претпоставка је (на основу грешака које се јављају при говорној
перцепцији) да је феномен перцептивне рестаурације фонема
психоакустичка појава коју користе деца са поремећајем вербал
не комуникације. Ова појава до извесне границе омогућава чак
и деци оштећеног слуха да компензују реално недостајући аку
стички сегмент говора у њиховом слушном пољу.
4. Да ли ће рестаурација одговарати првобитном стимулусу зави
си од врсте акустичких обележја недостајућег дела, односно од
тога да ли се ради о инваријантним или транзиционим обележ
јима која су преостала у стимулусу, али и од појма који реч пре
носи и од лексичког капацитета слушаоца.
5. Интезиван третман уз примену селактивне аудиторне филтар
ске амплификације усмерен на развој богатог лексичког капаци
тета, семантике, синтаксе, морфологије представља један од нај
битних фактора који омогућава деци са поремећајима вербалне
комуникације да развију и разумеју говор без обзира на недостат
ке у говорној перцепцији.
6. Говорна аудиометрија је диференцијално дијагностички пара
метар за: кондуктивно и перцептивно оштећење слуха (ОСП
и ДОСП), кондуктивно оштећење слуха у односу на дислалију,
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развојну дисфазију, муцање (интензитети 30-55 dB) и дислалију –
развојну дисфазију (35 dB), муцање – развојну дисфазију (40 dB).
Напомена: Овај рад је настао у оквиру пројекта 178027 “Интердисциплинарна ис
траживања квалитета вербалне комуникације” који је финансиран од стране Мини
старства за науку и технолошки развој Републике Србије.
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SUMMARY
Perception of speech is complex process, which consists of a number of
processes that occur in real time, from transformation of acoustic information
that the listener receives, through hearing mechanism to psychological
processing of certain linguistic terms, as a consequence of mental processes
and memory structure.
Perception of speech signal implies recognition and understanding
of voice message, which means that the listener in addition to recognition
between characteristics of acoustic signal and phonetic segments, has to use
its knowledge about phonological, lexical, syntactic and semantic rules of
certain language. Syntactic and semantic rules make the base of prediction
that was carried by the speech signal.
The purpose of this research was to examine perception of speech in
children with verbal communication disorders.
The sample consisted of N=104 children, aged from 5-8 years with verbal
communication disorders (articulation disorder, developmental dysphasia,
stuttering) and children with typical speech-language development. Speech
audiometry was performed at all of the children.
Obtained results indicate to specific features of speech perception in
children with verbal communication disorders.
KEY WORDS: speech perception, verbal communication disorders,
articulation disorder, developmental dysphasia, stuttering, typical speechlanguage development, speech audiometry
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Вредност читања у животу савременог човека је непроцењива. Због кому
никационе баријере са којом се глуви и наглуви свакодневно суоч авају, читање
добија још значајнију улогу. Оно им омогућава пријем порука и информација
које им аудитивним путем остају недоступне. Читање за њих представља
средство комуникације, средство за стицање знања, али уједно је и важан чи
нилац који доприноси њиховом целокупном говорно – језичком развоју.
Међутим, потенцијал читања за особе са оштећеним слухом често
остаје неискоришћен. Њихова говорно – језичка неразвијеност и сиромашна
искуствена база одражава се и на квалитет читања. Карактеристикама чи
тања глувих и наглувих ученика бавило се ово истраживање. Испитивали смо
квалитет читања пратећи технику читања и врсте грешака, као и ниво раз
умевања прочитаног текста. Занимало нас је да ли на истакнуте елементе
читања утичу узраст, степен слушног оштећења, успех из српског језика и
пол ученика.
Истраживање је спроведено у децембру 2010. године, на узорку од 30 уче
ника са оштећеним слухом, узраста од III до VIII разреда. Тестирање је врше
но у Основној школи „Јован Поповић“ у Новом Саду и у Школи за оштећене
слухом – наглуве „Стефан Дечански“, у Београду. У узорак су укључене и две
девојчице које се школују по редовном плану и програму у типичним ново
садским школама. Као инструмент истраживања коришћен је Тродимензио
нални тест читања, аутора Хелене Сакс.
Резултати истраживања су показали низак ниво разумевања прочита
ног, а велики број грешака указује и на лошу технику читања. Истраживање
је показало да узраст, степен оштећења слуха и пол ученика имају делими
чан утицај на поједине сегменте читања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: читање, глува и наглува деца, говорно – језички развој.
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УВОД
Живимо у доба писане речи. Човеково образовање и самообразова
ње неодвојиви су од читања и писања. Књига није само извор знања, не
го је и извор задовољства и може у великој мери да оплемени човеков
живот. Код особа са оштећеним слухом читање добија још већи значај
и улогу. Путем читања они могу да добију мноштво информација њи
ма недоступних аудитивним путем. Читање говора с уста је изузетно
напорно и брзо доводи до психофизичког замора. Решење овог пробле
ма може да буде у коришћењу знаковног језика, али и у већој употреби
читања у образовању, па и свакодневној комуникацији. Аутори који су
се бавили овом проблематиком (Савић, Димић), истицали су бројне
предности писане речи за глуве и наглуве особе. Писана реч може да
се рашчлани, можемо јој посветити више времена и враћати се на њу
ради бољег разумевања њеног смисла. Потенцијали читања и писања
у раду са особама са оштећеним слухом помињани су још у XV веку.
И Giloramo Cardano (1501-1576), познати италијански научник, лекар,
филозоф и хуманиста, писао је о могућности да глуви “читајући чују и
пишући говоре”.
Без доброг владања читањем готово је немогуће потпуно и успе
шно укључивање глувих и наглувих у савремене друштвене токове.
Међутим, велика је разлика између правилног читања и механичког
праћења слова. Читање без разумевања није читање. Да би се дошло
до читања с разумевањем, потребан је дуг и напоран пут, посебно код
деце са оштећеним слухом. Кроз период обуке деци, пре свега, треба
пружити добру технику читања, која је важан предуслов за читање с
разумевањем. Владисављевић (1986) истиче да се под техником чита
ња подразумева повезивање слова у речима и повезивање речи у ре
ченици. Те асоцијације морају бити течне, без прекидања усред речи,
без изостављања и супституције слова и без словног и слоговног пона
вљања. Добра техника читања захтева одговарајућу брзину, постојање
нагласних јачина, добру интонацију и уопште, поштовање свих орто
графских правила. Код технички доброг читања читалац аутоматски
повезује лексичке јединице у целине, а своју пажњу може да пренесе на
поруку текста. Међутим, и добра техника читања је недовољна без одго
варајућег језичког искуства. Димић (1997) наводи да највећи проблем
у савлађивању и каснијем коришћењу читања код деце са оштећеним
слухом лежи управо у њиховом недовољном искуству и лингвистичкој
бази говора. Развој усменог говора и језика природно претходи учењу
читања. Деца уредног слуха кроз рано детињство комуницирају са око
лином, слушају разне приче, размишљају о њима и код њих се лингви
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стичке способности развијају по аутоматизму. Деца са оштећеним слу
хом, међутим, савлађивањем читања истовремено уче и богате језик.
Уместо да усмени говор буде основа за усвајање писмености, упра
во путем читања и писања они развијају свој језик и говор. Према томе,
за глуве особе читање представља и важно средство говорно – језичког
развоја.
Читањем различитих текстова глува деца богате вокабулар, усваја
ју граматичка правила и уче се правилном изражавању.
Многи аутори истичу потребу репетитивног читања, јер на тај на
чин ученици уочавају одређене фразе, што им касније може помоћи
у разумевању и осећању реченице. Репетитивно читање је, поред тога,
значајно и за флуентност у читању и говору, јер се код понављаног чита
ња развијају аутоматизми.
Из претходно наведеног се може закључити да читање може значај
но да побољша квалитет изражавања и комуникације особа са оштеће
ним слухом. Међутим, потенцијал читања често остаје неискоришћен.
Читање је сврховито само ако је уз добру технику праћено и разумева
њем текста. Међутим, истраживања која се баве проблемима читања,
како у свету тако и код нас, указују на низак ниво разумевања прочи
таног, као и на бројне погрешке у самој техници читања глувих и на
глувих особа. Карактеристикама читања особа са оштећеним слухом
бавило се и ово истраживање.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА
На почетку истраживања постављен је општи циљ који гласи: ис
питати карактеристике читања код глуве и наглуве деце у основној
школи.
На основу општег циља, постављени су задаци истраживања:
1. утврдити односе између узраста ученика и разумевања текста и
успешности у читању;
2. утврдити односе између степена оштећења слуха и разумевања
текста и успешности у читању;
3. утврдити односе између оцене из српског језика и разумевања
текста и успешности у читању;
4. утврдити односе између пола ученика и разумевања текста и
успешности у читању;
5. утврдити које врсте грешака ученици праве при читању.
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УЗОРАК
Истраживање је извршено у Основној школи „Јован Поповић“ у
Новом Саду, у одељењима за децу са оштећеним слухом, и у Школи за
оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“, у Беог раду. У узорак
су укључене и две девојчице са оштећеним слухом из Новог Сада, које
похађају наставу у редовним новосадским школама, једна у трећем, а
једна у петом разреду.
Истраживањем је тестирано укупно 30 ученика од III до VIII разре
да, од тога 16 дечака и 14 девојчица. Ученици су разврстани према узра
сту, степену слушног оштећења и према оцени из српског језика.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Услови испитивања
Испитивање ученика је обављено у кабинетима за индивидуални
рад. Тестирање је вршено индивидуално са сваким учеником. Ученици
су добили одговарајућа упутства, а резултати су бележени на посебан
папир са текстом за сваког ученика. Услови за читање су били добри,
јер је испитивање вршено у току дана, уз одговарајућу осветљеност.
Испитивање је обављено током месеца децембра 2010. године.
Инструменти истраживања
У прикупљању релевантиних података током истраживања кори
шћени су одговарајући инструменти.
Као основни инструмент у испитивању карактеристика читања ко
ришћен је Тродимензионални тест читања, аутора Хелене Сакс. Адап
тацију теста за српски језик је урадила Спасенија Владисављевић. Текст
који се чита носи назив „Само један снежни дан“. Сам тест читања обу
хвата три димензије читања: брзину, правилност читања и разумевање
текста. Аутор текста истиче да су то димензије које подједнако карак
теришу квалитет читања. Током овог истраживања праћене су две ди
мензије: правилност читања (грешаке у читању) и разумевање текста
према вербалним одговорима.
Да би се утврдило разумевање, од ученика се тражи да преприча
текст након што га прочита. Приликом препричавања, бележе се чиње
нице које ученик износи о тексту. Издвојено је 10 могућих чињеница
које су индикатори разумевања текста.
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Подаци о стању слуха и успеху ученика из српског језика узети су
из школске документације.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Током обраде података вршена је квантитативна анализа. Кори
шћена је аритметичка средина и процентни рачун. Добијени резулта
ти су приказани табеларно, уз одговарајуће коментаре.
У табеларном приказу разумевања текста могуће чињенице озна
чене су бројевима од 1 – 10. Врсте грешака које су се јављале у читању у
табелама су приказане римским бројевима од I – X.
Однос између узраста ученика и разумевања текста и
успешности у читању
Табела бр. 1 - Просечно разумевање текста
у односу на узраст

Разред

Познавање чињеница (%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

укупно

Трећи

25

50

0

25

100

75

0

25

0

0

30

Четврти

0

0

0

0

100

25

0

0

0

0

12,5

Пети
Шести
Седми
Осми
Укупни
просек

28,57 71,43
25

75

0
25

42,86 71,43 42,86 14,28 57,14 28,57 28,57
100

100

100

33,33 66,67 16,67 83,33 100 83,33
0

40

0

20

100

20

38,57

0

25

0

25

47,50

50

33,33

0

16,67

48,33

0

0

0

0

18

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

32,48

Табела бр.1 приказује разумевање текста „Само један снежни дан“
у односу на сваки разред, као и просечно разумевање текста од стране
свих ученика обухваћених узорком. Просечно разумевање текста утвр
ђено сумирањем резултата износи 32,48%.
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Међу ученицима различитих узрасних група забележене су зна
чајне статистичке разлике у погледу разумевања текста. Најслабије су
текст разумели ученици четвртог разреда (12,5%), док су најбоље разу
мевање текста показали ученици седмог разреда (48,33%). Из табеле се
види да се разумевање текста углавном повећава с узрастом ученика,
али ову правилност нарушавају резултати забележени код ученика IV
и VIII разреда, који су знатно лошији од очекиваног. Димић (1997) на
води резултате истраживања који потврђују да узраст има утицаја на
разумевање текста.
Табела бр. 2 - Врсте грешака и успешност у читању
у односу на узраст
% неуспешности
Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ук.

Трећи

75

75

100

0

75

25

0

50

75

75

55

Четврти

75

25

100

0

100

50

50

50

50

75

Пети
Шести
Седми
Осми

71,43 85,71 85,71
25

25

75

83,33 33,33 100

0

100 16,67 33,33

0

0

100

0

80

100

45

57,50 42,50

57,14 14,29 57,14 14,29 14,29 28,57 42,86 57,14

75

60

25

0

%
усп.

0
60

25
60

25

25

0

16,67 16,67
40

60

30

70

40

60

56

44

Укупни
просек 64,96 54,00 93,45 4,17 84,52 27,66 37,58 23,21 36,83 53,14 46,89
(%)
%
35,04 46 6,55 95,83 15,48 72,34 62,42 76,79 63,17 46,86
53,11
успешн.

Са најмањим успехом читали су ученици четвртог разреда (42,50).
Најмање грешака имали су ученици шестог разреда, где просечна успе
шност на нивоу разреда износи 70%.Општа успешност свих ученика у
читању текста „Само један снежни дан“ износи 53,11%. Ако изузмемо
резултат осмог разреда, који значајно одудара од очекиваних вредно
сти, може се закључити да ученици виших разреда технички боље чи
тају текст.
Као најзаступљеније грешке у читању издвојиле су се: III - тешкоће
са читањем вишесложних речи (93,45%), V - непоштовање знакова ин
терпункције (84,52%) и I - тешкоће повезивања два слова (64,96). Најма
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ње се у читању јављала грешка под бројем IV - понављање прочитаних
слова, слогова и речи (4,17%).
Однос између степена оштећења слуха и разумевања
текста и успешности у читању
Табела бр. 3 – Просечно разумевање текста у односу
на тежину оштећења слуха
Оштећење
слуха
Умерено
тешко
Тешко
Врло
тешко
Тотална
глувоћа

Познавање чињеница (%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

укупно

25

50

0

25

100

75

25

50

25

25

40

50

0

16,67

0

16,67

31,67

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

34,11

16,67 66,67

0

33,33

0

0

66,67 83,33

66,67 100

0

33,33 33,33

0

0

26,67

Најслабије разумевање текста показали су ученици са тоталном
глувоћом (26,67%), а најбоље су разумели текст ученици са умерено
тешким оштећењем слуха (40%). Међу различитим категоријама слу
шног оштећења уочене су значајне квантитативне разлике у погледу
разумевања текста. Табела показује да разумевање текста генерално
опада са порастом оштећења слуха, мада је занимљиво да су ученици
са врло тешким оштећењем слуха показали боље резултате од ученика
са тешким оштећењем. Ово се може објаснити чињеницом да је међу
ученицима са врло тешким оштећењем слуха и пет ученика са кохле
арним имплантом. Њихова слушна перцепција могла би значајно да
допринесе језичком искуству и развоју, што битно утиче на квалитет
читања и олакшава разумевање прочитаног текста. Такође, у групи
деце са врло тешким оштећењем слуха су и две девојчице које похађају
наставу у редовним школама, и њихови добри резултати су допринели
бољем просечном резултату целе групе.
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Табела бр. 4 – Грешке и успешност при читању
у односу на степен оштећења слуха
% неуспешности
Оштећ.
слуха
Умерено
тешко
Тешко

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ук.

25

50

100

0

75

25

75

25

25

0

40

66,67 83,33 83,33 16,67 83,33 16,67 33,33

Врло
76,47 47,06 94,12
тешко
Тотална
66,67 66,67 100
глувоћа

50

%
усп.
60

66,67 33,33 53,33 46,67

0

82,35 29,41 29,41 11,76 29,41 47,06 44,71 55,29

0

83,33 33,33 66,67

0

33,33 66,67 53,33 46,67

Ученици са тешким и са тоталним оштећењем слуха постигли су
исти успех у читању, који износи процентуално 46,67 %, што предста
вља и најлошији резултат. Највећу општу успешност и најмање греша
ка имали су ученици са умерено тешким оштећењем слуха (60%).
Међу појединим категоријама слушног оштећења забележена је
значајна разлика у погледу добијених резултата. Ученици са врло те
шким оштећењем слуха су и у овом случају постигли боље резултате у
односу на тешко оштећење, што се, такође, може објаснити претходно
наведеним разлозима.
Резултати истраживања које наводи Димић (1997) указују да степен
слушног оштећења утиче на успешност у читању и разумевање прочи
таног текста.
Однос између оцене из српског језика и разум
 евања текста
и успешности у читању
Табела бр. 5 – Просечно разумевање текста
у односу на оцену из српског језика
Оцена из
српског
језика
Одличан

Познавање чињеница (%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ук.

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

Врло добар

50

75

0

75

75

75

0

50

25

25

45

Добар

0

16,67

0

0

100

0

0

0

0

0

11,67

Довољан

0

100

0

100

100

100

0

0

0

0

40
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Најслабије разумевање текста забележено је код ученика са оценом
добар (11,67%), док су најбоље разумевање показали ученици са оце
ном врло добар из српског језика (45%). Забележене су значајне стати
стичке разлике у разумевању текста међу групама, иако није уочено да
разумевање текста расте са оценом из српског језика.
Табела бр. 6 – Грешке и успешност у читању
у односу на оцену из српског језика
Оцена из
српског
језика

% неуспешности
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

%
Ук. усп.

Одличан 68,42 52,63 94,74 5,26 84,21 26,32 36,84 26,32 26,32 26,32 44,73 55,26
Врло
добар
Добар
Довољан

50

75

0

50

0

66,67 66,67 100

0

100

50

0

100

0

100

50

100

100

0

0

25

25

27,50 72,50

83,33 16,67 66,67 83,33 63,33 36,67
0

0

100

0

50

50

Забележене су статистички значајне разлике у резултатима међу
издвојеним групама. И у овом случају, најмању општу успешност у чи
тању текста су постигли ученици са оценом добар (36,67%). Највећа
општа успешност током читања забележена је код ученика са оценом
врло добар и износи 72,50%.
У оба случаја, када се анализира однос између оцене из српског је
зика и квалитета читања, ученици са оценом врло добар постизали су
најбоље резултате. Овоме вероватно доприноси чињеница да су међу
овим ученицима и девојчице које похађају редовну наставу. Иако су
оцењене оценом врло добар, треба узети у обзир да су критеријуми
оцењивања у редовним школама знатно виши, и резултати ових девој
чица бољи су од резултата већине ученика са оценом одличан у оде
љењима за децу са оштећеним слухом. Ово се, свакако, одразило и на
укупан резултат групе деце са оценом врло добар, јер група обухвата
само четири ученика.
Пошто је узорком обухваћен само један ученик оцењен оценом до
вољан, то не можемо у потпуности да узмемо као релевантан показа
тељ односа ове оцене са успехом у читању и разумевању текста. У оба
случаја, овај ученик је постигао боље резултате у односу на просечан
успех ученика са оценом добар. Разлог овоме могу да буду неуједначе
ни критеријуми у оцењивању ученика, али треба узети у обзир и оста
ле чињенице које су могле да утичу на резултат.
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Димић (1997) наводи резултате истраживања који указују да успех
ученика има утицаја на квалитет читања и разумевања текста.
Однос између пола ученика и разумевања текста
и успешности у читању
Табела бр. 7 – Просечно разумевање текста
у односу на пол ученика

Пол ученика

Познавање чињеница (%)
1

2

3

Мушки

18,75

50

Женски

21,43 57,14 7,14

4

5

6

7

8

9

10

ук.

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

100 57,14 7,14 35,71 7,14 14,28 35,71

Нешто слабије разумевање текста показали су дечаци (31,87%), док
је код девојчица забележено просечно разумевање текста са успехом од
35,71%.
Табела бр. 8 – Грешке и успешност у читању
у односу на пол ученика
% неуспешности
Пол
ученика

I

Мушки

75

II

III

68,75 100

Женски 57,14 42,86 85,71

IV

V

VI

VII

6,25 93,75 31,25 31,25
0

71,43 21,43

50

VIII

IX

X

25

31,25

25

Ук.

%
усп.

48,75 51,25

14,79 42,86 42,86 42,86 57,14

Табела показује да су мање грешака и бољу успешност у читању по
стигле девојчице, са просечним резултатом од 57,14%. Дечаци су пости
гли општу успешност од 51,25%. У оба случаја, кад је у питању квалитет
читања и разумевања текста, девојчице су постизале боље резултате,
што, према Димић (1997), одговара подацима забележеним у литера
тури. Потребно је истаћи да се у овом истраживању међу девојчицама
налазе и две ученице које похађају наставу по редовном плану и програ
му, и њихови добри резултати имали су утицаја на просечне резултате
забележене код девојчица.
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Димић у резултатима истраживања објављеним 1997. године није
уочила статистички значајне разлике у читању и разумевању текста у
односу на пол ученика.
ЗАКЉУЧАК
На основу резултата добијених истраживањем, намећу се за
кључци.
Узраст ученика има делимичног утицаја на успешност у читању и
разумевању прочитаног текста. Добијени резултати показују да се са
узрастом број грешака у читању углавном смањује, а расте разумевање
текста при читању.
На разумевање текста и успешност у читању утиче и степен слу
шног оштећења. Ученици са лакшим оштећењем слуха у читању обич
но постижу бољи успех, и обрнуто. Најбоље резултате у праћењу оба
сегмента читања постигли су ученици са умерено тешким оштећењем
слуха, док су најслабији успех остварили ученици са тоталном глуво
ћом.
Истраживањем није утврђена корелација између оцене из српског
језика и квалитета читања.
Анализа успеха у читању и разумевању текста у односу на пол уче
ника показала је одређене разлике у корист девојчица. Девојчице су, у
односу на дечаке, правиле мање грешака током читања и боље су раз
умеле прочитани текст. Међутим, ове разлике нису велике и, у контек
сту различитих фактора, могу се сматрати случајним.
Уочено је да ученици са оштећеним слухом при читању праве раз
личите врсте грешака, али и да све врсте грешака током читања нису
заступљене у подједнакој мери.
Ученици су имали највише потешкоћа са читањем вишесложних
речи, које су при читању раздвајали на слогове и шчитавали, или су за
стајкивали испред њих. Овакве погрешке одражавају се на разумевање
поруке текста, јер се ученици концентришу на изоловану реч, и губе
ток и смисао прочитаног. Потребно је да учитељи у нижим разредима
више раде на техници читања, упорним вежбањем гласног читања раз
личитих текстова и понављањем, што ће утицати и на смањење учеста
лости ове врсте грешака.
Посебан проблем за ученике са оштећеним слухом током читања
представља поштовање и изражавање интерпункцијских знакова. Они
се, док читају, боре са артикулационим потешкоћама и покушавају
истовремено да прате смисао текста, успркос сиромашном речнику и
језичком искуству. Зато је важно да се што раније добро савлада техни
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ка читања, да би се у вишим разредима могло посветити више пажње
логичком и изражајном читању текста.
Велике потешкоће ученици су имали и са повезивањем слова, што
је првенствено последица лоше артикулације. Рад на артикулацији тре
ба да започне још у предшколском период
 у, а кроз рад на техници чи
тања ученици ће постепено научити да савладају различите гласовне
комбинације. Важну улогу у овоме има понављање у читању текста, чи
ме се доприноси већој брзини и бољој техници читања.
Резултати истраживања показују да су ученици обухваћени узор
ком показали просечно разумевање текста које износи 32,48%, што је
недовољно да би се схватио смисао и порука текста. Деца са оштеће
ним слухом, према Димић (1997), током читања текста покушавају да
дођу до значења идући од једне речи до друге и задржавају се на по
вршинским структурама реченице. Велики број ученика обухваћених
узорком је током читања памтио неважне чињенице, што су и наводи
ли током препричавања.
Међутим, задржавајући се на овим неважним чињеницама, они
су пропустили оно што је битно за смисао и садржај текста. Добар
читач, насупрот томе, уместо од речи до речи при читању се креће од
једног до другог значења. Међутим, за ово је потребно одговарајуће
језичко искуство које глуви углавном немају. На разумевању прочи
таног треба инсистирати већ од прве прочитане речи и реченице, а
касније вежбе треба усмеравати на разумевање прочитаних целина.
Извлачење поруке и суштине из целине текста за особе са оштеће
ним слухом представља велики проблем, на чему посебно треба тре
ба радити. Неки аутори (D. Bootht, L. Swartz, И. Г. Јушић) предлажу
коришћење и креирање когнитивних мапа приликом читања, како
би се побољшало разумевање прочитаног, што се може применити и
код деце са оштећеним слухом. Прављењем когнитивних мапа деца
се подстичу на читање с разумевањем, тиме се избегава механичко
учење текста, док се уочавају везе међу чињеницама и текст се пове
зује у логичку целину. Прављење когнитивних мапа као вежба може
се користити не само на часовима српског језика, већ и на осталим
предметима.
Приликом препричавања текста уочено је да је пасивни речник
деце са оштећеним слухом богатији од активног. Нпр. уместо чиње
нице „истопио“ која се налази у тексту, неки ученици су наводили
„после нема снега“, чиме су показали разумевање појма, али није до
шло до активне употребе речи у исказу. Такође, неке чињенице су
ученици давали у гестовном облику уместо у вербалној форми, што
потврђује да те речи немају употребну вредност у њиховом активном
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говору, али су их разумели током читања. Зато је веома важно да об
рада непознатих речи не буде сама себи циљ, већ да свака нова реч у
речнику ученика добије своју употребну вредност. Важно је да се уче
ници подстичу да нове речи користе у реченицама, како би се утврди
ло њихово значење.
Иако је уочен делимични утицај узраста ученика и степена слу
шног оштећења на квалитет читања, одступања у резултатима на
овом плану указују да је квалитет читања вероватније одраз различи
тих фактора који на њега утичу. Ту посебно треба издвојити значај
ране рехабилитације, стимулативност средине у којој се дете развија
(породица и школа), врсту и квалитет амплификације и карактери
стике саме личности.
Правилно читање и писање пружа огромне могућности за развој
језика и говора код деце са оштећеним слухом. Читањем они могу да
стекну одговарајући вокабулар, да упознају језичке структуре, обога
те синтагму и, уопште, да стекну бројна сазнања која не могу да добију
аудитивним путем. На тај начин се читањем развијају и способности
њиховог вербалног изражавања и омогућава им се да остваре бољу ко
муникацију са широм околином. Управо из ових разлога, потребно је
посветити више пажње проучавању проблема читања и проналаже
њу путева за побољшање квалитета читања и разумевања текста.
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SOME CARACTERISTICS OF DEAF AND HARD
OF HEARING CHILDREN READING
MIRELA KLJAIĆ
E.S. “Jovan Popović”, Novi Sad

SUMMARY
The value of reading in the life of a modern man is priceless. Due to
the communication barrier that deaf and hard of hearing people encounter,
reading get even more significant role in their everyday life. Reading offers
plenty of opportunity for obtaining information otherwise impossible to
get through auditory mechanisms. This way reading becomes a method
of communication, a way of learning, but also an important element that
contributes a great deal to their speech and language development.
However, the potential of the reading isn’t often fully exploited. The
poorly developed speech and the poor language experience reflect badly
on the quality of reading as well. The aim of this research was to look into
the reading characteristics of deaf and hard of hearing children. The aim
of this research was to look into the particular problems deaf and hard of
hearing encounter when reading and writing. We also wanted to examine
the quality of reading and reading comprehension and to pinpoint the types
of mistakes the children made. We were interested in finding out whether
and to what extent the quality of reading may depend on the age, the level
of hearing loss, the grade in Serbian language and the sex.
The research was carried out in December, 2010 in the classes of hearing
impaired children in two elementary schools in Novi Sad and Belgrade. A
total of 30 deaf and hard of hearing children were examined, together with
two girls attending regular schools.
The results of study show the low quality of reading and reading
comprehension by deaf and hard of hearing children. The research has
indicated that the age, the hearing loss and sex have partial influence on
some elements of reading.
KEY WORDS: writing, deaf and hard of hearing children, speech and
language development.
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ОБЛИЦИ ИСПОЉАВАЊА АЛЕКСИЈЕ
КОД АФАЗИЧНИХ ПАЦИЈЕНАТА:
прелиминарно испитивање
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

1

Циљ овог истраживања је да се на основу коришћених дијагностичких
инструмената процени способност читања и утврде облици и тежина
алексијe код афазичних пацијената. За потребе истраживања формиран је
узорак од 14 афазичних болесника, којима је дијагноза афазије постављена Бо
стонским дијагностичким тестом за афазије (BDAE). За испитивање спо
собности читања коришћен је субтест читањa из BDAE на основу којег је
процењена способност читања наглас и разумевањe написаног материјала.
Резултати истраживања су показали да је алексија присутна код свих типо
ва афазичких синдрома. Дефицити су се испољили и при читању наглас и код
разумевања прочитаног. Показано је да се оштећење читања код нефлуент
них афазија (Брокина и транскортикална моторна афазија) манифестује по
типу литерарне алексије, уз присуство морфолошких паралексија. С друге
стране, код флуентних афазија (Верникеова и транскортикална сензорна
афазија) углавном се манифестује вербална алексије, праћена семантичким
паралексијама.
Кључне речи: афазија, читање наглас, разумевање прочитаног, алексија

УВОД
Афазија је стечени поремећај језичке комуникације узрокован
оштећењем мозга, који се манифестује дефицитима на палну лин
гивстичких, паралингивитичких и когнитивних способности Афазија
обично захвата више модалитета језика: усмени говор, разумевање, чи
тање, писање и гестовни говор (Вуковић, 2010). Функција читања може
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бити тотално оштећена, или се јавља делимично оштећење способнсо
ти читања. Код пацијената који имају сачуване неке читачке способнсо
ти уочавају се различити облици грешака. Дефицити у читању наглас
обично су праћени поремећајем разумевања. Досадашњим емпириј
ским студијама је показано да постоје различити облици алексије и да
су грешке у читању углавном повезане са типом афазичног синдрома и
местом мождане лезије (Вуковић, 2010, Вуковић и сар., 2009).
Дефиниција и подела алексије
Алекија је термин којим се означава губитак или поремећај способ
ности читања узрокован оштећењем мозга. О оалексији се може говори
ти онда када је се поремећај јави код особа које су раније потпуно овла
дале вештином читања. Алелксија се манифестује широком лепезом
симптома, међу којим асу: дефицити у препознавању графема, замена
слова, инверзија скова у речима, поремећај појединачних гласовних ре
презентација у звучне моделе речи, рашчлањивање речи, немогућност
читања ортографски неправилних речи, дефицити у читањубесмисле
них речи, визуелне грешке. деривацион
 е грешке, семантичке паралек
сије и др (Вуковић, 2010).
У класификацији алексија издвајају се два основна приступа: тради
ционални (локализационистички) и психолингвистички.
Према традиционалном приступу класификација стечених поре
мећаја читања базираном на локализацији мождане лезије и дисоци
јацији појединих модалитета језичке функције, разликују се три обли
ка алексије: алексија без аграфије, алексија са аграфијом и фронтална
алексиј.
Алексија без аграфије (окципитална алексија)
Сматра се да се у основи овог синдрома налази прекид трансфера
визуелних информација од визуелног кортекса десне хемисфере до од
говарајућег говорног подручја у левој хемисфери, тј. до гируса ангулари
са. Алексију без аграфије карактерише оштећење способности читања,
уз потпуну очуваност спонтаног говора, аудитивног разумевања, пона
вљања и писања. Овај тип алексије, међутим може бити праћен акалку
лијом, аномијом за визуелно приказане објекте, а посебно аномијом за
боје. Од пратећих неуролошких дефицита јавља се десна хомонимна
хемианопсија. Синдром алексије је описана код лезије медијалног дела
окципиталног режња и спленијума корпус калозума (Вуковић, 2010;
Вуковић, 2008).
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Алексија са аграфијом (паријето-темпорална алексија)
Сматра се да је у основи овог синдрома губитак „оптичких слика
речи“ које су репрезентоване у левом гирусу ангуларису. Карактерише
се тешким оштећењем функције читања и писања, уз релативну очу
ваност говорног језика. У акутној фази овај синдром обично је праћен
парафазијама, аномијом и поремећајима понављања. Могу бити при
сутни и елементи Герстмановог синдрома. Од пратећих неуролошких
дефицита јављају се деснострана хемипареза и хомонимна хемианоп
сија. Настаје као последица лезије левог гируса ангулариса (Вуковић,
2002; Оцић, 1998).
Фронтална алексија
Фронтална алексија настаје као последица лезије фронталних обла
сти леве хемисфере мозга. Дефицити читања слични су оним испади
ма у читању који се срећу код пацијената са Брокином афазијом, само
се манифестују у нешто тежем степену. Читање наглас је оштећено, од
ликује се отежаном артикулацијом речи, фонемским парафазијама и
смањеном брзином читања. Разумевање текста је нешто очуваније, а
дефицити се испољавају код разумевања и схватања дужег текста (Вуко
вић, 2002; Вуковић, 2010).
Психолингвистички приступ класификацији алексије заснован је на
анализи образаца поремећаја читања наглас. Према овом приступу из
двојена су три основна типа алексије: фонолошка алексија, дубинска
алексија и површинска алексија.
Фонолошка алексија
Претпоставља се да се у основи ове алексије налази оштећење спо
собности употребе језичких правила за конверзију графема у фонеме.
Фонолошка алексија се карактерише неспособношћу читања речи без
значења (не-речи), са тенденцијом њиховог осмишљавања. Најчешће
су у питању визуелне грешке (ортографска паралексија), односно да уме
сто речи без значења прочитају реч са значењем која је визуелно слична
траженој речи. Иако је способност читања правих речи наглас очувана,
ови пацијенти имају тешкоће у разумевању значења ових речи. Поред
тешкоћа при читању не-речи теже читају и нискофреквентне и нове,
њима непознате речи (Вуковић, 2002; 2010).
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Дубинска алексија
Пацијенти са дубинском алексијом испољавају бројне семантичке
грешке при читању наглас. Уместо написане речи обично продукују
семантички сличне речи или речи које по значењу нису сличне напи
саној речи. Поред семантичких грешака, ови пацијенти испољавају ви
зуелне и деривационе (морфолошке) грешке. Грешке се чешће испо
љавају код функционалних него садржајних речи, као и при читању ап
страктних него конкретних речи. Ови пацијенти нису у стању да читају
не-речи, а при читању показују тенденцију да не-речи преведу у речи
са значењем (Вуковић, 2008; Вуковић, 2007).
Површинска алексија
Настаје код пацијената који се при читању ослањају на правила
графемско-фонемске конверзије. Они често греше при читању орто
графски неправилних речи, које се и одвија преко правила графем
ско-фонемске конверзије. Грешке се манифестују продукцијом речи
које су фонолошки сличне написаној речи. Механизам настанка ове
алексије није сасвим, али се претпоставља да настаје на нивоу улазног
визуелног лексикона, оштећењем лексичко-семантичког система или
прекидом трансфера информација између ових операција читања (Ву
ковић, 2008).
ЦИЉ РАДА
Циљ овог рада је да се на основу коришћених дијагностичких
инструмената процени способност читања и утврде облици алексије
код афазичних пацијената.
МЕТОД РАДА
Узорак
Узорак се састојао од 14 афазичних пацијената. Од укупног броја
испитаника 7 је имало нефлуентне афазије (6 Брокину и 1 транскорти
калну моторну афазију), а 7 флуентне афазије (6 Верникеову и 1 тран
скортикалну сензорну афазију). Старост испитаника у узорку кретала
се од 34 до 79 година живота. Код свих испитаника из узорка, дијагноза
афазије је постављена на основу Бостонског дијагностичког теста за афа
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зије - BDAE (Goodglass i Kaplan, 1983). Такође је код свих испитаника
компјутеризованом томографијом или магнетном резонанцом иден
тификована лезија у левој можданој хемисфери. Сви испитаници су
имали доминантну употребу десне руке. У узорак нису укључени паци
јенти са деменцијом, визуоспацијалним дефицитима и дефицитима у
видном пољу.
Процедура и технике испитивања
За испитивање функције читања коришћен је субтест Читање из
Бостонског дијагностичког теста за афазије, који се састоји из шест дело
ва конципираних тако да се почиње од простијих и иде ка сложенијим
задацима.
Субтестoм читања BDAE прoцeњена је способност читања наглас
и разумевања написаног материјала.
Првим делом теста процењује се способност читања речи и рече
ница. Од испитаника је тражено да прочита 10 речи које репрезентују
предмете, боје, бројеве, активности и геом
 етријске облике. За сваку тач
но прочитану реч испитаник је добијао 1 поен, тако да је максимални
број поена на овом задатку 10. Након тога је од испитаника тражено да
прочита 10 реченица и за сваку тачно прочитану реченицу испитаник
је добијао 1 поен, па је и на овом задатку максималан број поена 10.
Другим делом теста процењује се способност разумевања написа
ног материјала. Прво се испитује разликовање симбола и речи - испи
танику се прочита реч, након чега он треба да је пронађе у понуђеном
низу написаних речи, који поред тачног садржи и нетачне одговоре. За
сваки тачан одговор испитаник је добијао 1 поен, тако да је максималан
број поена на овом задатку 10. Затим се испитује препознавање фонет
ски сличних речи – испитанику се прочита реч, а он треба да је пронађе
у понуђеном низу написаних, фонолошки сличних речи. Максималан
број поена је 8. Након тога се процењује способност слагања слика и
речи - на налог испитивача, испитаник треба да прочита написану реч
и да покаже на слици појам који она означава. Максималан број поена
је 10. На крају се налази задатак читања реченица и пасуса - након само
сталног читања понуђеног текста пацијент треба да пронађе тачан, од
четири понуђена одговора, који представља допуну (одговор) прочита
ног текста. Максималан број поен
 а на овом задатку износи 10.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати истраживања су приказани табеларно. Анализа добије
них резултата показује да се поремећаји читања наглас и разумевања
написаног текста испољавају код свих типова афазичних синдрома. По
ремећаји функције читања варијају у степену, што показују постигну
ћа на задацима. Истовремено, уочене су квалитативне разлике у поре
мећају читања наглас.
На основу анализе добијених података уочава се да постоји зачај
на разлика у читању наглас између пацијената са нефлуентим афазија
ма и пацијената са флуентним облицима афазичног синдрома. Ниме,
пацијенти са нефлуентним обликом афазије имају боља постигнућа и
мање грешака приликом читања појединачних речи као и при читању
реченица него пацијенти са флуентним афазијама (тебеле 1 и 2)
Табела 1 – Резултати испитивања способности читања наглас
пацијената са нефлуентним афазијама

врста језичког
стимулуса

постигнуће/максимални скор пацијената
са нефлуентним облицима афазија
Г. Н.

Ј. З.

И. М.

Б. Б.

В. Р.

П. К.

Љ. Л.

читање речи

10/10

10/10

10/10

8/10

9/10

9/10

8/10

читање реченица

10/10

2/10

9/10

6/10

6/10

9/10

6/10

Код неких испитаника, са нефлуентним облицима афазије током
читања наглас уочена је смањена брзина читања, несигурност при чи
тању дужих речи и отежана артикулација. Истовремено је код поједи
них пацијената уочено присуство фонемских (литерарних) паралек
сија. Карактеристично је да су пацијенти са нефлуентним афазијама
често грешили при читању функционалних речи, затим код читања ап
страктних именица и нискофреквентних речи. Истичемо и то да су ови
пацијенти остварли већа постигнућа при читању појединачних речи
него реченица. Једна од карактеристика ових пацијената је одустајања
током читања, псоебно на задатку читања реченица.
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Taбелa 2 – Резултати испитивања способности читања наглас
пацијената са флуентним афазијама
врста језичког
стимулуса

постигнуће/максимални скор пацијената
са флуентним облицима афазија
Ж. Б. M. E. М. С.

Љ. J.

Г. С.

В. Р.

M. Р.

читање речи

5/10

6/10

10/10

7/10

8/10

4/10

3/10

читање реченица

0/10

9/10

10/10

1/10

8/10

2/10

0/10

Испитаници са флуентним облицима афазија су углавном читали
флуентно, без оклевања, али је садржај прочитаног често бивао потпу
но различит или бесмислен у односу на написани текст. При читању на
глас код ових пацијената углавном се испољавају лексичке паралексије
(семантичког и асемантичког типа) и неологизми (псеудо-речи), док
су фонемске паралексије знатно ређе. Карактеристично је да су ови па
цијенти често грешили при читању садржајних речи, док су функцио
налне речи углавном читали коректно. Такође је примећено, као и код
пацијената са нефлуентним афазијама, да су успешнији при читању
појединачних речи него на задатку читања реченица.
Анализом резулата добијених испитивањем способнсоти разум
 ева
ње писаног језика утврђено је да постоји значајна разлика у разумевању
написаног текста између испитаника са флуентним и испитаника са
нефлуентним облицима афазичких синдрома. Пацијенти са нефлуент
ним афазијама су били успешнији на свим задацима разумевања ппро
читаног у односу на пацијенте са флуентним афазијама.
Табела 3 - Резултати испитивања способности разумевања
писаног језика код пацијената са нефлуентним афазијама
врста језичког
стимулуса

постигнућа/максимални скор пацијената
са нефлуентним облицима афазија
И. М.

Б. Б.

В. Р.

разликовање симбола и речи 10/10 10/10 10/10

7/10

10/10 10/10 10/10

препознавање фонетски
сличних речи
слагање слика и речи
читање реченица и пасуса

Г. Н.

8/8

Ј. З.

8/8

8/8

5/8

8/8

П. К. Љ. Л.

8/8

8/8

10/10 10/10 10/10

3/10

10/10 10/10

5/10

9/10

1/10

6/10

1/10

7/10

8/10

8/10

266

Јелена Ћулафић и сар.

Tabela 4 - Резултати испитивања способности разумевања писаног
језика код пацијената са флуентним афазијама

врста језичког
стимулуса

постигнућа/максимални скор пацијената
са флуентним облицима афазија
Ž. B.

M. E.

M. S.

Lj. J.

G. S.

V. P.

M. R.

2/10

8/10

10/10

5/10

10/10 10/10

2/10

2/8

4/8

8/8

5/8

8/8

5/8

2/8

слагање слика и речи

0/10

9/10

10/10

9/10

10/10

5/10

5/10

читање реченица и пасуса

0/10

6/10

8/10

3/10

6/10

4/10

0/10

разликовање симбола
и речи
препознавање фонетски
сличних речи

Подаци приказани у табелама 3 и 4. Показују да су испитаници са
нефлуентим афазијама бики успешнији у разумевању написаног тек
ста него што би се то очекивало, с обзиром на тешкоће при гласном
(усменом) читању. Дефицити су се углавном испољавали код разуме
вања и схватања дужег текста. С друге стране, код неких пацијената са
флуентним афазијама поремећаји разумевања писаног језика манифе
стују се потпуним отуђењем смисла написаних језичких симбола. По
једини пацијенте су испољили тешкоће још на нивоу препознавања
написаних слова и симбола. Карактеристично је да неки пацијенти са
флуентним афазијама нису разумели значење реченица, које су корект
но прочитали наглас.
На основу анализе добијених података идентификовано је неколи
ко типова алексичних грешака: литерална алексија, вербална алексија,
морфолошке паралексије, читање слово по слово и семантичке пара
лексије.

267

ОБЛИЦИ ИСПОЉАВАЊА АЛЕКСИЈЕ КОД АФАЗИЧНИХ ПАЦИЈЕНАТА

Табела 5. Дистрибуција типова грешака у читању
код афазичких синдрома
типови грешака у читању
тип афазије

Брокина афазија

читање
литерал. семантичке морфолошке
верб.
слово по
алексија паралексије паралексије
алекс.
слово
8

Верникеова афазија
Транскортикална
сензорна афазија
Транскортикална
моторна афазија

4
6

1

2
1

7
2
1

3

4

1

Евидентно је да се већина наведених типова грешака у читању ис
пољава код свих облика афазичких синдрома. Ипак се може говорити
о тенденцији различитог испољавања типова алексичких грешака код
флуентних и нефлуентних облика афазичких синдрома. Наши резулта
ти показују да су литерарне алексије и морфолошке паралексије типич
није за пацијенте са нефлуентним афазијама, док вербалне алексије и
семантичке паралексије карактеришу афазије флуентног типа.
ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
Основни циљ овог истраживања био је да се на основу процене спо
собнсоти читања наглас и разумеваља написаног материјала издвоје не
ки облици и тежина алексије.
Резултати су показали да се оштећење функције читања јавља и
код испитаника с нефлуентним и флуентним афазијама. Дефицити су
се испољили код читања наглас и код разумевања прочитаног. Међу
тим, треба истаћи да постоје разлике у тежини алексије између испи
таника са нефлуентним и флуентним афазијама. Другим речима, тежи
облик алексије испољава се код испитаника са флуентним афазијама.
У прилог томе говоре и већа поститгнућа на задацима читања речи,
читања реченица и разумевање параграфа у групи испитаника са не
флуентним афазијама.
Квалитативна анализа добијених података показује да образац гре
шака у читању корелише са типом афазичког синдрома. Код нефлуент
них афазија (Брокина и транскортикална моторна афазија) оштећење
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читања је по типу литералне алексије, уз присуство морфолошких па
ралексија (извођење нових облика од написаних речи). У основи овог
типа поремећаја читања налази се немогућност именовања слова, иако
је перцепција слова у суштини очувана. Пацијенти са нефлуентним афа
зијама боље читају кратке, конкретне и високофреквентне речи, него
дуге, апстрактне и високофреквентне речи. Карактеристично је да они
често коректно прочитају реч, иако греше у именовању слова од којих
је реч састављена. Претпоставља се да због тога они боље и разумеју
писани материјал, него што га читају наглас (Вуковић и сар., 2009). Ре
зултати ове студије такође показују да пацијенти са нефлуентим афази
јама често успешно допуњавају започете реченице иако праве грешке
при читању наглас, што показује да боље разумеју писани материјал
него што га читају наглас. Међутим, у неким случајевима поремећају
разумевања прочитаног доприносе споро и напорно читање.
Код флуентних афазија (Верникеова и транскортикална сензорна
афазија) оштећење читања углавном се манифестује по типу вербалне
алексије, праћене семантичким паралексијама. Уместо написане речи
ови пацијенти обично продукују другу реч која је углавном семантички
блиска написаној. Осим тога, они чешће греше код читања садржајних
него функционалних речи. Треба истаћи и то да неки пацијенти са флу
ентним афазијама често нису у стању да прочитају реч или је прочитају
погрешно и поред тога што успешно именују слова те речи. Поремећај
разумевања садржаја прочитаног текста карактеристично су обележје
пацијената са флуентним афазијама, а степен поремећаја обично је па
ралелан тежини поремећаја разумевања говорног језика. Поремећаји
разумевања испољавају се чак и за оне речи које болесници коректно
прочитају наглас.
Досадашња истраживања показала су да се поједине алексичне
грешке могу повезати са клиничким типом афазије. Код пацијената са
флуентним афазијама примећене су семантичке грешке (уместо напи
сане речи пацијенти прочитају реч која је блиска по значењу или смена
тички неповезана). Овај тип поремећаја читања карактерише дубинску
алексију (Colthart, 1980; Вуковић, 2010), која се и манифестује продукци
јом семантичких паралексија при читању.
Површинска алексија се карактерише фонолошким грешакама (Saf
fran, 1985; Вуковић, 1998). Овај тип алексије се одражава немогућношћу
извршавања графемско-фонемске конверзије, што доводи до бројних
фонолошких грешака, које се посебно уочавају у језицима са сложеним
писмом.
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Summary
The aim of this research is to assess reading ability and determine the
forms of alexia in aphasic patients. For purposes of this research, a sample
of14 aphasicpatientsis formed to whomthediagnosis of aphasiais made
accordingthe Boston Diagnostic Aphasia Examination. For testing reading
skills, a subtest from the Boston Diagnostic Aphasia Examinatio (BDAE) was
used that evaluate the examinees’: ability to read aloud and comprehension
of written materials. The research results have shown that alexia is present
in all types of aphasic syndromes. The deficits have been manifested during
the read-aloud and reading comprehension. It has shown that reading
disorders in nonfluent aphasia (Broca’s and transcortical motor aphasia)
were manifested by the type of literal alexia, with presence of morphological
paralexia, so this type of reading disorders may be defined as a deep alexia.
Оn the other hand, reading disorders in fluent aphasia (Wernicke’s and
transcortical sensory aphasia) are mostly manifested by the type of verbal
alexia followed by semantic paralexia.
KEY WORDS: aphasia, reading aloud, reading comprehension, alexia
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СЕЛЕКТИВНА ПАЖЊА ДЕЦЕ
СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ1
Ненад Глумбић, Mирјана Ђорђевић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Упркос широко прихваћеном ставу да су дефицити пажње инхерентни
особама са интелектуалном ометеношћу, не постоје јасни емпиријски дока
зи којима би се доказала повезаност између дефицита пажње и исподпросеч
ног интелектуалног функционисања. Пажњу би пре требало сагледати као
кровни термин којим су обухваћене бројне, међусобно повезане компоненте
које доприносе свеукупном процесирању информација, него као специфичан
механизам. Циљ овог истраживања је да се утврди применљивост „Теста
перцепције разлика“ као инструмента за процену селективне пажње код де
це са интелектуалном ометеношћу.
Узорак се састоји од 90 испитаника (по 45 испитаника са лаком и уме
реном интелектуалном ометеношћу) (ИО), узраста од 7 до 26 година. Се
лективна пажња је процењена шпанском адаптираном верзијом наведеног
теста, познатом под називом „Лица“.
Испитаници са лаком ИО су остварили скорове у распону од 0 до 49
поена (АС=13,16, СД=9,01), док су испитаници са умереном ИО, остварили
скорове у распону од 0 до 13 поена (АС=5,64; СД=4,06). Установљена је ста
тистички значајна разлика у постигнућима испитаника ова два подузорка
(F(1,88)=26,001; p<0,001). Утврђена је и умерена, негативна корелација изме
ђу узраста и остварених скорова на тесту за процену селективне пажње код
испитаника са лаком ИО (r= -0,351; p=0,018). Овај налаз се може објаснити
утицајем екстракогнитивних фактора.
Потребно је да се у будућности реализују опсежни истраживачки пројек
ти на основу којих би се утврдила постигнућа нормативног узорка и помоћу
1
Резултати овог истраживања проистекли су из рада на пројекту „Социјална пар
тиципација особа са интелектуалном ометеношћу“ (Министартво за науку и техно
лошки развој РС; ев. бр. пројекта 179017).
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којих би се примењени тест адаптирао за популацију особа са интелектуал
ном ометеношћу.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: инхибиторна контрола, лица, визуелна пажња

УВОД
Под селективном пажњом подразумевамо капацитет усредсређива
ња на појединачне стимулусе у присуству ометајућих утицаја од стране
других, спољашњих или унутрашњих стимулуса (Оцић, 1998). Бројна
истраживања, спроведена у другој половини XX века, указивала су на за
кључак да је дефицит пажње, без придружене хиперактивности и импул
сивности, инхерентан особама са интелектуалном ометеношћу (Мelnyk,
Das, 1992). Са друге стране, аутори инспирисани развојним приступом
интелектуалној ометености, показују да се постигнућа деце снижених
интелектуалних способности на тестовима за процену различитих аспе
ката пажње могу упоредити са постигнућима типичне деце, истог мен
талног узраста (Iarocci, Burack, 1998). Oвај се закључак може применити
на испитанике са функционалном интелектуалном ометеношћу, док се у
појединим стањима сниженог интелектуалног функционисања, условље
ног органским чиниоцима, ипак може говорити о дефициту пажње.
Утврђивање евентуалних дефицита у селективној пажњи код особа
са интелектуалном ометеношћу веома је значајно, с обзиром на утврђену
везу између дефицита пажње и потешкоћа у савладавању наставног гра
дива (Јапунџа-Милисављевић, 2008), као и између вигилности пажње и
социјално прихватљивог понашања (Japundza-Milisavljevic et al., 2010).
С обзиром на то да у нашој средини, колико нам је познато, до сада
није примењиван Тест перцепције разлика као инструмент за процену
квалитета селективне пажње особа са интелектуалном ометеношћу,
ово истраживање експлоративног типа организовано је у форми пилот
пројекта који претходи детаљнијој процени различитих аспеката па
жње на већим узорцима особа са интелектуалном ометеношћу.
МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Узорак
Узорком је обухваћено 45 испитаника са лаком интелектуалном
ометеношћу (ЛИО), узраста између 7 и 26 год. (АС=13,00; СД=3,93) и
45 испитаника са умереном интелектуалном ометеношћу (УИО), узра
ста између 8 и 24 год. (АС=13,73; СД=4,18). Није нађена статистички зна
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чајна разлика у просечној старости испитаника ова два подузорка (t =
- 1,196; df = 44; p = 0,238). У оба подузорка налази се по 25 испитаника
мушког и по 20 испитаника женског пола. Сви испитаници похађају
тзв. специјалне школе или центре за дневни боравак особа ометених у
менталном развоју.
Инструмент и техника истраживања
За процену пажње, често се користе инструменти који у себи садр
же задатке визуелне перцепције. Од испитаника се на тим задацима
обично очекује да међу понуђеним информацијама детектују одређене
стимулусе, као и да изврше визуелну дискриминацију. Неки аутори
сматрају да кључно место у објашњавању везе између пажње и интели
генције припада управо овим перцептивним способностима, односно,
детекцији и брзини дискриминације (Schweizer et al., 2001).
У овом истраживању је коришћен Тест перцепције разлика који је
осмислио Терстон у циљу испитивања факторске структуре интелиген
ције. Првобитно је овај тест био коришћен у сврху одређивања брзине
којом се перципирају детаљи и разликују поједини објекти. Данас се
овај тест углавном користи за процену усмерености пажње. Усмерена
пажња се користи када се особа концентрише на једну сопецифичну
форму стимулуса или неки аспект те форме, игноришући све остале
стимулусе који интерферирају са карактеристикама задатка (López So
ler, García Sevilla, 1997). Током испитивања усмерености пажње испи
таника са интелектуалном ометеношћу користили смо шпанску верзи
ју теста, познату под називом Test de Percepción de Diferencias или Caras
(Thurstone, Yela, 1985).
Тест се састоји из 60 графичких елемената. Сваки графички еле
мент обухвата низ од три шематски приказана лица. Једно од три лица
се разликује од друга два по облику или положају неког од следећих
елемената: косе, обрва, очију и уста. Од испитаника се тражи да детек
тује лице које се разликује од друга два лица и да га прецрта. Сваки
успешно решен задатак оцењује се једним поеном.
Иако су аутори предвидели могућност групне администрације те
ста, у овом истраживању смо се определили за индивидуалну процену,
имајући у виду когнитивна ограничења испитиваних субјеката. Пошто
смо се, на основу пробних стимулуса, уверили да испитаник разуме
суштину теста, дали смо испитанику налог да у сваком низу од три ше
матски приказана лица прецрта оно које се разликује од друга два ли
ца. Време решавања теста смо, као и већина истраживача, ограничили
на три минута. Неки аутори су продужили време израде теста на шест
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минута у циљу процене одржавања пажње и контроле импулсивног
понашања (Crespo-Eguílaz еt al., 2006). На основу тако добијених резул
тата направљена је јасна разлика између деце са хиперкинетским по
ремећајем, деце са специфичним поремећајима у учењу и контролне
групе испитаника.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Добијени резултати показују да се укупан скор испитаника са ЛИО
креће у распону од 0 до 49 поен
 а (АС=13,16; СД=9,01), док се глобални
скорови у подузорку испитаника са УИО крећу у распону од 0 до 13 по
ена (АС=5,64; СД=4,06). Једнофакторска анализа варијансе показује да
испитаници са ЛИО имају статистички сигнификантно више скорове
од испитаника са УИО (F(1,88)=26,001; p<0,001).
60
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0 do 5

6 do 10

11 do 15

vi{e od 15
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Графикон 1 – Дистрибуција резултата деце
са ЛИО и УИО на „Тесту перцепције разлика“

Груписањем глобалних скорова у интервале стичемо јаснији увид
у дистрибуцију добијених резултата. Показало се да деца са ЛИО пред
стављају значајно хетерогенију групу испитаника од деце са УИО. Ви
ше од 50% деце са УИО остварује између нула и пет поена. Највиша
постигнућа су забележена код четири испитаника са 12 и два испита
ника са 13 поен
 а. Глобални скорови испитаника са ЛИО релативно су
равномерно распоређени по изабраним интервалним групама. Распон

СЕЛЕКТИВНА ПАЖЊА ДЕЦЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

275

добијених скорова ипак није толико велики, као што би се могло за
кључити на основу минималних и максималних вредности, с обзиром
на то да само један испитаник остварује 49 бодова. Ако бисмо изузели
овог испитаника, распон глобалних скорова у подузорку особа са ЛИО
кретао би се у опсегу од 0 до 28 поена.
Не поседујемо, нажалост, норме за српску верзију коришћеног те
ста. Претпостављамо, међутим, да културолошке и социо-демограф
ске специфичности немају тако значајан утицај на добијене резултате
као што је то случај код вербалних тестова. Ако бисмо, уз нужан опрез
приликом коришћења страних норми, упоредили наше испитанике
са шпанским нормативним узорком, видели бисмо да 23,3% деце са
ЛИО и 37,8% испитаника са УИО постиже скорове који су еквивалент
ни првом перцентилу њихове узрасне групе. Скорови деце са УИО
практично никада не прелазе пети перцентилни ранг. С друге стране,
поједини испитаници са ЛИО остварују скорове сличне деци из опште
популације, будући да су њихови скорови еквивалентни четрдесетом,
шездесетом и, у једном случају, седамдесетом перцентилу.
Добијени резултати су у складу са резултатима истраживања дру
гих аутора. Јапунџа (2002) сматра да деца са ЛИО највеће потешкоће
испољавају у области флексибилности и концентрације пажње. У наве
деном истраживању, испитаници су без већих проблема усмеравали па
жњу на задати стимулус, али су се потешкоће испољиле у одржавању
и пребацивању пажње на друге стимулусе. Особе са ЛИО имају изрази
те проблеме у инхибицији дистрактора (Djurić-Zdravković et al., 2010),
што је неопходан предуслов за решавање задатака коришћених у овом
истраживању. Слични проблеми су уочени и на задацима вербалне и
моторичке инхибиторне контроле (Глигоровић, Буха-Ђуровић, 2010).
У задацима визуелне претраге по јединственој карактеристици од
испитаника се очекује да детектује основне карактерстике стимулуса,
без когнитивног посредовања (Treisman, Gelade, 1980). Међутим, овај
тип задатака подразумева интеграцију појединачних опажених елеме
ната у целину, у облику тзв. фокусираног опажања.
Такви задаци су посебно тешки за особе са УИО код којих је уочен
значајан несклад између зрелости функције визуелне дискриминације
и старосне доби испитаника (Каљача, 2006). Дефицит пажње код деце
са УИО испољава се у облику претеране селективности, односно фоку
сираности на један стимулус, при чему се све друге релевантне инфор
мације занемарују.
За успешно решавање задатака неопходно је да особа брзо преба
цује пажњу са једног на други извор информација (García Sevilla, 1997;
Rosselló, Mir, 1998). Једна од стратегија које се најчешће користе да би
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усмеравање пажње било ефективно јесте “селективна претрага” током
које особа треба да локализује релевантни стимулус. Ова стратегија се ко
ристи и у решавању Теста перцепције разлика. Немогућност флексибил
ног померања когнитивног сета и психички умор основни су чиниоци
релативне неуспешности испитиване деце на Тесту перцпепције разлика.
Такође треба имати у виду да су инструменти који се користе за
процену визуелне пажње код особа са ИО стандардизовани на општој
популацији. Поједини аутори сматрају да тестови који нису прилаго
ђени специфичностима особа са интелектуалном ометеношћу имају
ограничену употребну вредност (Еwen, Shapiro, 2005).
У подузорку особа са УИО није нађена значајна корелација изме
ђу узраста и укупног скора. Занимљиво је, међутим, да у подузорку
испитаника са ЛИО постоји умерено висока, негативна корелација из
међу узраста и скорова на Тесту перцепције разлика (r= -0,351; p=0,018).
Jaпунџа-Милисављевић (2005) налази да у функцији узраста долази до
пада способности визуелне дискриминације. Истраживање аргентин
ских аутора на великим нормативним узорцима деце типичног развоја
показују да у дванаес тој години долази до пада способности усмерава
ња пажње (Ison, Anta, 2006). Ови аутори добијени налаз тумаче екстра
когнитивним чиниоцима, будући да су деца са ниским скоровима на
тесту „Las Caras“ потицала из средина са ниским социо-економским
статусом. Ајарочи и Берак (Iarocci, Burack, 1998) такође наводе да се ло
ша постигнућа на задацима селективног усмеравања пажње могу дове
сти у везу са мотивационим чиниоцима. Суоч
 ена са вишегодишњим
неуспехом деца са интелектуалном ометеношћу имају тенденцију да се
ослањају на налоге и подстицаје других особа. Отуда њихов неуспех на
задацима визуелне дискриминације, може да се доведе у везу са споља
шњим локусом контроле, тј. вишеструко поткрепљиваним зависним
понашањем.
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ЗАКЉУЧАК
Пажња је мултипли механизам модуларне природе подеље у ви
ше субмеханизама, који су међусобно координисани и контролисани
разним деловима мозга. У школском контексту, проблеми у селекцио
нисању и одржавању пажње представљају значајан фактор ризика за
неуспех у школи.
Резултати истраживања указују на изузетну варијабилност постиг
нућа деце са ЛИО на Тесту перцпепције разлика, као и на уједначено
ниска постигнућа деце са УИО. Утврђена је умерено висока, негативна
корелација између глобалног скора на тесту за прецену селективне па
жње и узраста испитиване деце у подузорку испитаника са ЛИО. Ова
кав налаз може да се тумачи екстракогнитивним чиниоц
 има.
С обзиром на то да се наведени тест задаје лако и брзо требало
би га стандардизовати на великом нормативном узорку, како би се
добиле узрасне норме за наше подручје. Затим се могу спровести ис
траживања на већим узорцима деце и одраслих особа са интелекту
алном ометеношћу, различите етиологије. Очекујемо да би се, након
реализованих истраживања, наведени тест могао користити као један
елемент у стандардној процедури евалуације испитаника снижених
интелектуалних способности.
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SELECTIVE ATTENTION IN CHILDREN
WITH INTELLECTUAL DISABILITY
NENAD GLUMBIĆ, MIRJANA ĐORĐEVIĆ
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY
Despite enduring popularity of the notion that attentional deficiencies
were inherently related to intellectual disability, empirical evidences
do not support a relationship between attention deficit and sub average
intellectual functioning. Attention could be rather seen as an umbrella
term for interrelated components that contribute to overall processing of
information than specific mechanism. The objective of this research was to
determine applicability of the “Test on perception of differences” as a tool
for assessing selective attention in persons with intellectual disability.
The sample consisted of 90 participants with mild and moderate
intellectual disability (ID), aged from 7 to 26. There were 45 participants in
each group. Selective attention was assessed by the Spanish adaption of the
test named above, well known as “Las Caras”.
It was revealed that participants with mild ID achieved scores in wide
range between 0 and 49 points (M=13.16; SD=9.01), while the participants
with moderate ID achieved scores in a range between 0 and 13 points
(M=5.64; SD=4.06). There were statistically significant differences between
these subsets (F(1,88)=26.001; p<.001). Surprisingly, correlation between
achieved global scores and age in the subset of mild ID was moderate and
negative (r= -.351; p=.018). This result could be explained by extracognitive
factors.
It is necessary to carry out specific research projects in order to determine
norms for our population and to adapt the test for participants with ID.
KEY WORDS: inhibitory control, faces, visual attention

280

Ненад Глумбић, Мирјана Ђорђевић

Београдска дефектолошка школа
Вол. 17 (2), бр. 50, 281-296, 2011.
УДК 376.4
Примљено: 30.4.2011.
Оригинални научни чланак

НОРМАТИВНА УВЕРЕЊА О АГРЕСИВНОМ
ПОНАШАЊУ КОД УЧЕНИКА СА ЛАКОМ
ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ
Бојан Дучић, Светлана Каљача
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Циљ овог рада је испитивање нивоа прихватања агресивних форми пона
шања као адекватног облика социјалне интеракције и процена нивоа узима
ња у обзир последица агресивног понашања код ученика са лаком интелекту
алном ометеношћу.
Истраживањем је обухваћено 126 испитаника подељених у експеримен
талну групу коју је чинило 90 ученика са лаком интелектуалном ометено
шћу (ЛИО) и контролну групу са 35 ученика који припадају општој попула
цији.
За процену нормативних уверења о агресивном понашању модификован
је део Скале нормативних уверења о агресивности (Normative Beliefs about Ag
gression Scale, Huesmann R. L., Guerra G. N., 1997), док је за процену нивоа узи
мања у обзир последица сопственог понашања употребљена Скала узимања
у обзир последица агресивног понашања (Concern for the consequences, MusherEizenman et al., 2004).
Ученици са ЛИО генерално више брину о последицама соптвеног понаша
ња од ученика опште популације и имају виши ниво прихватања агресивног
реаговања као адекватног облика понашања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: агресивност, модел социјалног процесирања, норма
тивна уверења, интелектуална ометеност

УВОД
Социјалне вештине, као сет способности и знања, који припада
предикторима успешне персонална адаптације на захтеве социо-кул
турног окружења, могу се означити и као манифестације у понашању у
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којима се огледа ниво постигнуте независности и квалитета живота ин
дивидуе. Дефицит у овој области углавном се доводи у везу са општим
развојем личности, животним искуством, социјалним фитбеком и евен
туалним присуством различитих типова поремећаја у понашању, као
што је агресивност у социјалним контактима (Duncan i sar., 1999).
Реч агресија или агресивност потиче од латинског аггредиор што
значи закорачити, ближе прићи, насрнути, изненада напасти. Агресив
ност представља мотивациону категорију, док је насиље чин понаша
ња, односно форма реализације те мотивацион
 е категорије (Гудовић
1996).
Биол
 ошке, психолошке и социјалне експланаторне системе фено
мена агресивности у људском понашању настоје да понуде: антропо
логија, психологија, социологија, комуникологија, биол
 огија и друге
друштвене и природне научне дисциплине. Свака од овх научних ди
сциплина има свој ниво анализе феномена агресивности, у зависности
од структуре сопствених теоријских оквира. Специјална едукација и ре
хабилитација, као наука изразитог трансдисциплинарног карактера,
која предметом проучавања обухвата „биопсихосоцијалне факте који
детерминишу и дискриминишу” (Stošljević, 1998) особе са хендикепом,
агресивност посматра у контексту процеса едукације и рехабилитације
ове популације.
Агресивно понашање може да се протумачи и као последица де
фицита социјалних вештина или маладаптивног начина решавања со
цијалних проблема. Ниво агресивног понашања детета може се пред
видети на основу стратегија које оно употребљава при решавању со
цијалних конфликата. Агресивно понашање у детињству се везује за
немогућност детета да употреби алтернативне облике понашања, по
себно у ситуацијама у којима је агресивни одговор испровоциран од
стране окружења. Чак и ако постоји могућност да основу агресивног
понашања у детињству не чине агресивне стратегије, које се користе
као доминантан начин решавања социјалних конфликата, дете скло
но агресивном понашању ће овакве стратегије постепено усвојити као
најефикаснији начин решавања конфликата. Сходно томе, у периоду
адолесценције, његов начин процесирања информација и моралног
просуђивања, значајно ће се разликовати од вршњака који у детињству
није био превалентно агресиван, већ је користио алтернативне облике
понашања, као доминантан начин остваривања сопствених циљева у
социјалним интеракцијама (Keltikangas-Jarvinen, 2001).
Код агресивне деце когнитивно процесирање социјалних информа
ција је специфично. Ова деца интерпретирају информације из соци
јалног окружења као непријатељске и углавном се опредељују за тип
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реаговања који је непријатељски и праћен љутњом. Сматра се да они
чешће, кроз машту, опробавају различите агресивне сценарије, тако да
на тај начин приступ таквом облику реаговања у стварном конфликту
постаје олакшан. Деца склонија агресивном реаговању разматрају само
краткорочне, не узимајући у обзир дугорочније последице сопственог
понашања. Она очекују позитиван исход након што испоље агресивно
понашање, јер такав облик решавања конфликата сматрају успешним
(McCarthy, 2005).
На основу модела Крика и Дожа (Crick and Dodge, 1994), Хасман
(Huesmann 1988) и Машер-Ајзенман (Musher-Eizenman et al., 2004),
представљају експланаторни модел којим се агресивни одговор поје
динца објашњава кроз четири фазе.
1. У првој фази особа настоји да процени природу подстицаја из
социјалног окужења. Особа склона агресивном понашању, услед
утицаја биолошких предиспозиција, претходног искуства и из
ложености агресивним моделима понашања, намере окружења
превасходно тумачи као непријатељске.
2. У другој фази долази до активације интернализованих облика
реаговања (скрипта) који одговарају тумачењу непријатељских
намера окружења.
3. У трећој фази врши се процена прихватљивости планиране ак
ције са становишта нормативних уверења о агресивном понаша
њу, односно да ли ће се том акцијом остварити жељени циљ и
да ли ће одређена особа бити способна да реализује планирану
акцију (концепт самоефикасности) (Boxer et al., 2002 prema Mus
her-Eizenman et al., 2004).
4. Четврта фаза подразумева процену одговора социјалног окруже
ња на изведену акцију, односно узимање у обзир последица агре
сивног понашања.
Група аутора сматра да за објашењење агресивног понашања особа
са лаком интелектуалном ометеношћу (у даљем тексту-ЛИО) моделом
социјалног процесирања, није неопх одно укључити процесе процене,
самоефикасности и избора агресивног одговора. Ови аутори наводе да
код особа са ЛИО генерисање агресивног одговора директно утиче на
агресивно понашање без посредовања наведених процеса (Van Nieuwen
huijzen et al., 2006), као и да су два најважнија фактора везана за дете са
ЛИО, на основу којих се може објаснити његово агресивно понашање:
недостатак контроле импулса и генерисање агресивног одговора, услед
сиромашног репертоара понашања, односно тешкоћа у спонтаној упо
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треби алтернативног, социјално прихватљивог облика понашања (Van
Nieuw
 enhuijzen et al., 2009).
Хасман и Гера (Hues mann, Guerra 1997) поајм нормативних увере
ња дефинишу као сопствено тумачење, разумавање, односно уверење о
прихватљивости или неприхватљивости одређеног облика понашања.
Арчер (Archer, 2004) дели ова уверења на инструментална и експресив
на. Инструментална уверења о агресивности дефинише као уверење
особе о неопходности примене агресивног понашања, као и о ефика
сности оваквог облика понашања, док експресивна уверења о агресив
ности, дефинише као став да је агресивно понашање продукт губитка
контроле и да представља испад у понашању, што особи која испољава
агресију треба да послужи као оправдање за такав тип реакције. Када
је реч о најмлађој популацији, општи ставови друштва о прихватљи
вости агресивног понашања утичу на уверења, а тако и на учесталост
агресивног понашања ученика. Ниво агресивног понашања је најнижи
у разредима у којим и учитељ и ученици активно осуђују појаву агре
сивног понашања.
Нормативна уверења обухватају и уверења о адекватном нивоу агре
сивности у одговору на провокативно понашање, која Хенри назива
уверењима о оправданости осветничког понашања (Henry, et al., 2000).
Агресивно понашање, које испољи особа која себе сматра жртвом нео
правданог и повређујућег акта, назива се осветничким понашањем.
Ово понашање је директно или индиректно усмерено ка починиоц
у
дела, за које жртва сматра да није у складу са социјалним нормама дру
штва коме припрада и у функцији је застрашивања починиоц
 а. Оно се
разликује од хостилне агресивности, јер је његов циљ само одвраћање
починиоца од даљег деловања, које није у складу са прихваћеним нор
мама понашања, док хостилна агресија има за циљ наношење што веће
штете починиоцу, без обзира на последице по друштво и по особу која
испољава осветничко понашање (Schmid, 2005).
Узимање у обзир последица сопственог агресивног понашања, од
сликава ниво значајности који дете придаје потенцијалном одговору
окружења на његово агресивно понашање, у виду критике или казне од
стране родитеља или школе (Hues mann, 1998. према McCarthy, 2005).
Листа провокативних облика понашања је веома дуга и сачињена је
од софистицираних облика који укључују разнородне манифестације:
од директне, вербалне и релационе агресије (омаловажавање, псовање,
оговарање, игнорисање, ометење особе да оствари жељени циљ) до отво
рене физичке провокације, у коју спадају понашања попут гурања, ша
марања, шутирања и сл.. Основну одредницу провокативног понашања
чини начин на који особа, ка којој је провокација усмерена, интерпрети
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ра понашање провокатора. Висок степен индивидуалних и културоло
шких разлика утиче на то да одређено понашање једна особа тумачи
као провокативно, а друга као неутрално или чак и пријатељско.
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Циљ овог рада је испитивање нивоа прихватања агресивних форми
понашања као адекватног облика социјалне интеракције и процена ни
воа узимања у обзир последица агресивног понашања код ученика са
лаком интелектуалном ометеношћу.
МЕТОД
Узорак
Узорком је обухваћено 126 испитаника, подељених у експеримен
талну групу, коју је чинило 90 ученика са ЛИО и контролну групу, која
је обухватила 35 ученика типичне популације, за које смо добили сагла
сност родитеља за учешће у овом истраживању. Истраживање је реа
лизовано у периоду од септембра до априла шк. 2010/2011 године, на
територији Београда. Експериментална група формирана је од учени
ка три основне школе за ученике са интелектуалном ометеношћу, док
смо контролном групом обухватили ђаке једне редовне основне школе.
Узорком су обухваћени ученици од 4 до 8 разреда.
Табела 1 – Дистрибуција узорка према узрасту
AS

SD

Min.

Max.

Експериментална група

14,06

2,111

10

18

Контролна група

11,50

1,000

10

13

Укупно

13,59

2,190

10

18

Табела 2 – Дистрибуција узорка према полу
Пол испитаника
Експериментална група
Контролна група
Укупно

мушки
55
61 %
14
40 %
69
55,2 %

женски
35
39 %
21
60%
56
44,8

укупно
90
35
125
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Инструменти и процедура испитивања
За процену нормативних уверења о агресивном понашању употре
бљена је модификована субскала Уверења о осветничкој агресивности
(у даљем тексту - УОА) (The Retaliatory Beliefs Subscale) као део Скале
нормативних уверења о агресивности (Normative Beliefs about Aggres
sion Scale, Huesmann R. L., Guerra G. N., 1997). На основу осам ориги
налних вињета, којима се описују социјални конфликти (у прве четири
су укључене вербална и физичка агресивност, а у друге четири само
физичка) осмишљено је 12 вињета, тако што је у верзији прилагођеној
популацији испитаника са ЛИО свака појединачна оригинална вињета
трансформисана у две - раздвајањем вербалне агресивности од физич
ке. На тај начин смо од прве четири оригиналне вињете добили осам.
Начин давања одговора на оригиналној скали такође је прилагођен
особама са ЛИО. У оригиналној верзији од испитаника се тражи да ди
ректно. након што се упознао са проблем ситуацијом, изабере један од
одговора на четворостепеној скали (потпуно се слажем, слажем се, не
слажем се и потпуно се не слажем). Како бисмо што боље прилагоди
ли скалу испитаницима са ЛИО, начин давања одговора на проблем си
туацију је значајно измењен. Након што се испитаник упозна са садржа
јем вињете, постављају се три подпитања, којима се ниво прихватања
испољеног агресивног понашања градира на основу нивоа учесталости
његовог испољавања. На свако од ових подпитања испитаник одговара
са ДА (то је уреду) или са НЕ (то није уреду). На основу анализе одгово
ра на сва три подпитања, добија се укупан скор тј. одговор испитаника
на задату конфликтну ситуацију који се потом распоређује на четворо
степеној скали. На овај начин обезбеђена је и могућност детектовања и
одбацивања насумичних одговора.
Део оригиналне скале који се односи на општа уверења није упо
требљен због нивоа захтева који подразумева схватање апстрактних ка
тегорија и тешкоћа генерализације који су присутни код испитаника
са ЛИО.
За процену нивоа узимања у обзир последица сопственог понаша
ња употребљена је Мак Карти (McCarthy, 2005) модификација Скале
узимања у обзир последица агресивног понашања (у даљем тексту УОПАП) (Concern for the consequences, Musher-Eizenman et al., 2004).
Ова скала се састоји од шест вињета. Садржај сваке вињете представља
опис једне конфликтне ситуације. Од испитаника се тражи да одгово
ри шта би учинио у описаној конфликтној ситуац
 ији, са освртом на
потенцијалне последице изабраног понашања. На основу одговора, на
садржај прве четири вињете, испитује се узимање у обзир последица
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агресивног понашања. Испитаник избором агресивног одговора на про
вокацију, ризикује да трпи последице од стране фомалних ауторитета,
односно да буде кажњен у школи, да буде изложен грдњи родитеља, да
изгуби поверење наставника, да изгуби поверење родитеља и да буде
кажњен од стране родитеља.
На основу одговора на садржај последње две вињете, процењује се
испитаниково узимање у обзир негативних последица одсуства агре
сивне реакције. Изостанак агресивног одговора излаже испитаника
евентуалним негативним последицама које трпи од стране неформал
них ауторитета, попут интензивирања вербалне и физичке агресије
усмерене ка испитанику од стране групе вршњака.
Испитаник има могућност градирања одговора о забринутости
због потенцијалних последица на четири нивоа: од, не бринем се уоп
ште, до, то ме много брине.
РЕЗУЛТАТИ
Табела 3 – УОПАП Дескриптивне мере за подељене скорове

Експериментална
(МО)
УОПАП-укупaн скор
Кон
т
рол
на (уценици
последице везане за
типичног развоја)
родитеље и наставнике
Укупан скор
УОПАП- укупaн скор
последице одсуства
агресивне реакције

Експериментална
(МО)
Контролна (ученици
типичног развоја)
Укупан скор

Експериментална
(МО)
Укупни скор узимања у
Контролна (ученици
обзир последица
типичног развоја)
агресивног понашања
Укупан скор

N

AS

SD

Min. Max.

90

1,94 1,041

0

3

35

1,94

,721

1

3

125

1,94

,959

0

3

90

1,40 1,045

0

3

35

,79

,656

0

3

125

1,23

,989

0

3

90

1,67

,699

,17

3,00

35

1,39

,421

,50

2,33

125

1,59

,645

,17

3,00
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Табела 4 – УОПАП Резултати Т теста за независне узорке
Левенов тест
једнакости
варијанси1
F

p.

једнаке варијансе 11,115 ,001
УОПАП- укупан скор
последице везане за ро
дитеље и наставнике неједнаке варијансе
УОПАП- укупан скор
последице одсуства
агресивне реакције
Укупни скор узимања
у обзир последица
агресивног понашања

једнаке варијансе

т-тест
једнакости АС
t

df

p.

-,030

123

,976

-,035 89,117 ,972

11,657 ,001 3,235

,002

3,930 97,748 ,000

неједнаке варијансе
једнаке варијансе

123

11,002 ,001 2,228

123

,028

2,747 101,284 ,007

неједнаке варијансе

Значајне разлике између експерименталне и контролне групе реги
строване су на укупном скору узимања у обзир последица агресивног
понашања (t=2,747; p= ,007). Ученици са ЛИО генерално више брину о
последицама сопственог понашања од ученика опште популације.
Уочено је постојање тенденције различитости између ученика са
ЛИО и ученика типичног развоја у домену разматрања негативних по
следица агресивног одговора, али и у домену узимања у обзир последи
ца одсуства агресивне раекције (t=3,930; p= ,000).
Табела 5 – УОПАП Дескриpтивне мере испитаника

различитог пола у узорку у целини

УОПАП- укупан скор по
следице везане родитеље
и наставнике
УОПАП- укупан скор по
следице одсуства агресив
не реакције
Укупни скор узимања у об
зир последица агресивног
pонашања

Мушки
Женски
Укупан скор
Мушки
Женски
Укупан скор
Мушки
Женски
Укупан скор

N
55
35
90
55
35
90
55
35
90

AS
1,93
1,94
1,94
1,58
1,11
1,40
1,74
1,56
1,67

SD
1,053
1,037
1,041
1,031
1,015
1,045
,687
,713
,699

Min.
0
0
0
0
0
0
,17
,17
,17

Max.

3
3
3
3
3
3
3,00
2,83
3,00
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Табела 6 – УОПАП Резултати анализе варијансе
у провери полних разлика на узорку у целини

УОПАП -укупан скор по
следице везане за родите
ље и наставнике
УОПАП укупан скор по
следице одсуства агресив
не реакције
Укупни скор узимања у об
зир последица агресивног
понашања

df
1
88
89
1
88
89
1
88
89

Између група
Унутар група
Укупно
Између група
Унутар група
Укупно
Између група
Унутар група
Укупно

Sig.

F
,002

,967

4,452

,038

1,482

,227

Утврђено је постојање значајних полних разлика у скоровима на
субскали узимања у обзир последица одсуства агресивне реакције. Раз
лике указују да ученици више узимају у обзир последице одсуства агре
сивне реакције од ученица.
Табела 7 – УОПАП Дескриптивне мере испитаника
различитог пола у експерименталној групи

УОПАП-укупан скор последице
везане за родитеље и наставнике
УОПАП- укупан скор последице
одсуства агресивне реакције
Укупни скор узимања у обзир
последица агресивног понашања

Мушки
Женски
Укупан
скор
Мушки
Женски
Укупан
скор
Мушки
Женски
Укупан
скор

Min. Max.
1
3
1
3

N
14
20

AS
1,79
2,08

SD
,802
,657

34

1,96

,724

1

14
20

,57
,98

,584
,658

0
0

34

,81

,652

0

14
20

1,24
1,53

,356
,422

,50
,83

34

1,41

,417

,50

3
2
3
3
1,67
2,33
2,33
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Табела 8 – УОПАП Резултати анализе варијансе у провери
полних разлика у експерименталној групи

УОПАП- укупан скор последице
везане за родитеље и наставнике

УОПАП- укупан скор последице
одсуства агресивне реакције

Укупни скор узимања у обзир
последица агресивног понашања

df

F

Sig.

Између група

1

1,410

,244

Унутар група

32

Укупно

33

Између група

1

3,389

,075

Унутар група

32

Укупно

33

Између група

1

4,410

,044

Унутар група

32

Укупно

33

Постоје значајне полне разлике у узорку ученика са ЛИО, тако да
испитаници женског пола остварују више скорове на скали узимања
у обзир последица агресивног понашања. Другим речима, ученице, у
овом подузорку, више узимају у обзир последице агресивног понаша
ња од својих вршњака мушког пола.
У контролној групи нису присутне значајне разлике на субскали
Уверења о осветничкој агресивности и скали Узимање у обзир последи
ца сопственог понашања у односу на пол испитаника.
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Табела 9 – УОПСП и УОА Корелације у узорку у целини,
експерименталној и контролној групи
Узраст испитаника у годинама

УОА- укупан скор за ставке
вербалне агресије

УОА- укупан скор за ставке
физичке агресије

Укупни скор уверења
о осветничкој агресивности
УОПАП- укупан скор
последице везане за
родитеље и наставнике
УОПАП- укупан скор
последице одсуства
агресивне реакције
Укупни скор узимања
у обзир последица
агресивног понашања

Узорак
у целини

Експеримент.
група

Контролна
група

r

,013

,270*

-,115

Sig.

,912

,050

,628

N

73

53

20

r

,124

-,101

,246

Sig.

,290

,458

,309

N

75

56

19

r

-,100

-,042

-,188

Sig.

,299

,694

,441

N

109

90

19

r

,052

,130

-,263

Sig.

,590

,221

,276

N

109

90

19

r

-,054

,024

-,270

Sig.

,576

,819

,264

N

109

90

19

r

-,027

,007

,041

Sig.

,784

,950

,867

N

109

90

19

Испитивањем повезаности узраста са уверењима о осветничком
понашању и узимању у обзир последица агресивног понашања, пока
зало се да у експерименталној групи постоји значајна повезаност скора
вербалне агресије из субскале уверења о осветничкој агресивности са
узрастом испитаника. Према резултатима који се односе на ученике са
ЛИО, што је већи узраст испитаника, то је склоност ка вербалној агре
сији већа, и обрнуто.
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Табела 10 – УОПАП Дескриптивне мере за оба подузорка испитаника
Група

Експериментална
90
(МО)
Укупни скор узимања
у обзир последица
Контролна
агресивног понашања (ученици типичног 35
развоја)
Укупни скор уверења
о осветничкој
агресивности

Min.

Max.

1,6741 ,69908

,17

3,00

1,3924 ,42180

,50

2,33

,69273

,00

3,00

N

Експериментална
(МО)

90

SD

AS

,8383

Табела 11 – УОПАП и Резултати т теста за независне узорке
Левенов тест
једнакости вари
јанси2

једнаке
варијансе
неједнаке
варијансе
једнаке
Укупни скор уверења варијансе
о осветничкој
неједнаке ва
агресивности
ријансе
Укупни скор
узимања у обзир
последица агресив
ног понашања

т-тест једнакости АС

F

Sig.

т

df

Sig.

11,002

,001

2,228

123

,028

2,747

101,284

,007

-1,067

123

,288

-1,141

71,670

,258

2,564

,112

Ученици са ЛИО, у односу на ученике опште популације, остварају
нешто више скорове на субскали Узимања у обзир последица агресив
ног понашања, док на субскали Уверења о осветничкој агресивности
остварају ниже скорове.
ДИСКУСИЈА
Користећи Скалу нормативних уверења о агресивности (Huesmann
R. L., Guerra G. N., 1997) и Скалу узимања у обзир последица агресив
ног понашања (McCarтhy, 2005), МакКарти је утврдила да код учени
ка опште популације осветничко понашање, ниска негативна самопро
цена и низак ниво забринутости за последице агресивног понашања,
имају виши ниво корелације са реактивним облицима агресивности, не
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го са проактивним облицима агресивног понашања. Према Мак Карти
постоји већа вероватноћа да деца која су склонија реактивној агресији
више вреднују осветничко понашање, мање се осећају кривим након ма
нифестовања осветничког понашања и мање су уверена да ће осетити
негативне консеквенце због таквог понашања (McCarтhy, 2005).
У нашем истраживању, показало се да ученике са ЛИО, у односу
на ученике опште популације, више брину последице сопственог агре
сивног понашања. Ученици који су чинили експериментални узорак
једнако су забринути када су у питању последице које могу трпети од
стране формалних ауторитета, попут наставника или родитеља који ће
осудити агресивну реакцију казном у школи, прекором, губитком пове
рења, или кад су у питању неформални вршњачки ауторитети, који ће
одсуство агресивне реакције, односно осветничког понашања протума
чити као неспремност ученика са ЛИО да се одупре виктимизацији.
Узимање у обзир последица одсуства агресивне реакције испитано
је ајтемима „Ако не урадиш нешто да би узвратио тј. осветио се детету
које те малтретира и гура, друга деца могу мислити да си слабић. Да
ли се бринеш да би тако нешто могло да се догоди?“ и „Ако не урадиш
нешто да би узвратио тј. осветио се детету које те малтретира и гура,
може се десити да те онда малтретирају и гурају и друга деца. Да ли се
бринеш да би то могло да се догоди?“. У оба случаја ученици са ЛИО
су више узимали у обзир последице сопственог понашања, него што
су то чинили испитаници опште популације. Ово се може тумачити и
последицом реалног животног искуства које чешће садржи социјалне
санкције ауторитета, као одговор на неприхватљиве облике понашања,
него што је то случај код деце типичног развоја. Поред тога, чињени
ца је да се у школама за децу са ЛИО значајно више посвећује пажња
васпитном раду са ученицима, који је углавном оријентисан на превен
цију поремећаја у понашању, док су „типичне“ школе усмерене пре
свега на наставни процес. Потребно је узети у обзир и чињеницу да, од
суством агресивног реаговања, ученик са ЛИО може себе довести у по
тенцијалну опасност да постане жртва булинга, што показује и већина
истраживања у овој области. Ученици са ометеношћу чешће су жртве
булинга у односу на ученике опште популације. Преко 52% ученика са
неком врстом инвалидитета постаје жртва булинга у односу на 13,6 %
ученика опште популације (Sveinsson, 2005).
Показало се да су дечаци забринутији због могућих последица од
суства реакције на непосредне провокације вршњака. Према истражи
вањима Крик и сар., дечаци сматрају да је физичка агресија један од
најприхватљивих начина понашања у опхођењу са вршњацима (Crick
eт al., 1996).
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Дечаци у експерименталном узорку мање узимају у обзир после
дице сопственог понашања у односу на девојчице, што је у складу са
резултатима истраживања Мак Карти, која је утврдила да дечаци, у од
носу на девојчице, показују виши ниво реактивне агресије, проактивне
агресије, осветничког понашања и нижи ниво забринутости због после
дица агресивног понашања (McCarтhy, 2005).
У нашем истраживању у контролној групи нису утврђене полне
разлике у уверењима о осветничком понашању и узимању у обзир по
следица сопственог понашања. Овакав налаз би свакако требало про
верити у неком од будућих истраживања, у коме би контролну групу
чинило више испитаника, него што је то овог пута било могуће.
Испитивањем повезаности узраста са осветничким понашањем и
узимањем у обзир последица агресивног понашања, показало се да у
експерименталног групи постоји значајна повезаност скора вербалне
агресије из субскале Уверења о осветничкој агресивности са узрастом
испитаника. Према резултатима који се односе на ученике са ЛИО,
што је већи узраст испитаника, то је склоност вербалној агресији већа,
и обрнуто. Утврђено постојање позитивне корелације вербалне агре
сивности и узраста можемо тумачити социјално когнитивним сазрева
њем ученика са ЛИО. Крокер (Crocker eт al., 2006) наводи да су ученици
са ЛИО склонији вербалној агресији од ученика са тежим облицима
интелектуалне ометености. На основу испитивања 22000 родитеља,
Тремблеј закључује да учесталост испољавања физичке агресије, услед
развоја вербалне комуникације и социјалзације, опада од треће до је
данаесте године живота. У предшколском узрасту и у почетним разре
дима основне школе присутна је општа тенденција снижавања нивоа
физичке агресивности, што је праћено упоредним порастом вербалне
агресивности (Тremblay eт al., 1996., према Тremblay 2000). Крик је до
шао до закључка да за децу од девет до дванаест година живота, вербал
не увреде представљају један од најприхваћенијих облика понашања у
решавању конфликата са вршњацима истог пола (Crick eт al., 1996).
У контролној групи нису присутне разлике на субкали Уверења о
осветничкој агресивности и субскали Узимање у обзир последица соп
ственог понашања у односу на пол испитаника. Као аутори, сматрамо
да су корелације у контролној групи спорне, пошто је ограничен ра
спон узраста деце, па се варијабла узраста практично коначно понаша
као константа (односно не би било математички очекивано да се добију
значајне корелације).
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NORMATIVE BELIEFS ABOUT AGGRESSIVE BEHAVIOUR
OF PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
BOJAN DUČIĆ, SVETLANA KALJAČA
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY
The aim of this research is to examine acceptability levels of aggressive
behavior as adequate way of social interaction and assessment level of
concern for the consequences of pupils with mild intellectual disability
(MID).
The research was done on the sample of 126 subjects, divided into
experimental group consisted of 90 pupils with mild intellectual disability
and control group comprised(composed) of 35 pupils who belong to general
population.
For the assesment of normative belifes about aggressive behavior a
part of Normative Beliefs about Aggression Scale was modified (Normative
Beliefs about Aggression Scale, Huesmann R. L., Guerra G. N., 1997),while
for the assesment of level of concern for the consequences of their own
behaviour Concern for the consequences (Concern for the consequences,
Musher-Eizenman et al., 2004) was used.
Pupils with mild intellectual disability generally are more concern for
the consequences of their behavior than non disabled pupils and they have
higher level of acceptability of aggressive behavior as adequate response
form.
KEY WORDS: aggressiveness, social processing model, normative
beliefs, intellectual disability
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОМЕТЕНОСТ
И ОШТЕЋЕЊЕ ВИДА*
Бранка Јаблан, Ксенија Станимиров
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Деца са интелектуалном ометеношћу (ИО) испољавају различите
степене кашњења у социјалној сфери, у области комуникације и физичком
развоју. Врло често имају додатна аудитивна и визуелна оштећења. Ова
деца уче спорије од својих вршњака без инвалидитета, јер имају изузетне
тешкоће у усвајању и преношењу знања из једне области у другу. Резул
тати истраживања показују да се преваленца оштећења вида код особа са
ИО креће у различитим процентима, јер је тешко постављање дијагнозе,
пошто се ове особе не жале на проблеме са видом, док стручњаци и породица
атипичне обрасце понашања углавном приписују интелектуалној омете
ности и тако се занемарује присутно оштећење вида. Такође, код њих је
тешко испитати визуелне функције. Приметна је тенденција савремених
истраживача да код деце са ИО утврде стање вида и визуелних функција.
Поред тога врло је јасан њихов став да особе са интелектуалном ометено
шћу треба посматрати и као особе са озбиљним визуелним оштећењима
све док се не докаже супротно.
Преваленца оштећења вида и интелектуалне ометености је мало про
учавана у нашој средини. У овом раду приказаћемо истраживања чији циљ је
био утврђивање преваленце оштећења вида и интелектуалне ометености.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: интелектуална ометеност, оштећење вида, деца, пре
валенца

* Напомена: Чланак представља резултат рада на пројекту „Социјална партиципаци
ја особа са интелектуалном ометеношћу“, ев. бр. 179017 (2011-2015), чију реализацију
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Руководилац пројек
та је проф. др Ненад Глумбић.
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УВОД
Интелектуалну ометеност карактеришу значајна ограничења у ин
телектуалном функционисању и адаптивном понашању, која се испо
љавају у концептуалним, социјалним и практичним адаптивним спо
собностима. Ова врста ометености настаје у детињству и захтева мулти
димензионални приступ који подразумева интеракцију индивидуе и
околине, и исходе интеракције усмерене ка независности, социјалним
везама, учешћу у школској средини и друштвеној заједници (Америчка
асоцијација за интелектуалне и развојне поремећаје – AAIDD). Светска
здравствена организација (1992) дефинише интелектуалну ометеност
као стање заустављеног или непотпуног психичког развоја, које се ка
рактерише поремећајем оних способности које се појављују током раз
војног периода и које доприносе општем нивоу интелигенције, као што
су когнитивне, говорне, моторне и социјалне способности. Интелекту
ална ометеност може да се јави са другим поремећајима и без њих, а
њихова преваленца је неколико пута већа него у општој популацији.
Аутори класификације ICD-10 уважавају IQ као елемент поделе разли
читих нивоа интелектуалног функцион
 исања и дају поделу на шест ка
тегорија интелектуалне ометености. То су: лака, умерена, тешка, дубо
ка, друга и неспецификована интелектуална ометеност. Каљача (2008)
сматра да се ометеност односи на листу ограничења која представљају
суштински недостатак при покушају функционисања у друштву, тако
да их треба разматрати у контексту средине, личних карактеристика и
потребе за индивидуалном подршком. Основне претпоставке на који
ма почива ова тврдња су: а) ограничења у тренутном функционисању
у контексту социјалног окружења типичног за узраст и културни ни
во појединца; б) валидна процена која укључује културолошке и лин
гвистичке разлике, разлике у комуникацији, сензорне, моторне и би
хејвиор
 алне факторе; ц) важност описа ограничења у циљу изградње
профила неопходне подршке која као исход треба да обезбеди побољ
шање свакодневног функционисања особа са интелектуалном ометено
шћу (ИО). Видимо да валидна процена укључује и процену сензорних
фактора. Сензорно оштећење некада се може предвидети, нарочито
код особа са тежим облицима ИО. Стручњаци имају склоност да по
једине бихејвиоралне карактеристике приписују самој интелектуалној
ометености, а не неком додатном сензорном оштећењу. Kaрвил (Car
vill, према Глумбић, 2007) истиче да комбинација сензорних оштећења
и ИО чини особу знатно вулнерабилнијом у односу на могућу појаву
бихејвиор
 алних поремећаја и психијатријских болести.
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Када се интелектуална ометеност јави у комбинацији са оштеће
њем вида, очекује се значајно већи степен инвалидитета у области пси
хосоцијалног развоја и свакодневног живљења. Улога вида у развоју
детета је позната. У офталмологији се разликују три битне визуелне
функције: оштрина вида, видно поље и распознавање боја. За неког
се може рећи да има добар вид тек ако су све три функције савршене
(Паруновић, 1997). Један од показатеља оштећења вида је пад видне
оштрине, тако да је према Светској здравственој организацији прихва
ћена подела визуелне ометености у пет категорија у односу на постоје
ћу оштрину вида на даљину уз максималну могућу корекцију:
• прву категорију чине особе које имају оштрину вида мању од 0,3
до 0,1 (6/60);
• другу категорију чине особе које имају оштрину вида мању од
0,1 (6/60) до 0,05 (3/60);
• трећу категорију чине особе које имају оштрину вида мању од
0,05 (3/60) до 0,02 (1/60);
• четврту категорију чине лица које имају оштрину вида мању од
0,02 или лица која броје прсте са удаљености од 1м (1/60) и осећа
ја светлости;
• пету категорију чине лица без перцепције светлости, односно
без видне функције.
Уобичајено дефинисање оштећења вида се врши на основу меди
цинске процене која укључује пре свега оштрину централног вида,
али не и могућност коришћења вида у образовном процесу и у свако
дневним животним активостима. У медицинске сврхе оштећење вида
се дефинише помоћу две визуелне функције: оштрине вида и (шири
не) видног поља. Оштрина вида је способност разликовања детаља и
према Светској здравственој организацији, нормална оштрина вида је
1.0. Видно поље омогућава виђење предмета на периферији док су очи
усмерене право напред и његова ширина износи 180°. Према критери
јумима WHO, оштрина вида мања од 0.3 и већа од 0.05 или ширина
видног поља између 30° и 10° указују на оштећење вида на нивоу сла
бовидости. Према истом критеријуму, оштрина вида мања од 0.05 или
ширина видног поља ужа од 10° указују на оштећење вида на нивоу
слепоће (van den Broek, E. G. C., Jansen, C. G. C., van Ramshorst, T., Deen,
L., 2006).
Један од првих показатеља визуелног ошећења је пад оштрине ви
да. Поред тога, узрок проблема у визуелној перцепцији је кортикал
на визуелна ометеност (Warburg, 2001). Кортикално слепило се јавља
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у случају нормалне функције ретине и визуелних путева и представља
немогућност дешифровања и/или погрешног тумачења визуелних ин
формација на нивоу оцкипиталног режња коре великог мозга иако не
постоје патолошке промене на органу вида. Резултат оваквог пореме
ћаја је потпуно сиромаштво сензорног искуства особе. Визуелни апа
рат преноси информације које се не могу протумачити, оне су непосто
јане, противречне, произвољне и немогуће их је координирати са ин
формацијама које пристижу из других сензорних органа (Wattel, 2000).
Према развојно-неуропсихолошком концептуалном оквиру визу
елни систем представља организатора опажене слике, а најгрубља по
дела визуелног система обухвата два нивоа: први, нижи ниво визуелне
обраде омогућава да се почетни визуелни сигнал (дискриминисан кроз
појединачне квалитете облика, боје, дубине или кретања) формира у
употребљиву форму репрезентације слике. Други сложенији ниво ви
зуелне обраде омогућава надоградњу у виду тумачења и значења (Кр
стић, 1995). За функционално сазревање сложенијих форми визуелне
перцепције потребно је дуже време. Неке визуелне способности се раз
вијају и у доба адолесценције (издвајање фигуре и позадине, сналаже
ње у мапама лавиринта), а неке се развијају периодично (способност
препознавања лица).
Имајући ово у виду неопходно је нагласити да поред стања основ
них функција органа вида (перцепција светлости, оштрина вида, пери
ферни вид, бинокуларни вид, способност акомодације), функциони
сање особе у свакодневних животним активностима зависи и од спе
цифичних визуелних способности попут визуелне пажње, визуелног
памћења, визуелне дискриминације, визуелне асоцијације, визуелне
концептуализације, брзине визуелног претраживања.
Коморбидитет интелектуалне ометености
и оштећења вида
Резултати многобројних истраживања показују да је оштећење ви
да скоро редовни пратилац других облика ометености, а посебно ИО.
Најчешће, са повећањем степена доминантне ометености расте и сте
пен губитка вида. Карвил (Carvill, према Глумбић, 2007) сматра да је
преваленца визуелних оштећења код особа са ИО између 8,5 и 200 пу
та већа од преваленце визуелних оштећења код деце из опште попу
лације. У литератури наилазимо на податак да велики број, чак 85%
особа са интелектуалном ометеношћу има страбизам и рефракционе
аномалије. Међутим, и поред могућег побољшања визуелних функци
ја одређивањем корекције, највећи број особа са интелектуалном оме
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теношћу никада није посетио офталмолога (Splunder, Stilma, Evenhuis,
2003). Према Евенхаус и сар. (Evenhuis et al. 2001) преваленца оштеће
ња вида код особа са интелектуалном ометеношћу сигурно је за 2% ви
ша у односу на исту у општој популацији. Ово је само претпоставка,
јер код већине особа са ИО још увек није могуће постављање дијагнозе.
То се објашњава немогућношћу особа са ИО да се жале на проблеме са
видом, док стручњаци и породица атипичне обрасце понашања углав
ном приписују интелектуалној ометености и тако замагљују присутно
оштећење вида. Такође, код особа са ИО је тешко испитивати визуелне
функције. У обухватном прегледу и анализи налаза студија о оштеће
њу вида код особа са ИО, Варбург (Warburg, 2001) указује на алармант
не бројке које се крећу од 5 – 78%.
Ван ден Брук и сар. (Van den Broek at. al. 2006) су на узорку од 76
особа са тешком и дубоком ИО и са моторичким оштећењима проце
нили њихово визуелно функционисање. Просечна старост испитаника
је била 33 године (4-10 год. = 3; 11-20 год. = 11; 21-30 год. = 24; 31-40год.=
29; 41-50 год.= 3; 51-74: год. = 6). Испитаним варијаблама су обухватили
оштрину вида, ширину видног поља, осетљивост на контраст, биноку
ларни вид, визуелно понашање, присуство рефракционих аномалија
и учесталост преписивања (одређивања) корекције. Процењен је и од
нос између визуелног функционисања и узраста. Резултати истражива
ња су показали да нико од испитаника није имао нормалну оштрину
вида. Најбољи резултат био је - субнормална оштрина вида. Већина
испитаника није могла да уочи и прати светло у мрачној просторији.
Оштећење вида је било значајно теже код испитаника са дубоком, него
код испитаника са тешком ИО. Независно од оштрине вида, сужење
видног поља је уочено код више од 1/2 испитаника. Сужење је било на
левој или десној страни, као и у доњој половини видног поља. Показа
ло се да 85% испитаника има смањену осетљивост на контраст, а 84%
није имало бинокуларни вид. Код већине особа из узорка дијагностико
вана је амблиопија супресије узрокована разрокошћу. 61% испитаника
су сврстани у категорију озбиљно визуелно оштећених; показивали су
проблематично визуелно функционисање које се састојало из ограни
ченог распона пажње током визуелних активности и тешкоћа у фик
сирању и праћењу предмета. Смањену оштрину вида једним делом је
могуће објаснити присутним рефракцион
 им аномалијама.. Значајно
већем броју особа са тешком ИО су преписане наоч
 аре (у поређењу са
особама са дубоком ИО).
Пре извођења студије, визуелни проблеми су дијагностиковани
код само 30% испитаника (из овог узорка) и то на основу података до
бијених из њихових досијеа. Аутори ове студије су нашли преваленцу
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од 92% и слажу се са ван Сплундером (van Splunder, 2003) који је рекао
да особе са озбиљним и вишеструким оштећењима треба посматрати
и као особе са озбиљним визуелним оштећењима све док се не докаже
супротно.
С друге стране, учесталост других облика ометености код визуелно
оштећене деце утврђена је Ванкуверском (Vancouver study: Jan, Free
man, Scot, 1977) и Израелском (Israel study: Tirosh, Shnitzer, Davidovich,
Cohen, 1998) студијом. Процене су извршили искусни педијатри, деч
ји психијатри и психолози. Ванкуверском студијом утврђено је да на
узорку од 92 испитаника са оштећењем вида, 20% има интелектуалну
ометеност. Израелском студијом је утврђено да на узорку од 193 детета
са оштећењем вида узраста од тринаест месеци до осам година, 18%
има интелектуални дефицит (Brambring, 2000). У Француској је 2000.
године извршена трансверзална студија којом је обухваћено 96 више
струко ометене деце узраста 6 до 20 година. Сви испитаници имали су
оштећење вида (50% слепих и 50% амблиоп
 а) и интелектуалну омете
ност рангирану од лаке до тешке, док је аутизам дијагностикован код
25% деце, а поремећај раста 6% (Wattel, 2000).
Преваленца интелектуалне ометености и оштећења
вида код одраслих особа
Истраживања вршена код одраслих особа са интелектуалном оме
теношћу су показала да ове особе углавном имају и визуелна оште
ћења. Ван Сплундер (2003) је утврдио присутност оштећења вида код
2,2% и потпуне слепоће код 0,7% особа млађих од 50 година са лаком
ИО, без Дауновог синдрома. Код особа старијих од 50 година са дубо
ком ИО и са Дауновим синдромом оштећење вида је присутно у 67%
случајева, а слепоћа у 16,7% случајева. У наредној фази овај аутор је
истраживањем обухватио целокупну популацију особа са ИО у Хо
ландији и добио следеће резултате: код 14% интелектуално ометених
утврђено је оштећење вида, а у 5% случајева слепоћа (према Ван ден
Брук, 2006.). Код особа са Дауновим синдромом године су више коре
лирале са присуством оштећења вида, док код особа без Дауновог син
дрома са оштећењем вида више корелира степен ИО. Интересантно је
да код више од 40% особа са оштећењем вида дијагноза (слабовидости
или слепоће) претходно није била постављена. Годину дана касније,
ван Сплундер и сарадници (2004) су узорком обухватили и проценили
1539 одрслих особа са ИО и дошли до закључка да су у тој популацији
најчешће рефракционе грешке (60,6%); затим страбизам (44,1%) и опа
цитати у сочиву (18,1%). Ова студија није имала контролну групу, па су
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аутори своје резултате поредили са бројкама које су познате за општу
популацију и коментарисали су да је преваленца офталмолошких ди
јагноза код одраслих са ИО значајно већа.
Варбург (2001) је истраживањем обухватио 837 одрасле особе са
ИО. Установио је да је најчешћа офталмолошка дијагноза код ових осо
ба церебрално визуелно оштећење, а најчешћи офталмолошки поре
мећаји су: оптичка атрофија, висока миопија, катаракта и кератоко
нус. Као најчешћи узрочник оштећења вида утврђена је некоригована
аметропија, док је хиперметропија > +1.5 утврђена код 151 испитаника
(21%), а миопија < -1.0 код 213 (30%) испитаника.
Виша преваленца оштећења вида код особа са ИО делом посто
ји и због офталмолошких проблема који су у вези са неким од специ
фичних синдрома (Даунов синдром, туберозна склероза, фрагилно X,
Ангелманов синдром, Prader-Willi синдром). Такође, уз неколико син
дрома (Марфанов синдром, рубела, Cri du Chat) су описани симптоми
страбизма (Hou et al., 1999). За остале, оштећење вида у овој популаци
ји се може приписати церебралним генетским оштећењима или по
вредама мозга (van den Broek, E. G. C., Jansen, C. G. C., van Ramshorst,
T., Deen, L.).
Akinci, A., Oner, O., Bozkurt, O., H., Guven, A., Degerliyrt, A., Munir,
K. (2008) сматрају да су претходно реал
 изоване студије имале следеће
недостатке:
• у многим студијама није било реализовано формално психоло
шко тестирање и није био доступан IQ скор;
• није било контролне групе, већ су подаци поређени са претход
но добијеним (тј. са доступним) резултатима;
• неке студије су имале мали број испитаника у узорку, па је по
ређење синдромске/несиндромске подгрупе и тежине ИО било
отежано;
• студије које су процењивале стање вида код појединаца са ИО
су биле дескриптивне, грубо су сврставале испитанике у групе
оних са лаком и са тешком ИО и имале су ограничену могућност
да уоче смислене разлике међу групама;
• на крају, углавном су испитивани одрасли; из перспективе јавног
здравља ово је основно ограничење, јер је познато да је неопх од
на детекција стања вида, укључујући и присуство акомодативног
страбизма чије је уочавање у раном детрињству кључно за пре
венцију амблиопије.
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Преваленца интелектуалне ометености и оштећења
вида код деце
Истраживачи су углавном сагласни да је преваленца сензорних
оштећења код деце са ИО већа него у општој популацији (прегледом
литературе се могу наћи подаци да је оштећење вида 10 пута чешће
у популацији интелектуално ометене деце, него код деце без омете
ности). У једном од истраживања (Warburg, 1982) се наводи да је пре
валенца слепоће међу децом са ИО била 5%, а међу децом из опште
популације 0.02%. Када се у питању деца са дубоком интелектуалном
ометеношћу, тешко оштећење вида је било присутно у 30% случајева.
Истраживање Акинција и сарадника (2008) је указало на потребу
за офталмолошком евалуацијом сваког детета са ИО, јер је у узорку од
724 деце више од 3/4 испитаника имало неку рефракциону аномалију.
Ова група аутора сматра да деца са ИО имају значајно већу инциденцу
нистагмуса, страбизма, астигматизма, хиперметропије и других очних
аномалија него деца из контролне групе. Друго, код деце која задовоља
вају дефиницију синдромске ИО чешће се јавља нистагмус, страбизам,
астигматизам и хиперметропија у односу на децу из несиндромске гру
пе. Треће, повећање тежине ИО је било у вези са високом преваленцом
нистагмуса, страбизма, астигматизма, хиперметропије и анизометро
пије. Добре стране ове студије у поређењу са претходно изведеним ис
траживањима су:
• постоји контролна група деце просечних интелектуалних спо
собности (сличног социоек
 ономског статуса као деца са ИО)
• контролна група није представљала визуелно „нормалну“ попу
лацију чиме би се вештачки повећао значај резултата у групи
особа са ИО
• сва деца (из К и Е групе) су процењена формалним тестовима
интелигенције
• дечји неуролози су истраживали етиол
 огију ИО за свако дете.
На основу регресионе анализе изведен је закључак да су године (тј.
узраст) значајан фактор у преваленци рефракционих грешака, страби
зма, миопије и анизометропије. Такође, ово истраживање је показало
да деца са благим билатералним и умереним/тешким уни или билате
ралним оштећењем вида имају више тешкоћа у извођењу свакоднев
них активности. Такође, аутори ове студије су дошли до закључка да је
неопходно развити протоколе који ће побољшати евалуац
 ију, тј. пра
ћење после третмана офталмолошког поремећаја. Аутори сматрају
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да је неопходно спровести обавезне офталмолошке прегледе деце која
имају умерену, тешку и синдромску ИО, јер ће постављање офталмоло
шке дијагнозе и примена третмана утицати на побољшање продуктив
ног живота појединаца са ИО.
У нашој средини Станков и Љутица (2007) су реализовали истра
живање и испитали видну оштрину код 29 пацијената са дијагности
кованим Дауновим синдромом, старости између 4 и 15 година у циљу
откривања амблиопије и рефракционих аномалија. Утврђено је да 62%
особа са ИО има неку од рефракционих аномалија. Хиперметропија је
дијагностикована код 4 испитаника, миопија код 3, астигматизам код
9 и анизометропија код 2 пацијента. Поред тога, код 55% испитаника
регистрована је амблиопија са коригованом видном оштрином испод
0.5. Ова студија показала је значајну преваленцу амблиоп
 ије и рефрак
ционих аномалија код деце са Дауновим синдромом.
Образовање деце са интелектуалном ометеношћу
и оштећењем вида
Могуће је да се због методолошких проблема, различитих присту
па и непостојања адаптираних инструмената за процену, ретко реали
зују истраживања у нашој средини у циљу утврђивања оштећења вида
код деце са ИО. Једно од новијих истраживања је спороведено 2005. го
дине у оквиру пројекта Феноменологија сметњи и поремећаја у развоју
(Голубовић и група аутора). Утврђено је да у београдским специјалним
школама за децу са лаком менталном ретардацијом има 3,23% слабови
де деце.
За децу која имају интелектуалну ометеност и оштећење вида, у Ср
бији не постоје посебне школе. У односу на категоризацију и одређива
ње доминантног оштећења деца се усмеравају према одређеној школи:
школи за децу са ИО или школи за децу са оштећењем вида. Могуће
је да се разлози за такво стање могу потражити у тешкоћама дијагно
стиковања сметњи у развоју, тешкоћама у процењивању потреба деце,
малом броју евидентираних, али и недовољном познавању ове пробле
матике међу стручњацима. Без обзира на узрок или тежину кашњења
у когнитивном развоју, детету треба пружити прилику да развије функ
ционалне способности које ће му дозволити да се укључи у школу и
заједницу. Lund i Troha (Lund and Troha, 2008) предлажу употребу так
тилних симбола и адаптиране PECS методе (Picture Exchange Communi
cation System) како би деца са комбинованим оштећењима научила да
искажу своје захтеве. Сличице које су аутори користили у свом раду би
ле су тактилне (тродимензионалне) и на њима су били представљени
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предмети или делови предмета који су у директној или индиректној
вези са референтима (предметима које представљају).
Треба подржати коришћење образовних програма који подсти
чу поштовање индивидуалних потенцијала. Стручњаци који брину о
особама са ИО можда неће приметити умерено оштећење вида (из
међу 0.3 и 0.1), јер оштећење вида између 0.3 и 0.1 дозвољава добру
перцепцију играчака, прибора за јело и сл. Оштећење вида постаје
очигледно тек са употребом дводимензионалних приказа и захтевом
за перцепцијом детаља. Тада постаје јасно да постоје различита оште
ћења оштрине вида, видног поља, осетљивости на контраст. Очиглед
но је да су неопходна даља истраживања да би се развили протоколи
за испитивање особа са ИО и оштећењем вида и протоколи помоћу
којих би било могуће пратити и анализирати ефекте и промене у по
нашању након нпр. одређивања корекције или спровођења визуелног
третмана.
ЗАКЉУЧАК
Деца са интелектуалном ометеношћу и оштећењем вида испоља
вају различите степене кашњења у социјалној сфери, у области кому
никације и физичком развоју. Ова деца уче знатно спорије од својих вр
шњака који имају један облик ометености – интелектуалну ометеност
или оштећење вида. Степен једне или друге ометености може бити раз
личитог интензитета, што доводи до тешкоћа у организацији њихове
рехабилитације. Потребно им је стабилно окружење, често понављање
истих активности, више времена за обраду утисака.
Због тога је важно да се оформе мултидисциплинарни тимови који
ће својим радом омогућити што раније откривање овог дуалног оште
ћења, јер успех рехабилитације првенствено зависи од времена откри
вања. Очекује се да ће правовремена детекција, рана интервенција и
терапија (пре поласка у школу) имати позитиван утицај на вештине
свакодневог живљења, комуникационе и социјалне вештине, преузима
ње иницијативе и подстицање упорности особа из ове популације.
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INTELLECTUAL DISABILITY AND VISUAL IMPAIRMENT
BRANKA JABLAN, KSENIJA STANIMIROV
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

Children with intellectual disability show different degrees of delay in
the social field, in the field of communication and physical development.
Very often they have additional auditory and visual impairment. These
children learn more slowly than their peers without disabilities, because
they have great difficulties in knowledge acquisition and transfer of
knowledge from one area to another. The results show that the prevalence
of visual impairment in people with IO is moving in different percentages,
because it is difficult to diagnose, because these people do not complain
of vision problems, while experts and families often attribute atypical
patterns of behavior to intellectual disability and so present visually
impaired is ignored. Also it is very difficult to examine the visual function
at those children. It is a contemporary practice that researchers determine
state of vision and visual functions in children with intellectual disability. In
addition it is very clear their view that people with intellectual disability
should be seenas people with serious visual impairments until proven
oposite.
Prevalence of visual impairment and intellectual disability is very
seldomly studied in our country. This paper will present researches that
had an aim to determine the relation between visual impairment and
intellectual disability.
KEY WORDS: intellectual disability, visual impairment, children,
prevalence
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1

У овом раду дат је приказ основних карактеристика институција со
цијалне заштите у којима се на смештају налазе особе са интелектуалном
ометеношћу. Приликом дефинисања институцион
 алног смештаја за ову
друштвену групу коришћени су извештаји владиних и нневладиних доку
мената који овај облик заштите одређују, пре свега, као рестриктивну и
крајњу меру у систему социјалне заштите. У складу са тим дефинисан је
предмет истраживања који је усмерен на испитивање карактеристика по
стојећих резиденцијалних установа и могућности њиховог унапређења у ци
љу хуманизације односа према овој друштвеној групи и њихове интеграције у
заједницу. Надаље, у раду је одређен општи циљ истраживања и у складу са
њим дефинисани појединачни задаци истраживања. Истраживање је рађено
у пет највећих резиденцијалних установа за збињавање особа са интелекту
алном ометеношћу у Србији, а подаци су добијени од стручних радника који
се ангажују на пословима стручне подршке у овим институцијама, у форми
упитника.
У складу са тим, део који се односи на приказ резултата са дискусијим
је организован тако да омогућава сагледавање свих индикатора од којих зависи
степен квалитета услуге институционалног смештаја: оријентацију струч
них радника према отворенијим облицима подршке; детектоване проблеме
у институцијама социјалне заштите од стране стручних радника; усагла
шеност организације домског живота корисника у односу на њихове потребе;
предности и недостатке институционалног модела заштите; могућности
за социјалну интеграцију домских корисника у заједницу.
Последњи део рада се односи на приказ закључних разматрања о одли
кама резиденцијалног смештаја за особе са интелектуалном који утичу на
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квалитет свакодневног функционисања корисника и отежавају социјалну ин
теграцију у заједницу.

Кључне речи: резиденцијални смештај, медицински модел, социјална
искљученост
УВОД
Институционални смештај особа са интелектуалном ометеношћу
је једно од права из система социјалне заштите које се посматра као
крајња, и пре свега рестриктивна мера заштите ове друштвене групе.
Многобројна истраживања из области институционалне заштите на
воде нека заједничка обележја деце одрасле под неповољним усло
вима, а која одређују институционални модел заштите као рестрик
тиван: смањена способност за везивање и успостављање истинских,
дубљих и трајнијих односа са другим особама; ограничен искуствени
и сазнајни развој; непотпуна социјализација; често присутни пореме
ћаји у понашању; социјална изолација; лоши општи услови живота,
итд. (Видановић, 2004). Данас је доминантно мишљење да домска сре
дина није погодна за развој когнитивних, емоционалних и социјалних
потреба деце.
И поред тога у општој популацији је присутан негативан став пре
ма инклузији особа са интелектуалном ометеношћу у заједницу. Схва
тање да су они трајно оштећени и неравноправни чланови због свог
’’дефекта’’ заступају, нажалост, и стручњаци који су укључени у пружа
њу подршке особама са интелектуалном ометеношћу. С обзиром на то
да су стручни радници носиоци и реал
 изатори реформских промена
у систему социјалне заштите, потребан је значајан друштвени напор
за промену парадигме са медицинског на социјални модел третирања
инвалидности.
Успешну социјалну интеграцију особа са сметњама у развоју у на
шој средини отежавају извесне околности које су последица предрасу
да, нивоа културе, ирационалних реакција, мада су евидентне и објек
тивне тешкоће проузроковане друштвено-економском и социјалном
кризом која отежава социјалну интеграцију особа са инвалидитетом.
(Лакићевић; 2006). Чини се да друштво није још увек спремно да се
суочи са решавањем нагомиланих проблема са којима се суочавају
припадници ове друштвене групе и њихове породице. Један од врло
значајних проблема је прекобројна институционализација, односно
смештај великог броја особа са интелектуалном ометеношћу у инсти
туције социјалне заштите. Према подацима Националне стратегије
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за младе1 у Републици Србији постоји пет установа за смештај деце
и младих са сметњама у развоју. Те установе одликује велики број
корисника (300-650), у распону од 4-50 година, који је већи од броја
предвиђеног нормативима и стандардима. Према наводима из овог
документа, већина корисника читав живот проведе у институцијама,
изолована од природног окружења.
И поред тога што је наша земља ратификовала готово сва међуна
родна документа која су релевантна за правно регулисање статуса осо
ба са инвалидитетом у друштву, квалитет живота корисника институ
ционалног смештаја је низак. Стање у установама за резиденцијални
смештај је незадовољавајуће са становишта инфраструктурних, матери
јално-техничких и кадровских капацитета (Бркић, 2008). У раду са осо
бама са интелектуалном ометеношћу још увек се примењују модели
рада који, у поређењу са социјалном праксом западних земаља, делују
превазиђено и у супротности са општеприхваћеним принципима по
штовања људске личности, достојанства и индивидуализације.
Наведене тешкоће са којима се суочавају особе са интелектуалном
ометеношћу су послужиле као основа за одређивање предмета овог ис
траживања и дефинисање његових полазних претпоставки.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Предмет истраживања је испитивање квалитета институционалне
заштите особа са интелектуалном ометеношћу у односу на значајне ин
дикаторе: оријентацију стручних радника према отворенијим облици
ма подршке; детектоване проблеме у институцијама социјалне зашти
те од стране стручних радника; усаглашеност организације домског жи
вота корисника у односу на њихове потребе; предности и недостатке
овог модела заштите; могућности за социјалну интеграцију домских
корисника у заједницу.
У оквиру овог истраживања испитиване су карактеристике посто
јећих резиденцијалних установа и могућности њиховог унапређења у
циљу хуманизације односа према овој друштвеној групи и њихове ин
теграције у заједницу.

Национална стратегија за младе (2008), Тематска група за социјалну заштиту,
подаци се односе на проблеме младих са сметњама у развоју у институцијама соци
јалне заштите;
1
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Хипотетички оквир истраживања
Х1 Методе и средства која користе стручни радници у институција
ма социјалне заштите нису усаглашене са савременим тенденцијама.
Х2 У институцијама социјалне заштите доминантан је медицински
модел посматрања инвалидности.
Х3 Присутни проблеми у институцијама социјалне заштите отежа
вају социјалну интеграцију домских корисника.
Циљ и задаци истраживања
Општи циљ овог истраживања је да изврши научну дескрипцију
институционалне заштите особа са интелектуалном ометеношћу у ве
ћим резиденцијалним установама у Србији.
Посебни задаци овог истраживања су усмерени на реализацију
овог општег циља:
- Испитати ниво стручних квалификација радника у институци
оналном моделу заштите и њихову повезаност са савременим
тенденцијама у контексту пружања подршке у заједницу за ову
друштвену групу;
- Утврдити отвореност установе за примену нових метода рада;
- Утврдити присутне проблеме у институцијама социјалне зашти
те;
- Испитати потенцијале институција у погледу могућности соци
јалне интеграције својих корисника.
Узорак, методе и технике испитивања
У овом истраживању коришћена је анкета као основна метода за
прикупљање података.
Истраживањем је обухваћено 45 стручних радника, односно дефек
толога, социјалних радника и психолога. У циљу анализе квалитета и
могућности унапређења заштите особа са менталном ретардацијом ис
питани су ставови и предлози: 25 стручних радника Дома за децу и
омладину ометену у развоју „Сремчица“; 12 стручних радника Дома
за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику; 8 стручних радника
Дома “Срце у јабуци”, Јабука.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Институционални смештај особа са интелекуалном ометеношћу
је оптерећен значајним проблемима који, у крајњем исходу, отежавају
не само социјалну интеграцију својих корисника већ и организацију
стручног рада и примену савремених метода и техника рада. Извешта
ји невладиних организација и државних органа показују да услови жи
вота корисника у институцијама социјалне заштите нису у складу са
минималним стандардима за ову социјалну услугу. Такође, тешкоће су
видљиве и у погледу стручног рада у институцијама социјалне заштите
у којима је и даље доминантан медицински третман и лечење, наспрам
оних модела подршке који су усмерени на развој потенцијала корисни
ка, пружању психо-социјалне подршке и интеграције у заједницу.
У складу са тим приказ резултата истраживања је организован тако
да омогућава сагледавање свих индикатора од којих зависи степен ква
литета услуге институционалног смештаја.
1. Организација стручног рада у институцијама
социјалне заштите
Претпоставка да ће реформа у социјалној заштити бити успешна и
у складу са принципима социјалног модела посматрања инвалидности,
захтева и одговарајућу припрему стручних радника, који су носиоци и
реализатори промена у овом систему друштвене подршке. Дуготрајна
пракса заснована на медицинском моделу посматрања инвалидности,
која третира особу са интелектуалном ометеношћу као дефектну, за
висну и подређену стручњаку, може се мењати променом улога струч
них радника. С обзиром да нове улоге захтевају нова знања и вештине,
истраживали смо колико стручних радника у установама социјалне за
штите има додатне стручне квалификације.
8

Da
Ne
37

Графикон 1 – Додатне стручне квалификације
радника у институцијама
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Највећи број сртучних радника је без додатних квалификација
(82,2%), док само 17,8% стручних радника има квалификације које упу
ћују на савремене моделе помоћи и подршке за особе са интелектуал
ном ометеношћу. На основу података из овог истраживања можемо
рећи да стручни радници у институцијама за смештај особа са инте
лектуалном ометеношћу немају додатне стручне квалификације које
су потребне за трансформацију институцион
 алног смештаја и деинсти
туционализацију социјалне заштите.
2. Отвореност установе за примену нових метода
Значајан број истраживања, која су усмерена на испитивање услуге
институционалног смештаја за особе са интелектуалном ометеношћу
наводе као значајан проблем недовољну кадровску припремљеност у
контексту потребе за стручним усавршавањима. Из тог разлога у истра
живању нас је интересовало да ли су, и у којој мери институције соци
јалне заштите отворене за примену нових метода рада.
40%
60%

Potpuno

Delimi~no

Графикон 2. Отвореност установе за примену
савремених метода рада

Велики број стручних радника (60,0%) сматра да је установа у пот
пуности отворена за примену нових метода рада. Међутим, значајан
број запослених стручних радника (40,0%) детектује проблеме у погле
ду примене нових метода рада. Испитаници најчешће наводе следећи
проблеми:
- технички проблеми (4,4%);
- организациони (17,8%);
- кадровски (2,2%);
- финансијски (6,7%).
Препознате тешкоће које ометају прихватање и имплементацију
савремених модела рада у институцијама од стране стручних радника,
помаже у реалном сагледавању проблема и прављењу стратегија за њи
хово решавање.
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3. Задовољење потреба корисника услуге
институционалног смештаја
Организација живота особа са интелектуалном ометеношћу у ин
ституцији мора да буде прилагођена њиховим потребама. Притом се
мисли и на основне егзистенцијалне потребе (храна, одећа, обућа) али
и на оне више потребе којима тежи сваки човек. У раду са особама са
интелектуалном ометеношћу посматрање биопсихосоцијалне целови
тости личности и поштовањем принципа индивидуалности је основа
за развијање присутних потенцијала.

u potpunosti

delimi~no

ne odgovara

Графикон 3. Организација домског живота
у односу на потребе корисника

Анализом представљених резултата у графикону бр.3 долазимо до
значајног податка да само 24,4% анкетираних сматра да је домска сре
дина стимулативна и у складу са потребама корисника. Велика већина
стручњака 75,6% запажа да она делимично или уопште не одговара по
требама корисника. За негативније оцене постојећег стања, као најва
жнији разлози наводе се:
- велике групе које су хетерогене по саставу што представља про
блем у раду са децом млађег узраста, са којима је у раду неопхо
дан индивидуални приступ (58,9%);
- ретке ванинституционалне активности, проблем радног ангажо
вања ван дома за кориснике старијег узраста (11,1%).
На основу резултата овог истраживања можемо рећи да услуга ин
ституционалног смештаја није у складу са потребама особа са интелек
туалном ометеношћу. Тешкоће се испољавају у односу на задовољење
основних потреба деце, али и омладине и одраслих особа са интелек
туалном ометеношћу. Карактеристике ових проблема упућују нас на
доношење закључка да значајан број потреба корисника услуге инсти
туционалног смештаја није задовољен.
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Детектовани проблеми услуге институционалног смештаја од стра
не стручних радника су у складу са резултатима ранијих истраживања
из ове области. Велики број деце са којима ради недовољан број струч
них радника, ретке ванинституционалне активности чини садржај ра
да у домовима веома оскудним и стереот ипним.
4. Облици заштите за особе
са интелектуалном ометеношћу
Истраживања која су проучавала утицај раног стимулативног пе
риода на каснији развој детета, упућују на значај топле породичне ат
мосфере као основ целокупног човековог развоја. Узимајући у обзир ту
чињеницу, интересовало нас је на који начин стручни радници посма
трају значај институционалног смештаја у односу на друге облике подр
шке за особе са интелектуалном ометеношћу. У складу са тим питали
смо стручне раднике који је најбољи облик заштите за ову друштвену
групу.
64.40%
13.3%

22.2%

Dom
Hraniteqstvo
Usvojewe

Графикон 4. Најбољи облик заштите за особе
са менталном ретардацијом

Анализом података из графикона 4. можемо видети да је за већину
стручних радника домски смештај најбољи облик заштите за особе са
интелектуалном ометеношћу (64,4%). Хранитељство и усвојење је засту
пљено у веома ниском проценту. Само 22,2% стручних радника сматра
да је хранитељство најбољи облик заштите а само 13,3% дају примат
усвојењу.
На основу приказаних резултата може се претпоставити да струч
ни радници посматрају домски смештај као јако битан у смислу пру
жања подршке и помоћи особама саинтелектуалном ометеношћу. По
датак да хранитељство и усвојење нису значајни модели за пружање
помоћи и подршке особама са интелектуалном ометеношћу је веом
 а
индикативан и упућује нас на закључак о медицинској оријентацији
стручних радника у третирању својих корисника.
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5. Социјална интеграција домских корисника
Крајњи циљ рехабилитације особа са интелектуалном ометено
шћу је интеграција у друштвену средину. Она је потпуна уколико су
остварени битни материјални и психосоцијални елементи и уколико
је појединац хармонично прилагођен групним стандардима. Када се
ради о социјалној интеграцији особа са интелектуалном ометеношћу
успешност интеграције је одређена нивоом укључености у свакодневни
живот заједнице као и степеном припадности групама без инвалидите
та. Из тог разлога, истраживањем смо испитивали да ли и у којој мери
услуга институционалног смештаја могућава социјалну интеграцију за
своје кориснике.

Potpuno
Delimi~no
Neuspe{no

Графикон 5. Могућности социјалне интеграције
домских корисника

О делимичној или неуспешној социјалној интеграцији особа са мен
талном ретардацијом које су смештене у домовима, показују подаци из
графикона 5. Највећи број стручних радника сматра да дом делимично
или уопште не успева да припреми младе за успешну социјалну инте
грацију (64,4%). Потпуна социјална интеграција се за 35,6% стручних
радника остварује у домовима, што је недовољно узимајући у обзир
обавезу домова да остварују социјалну рехабилитацију својих корисни
ка. Као најчешћи проблеми који ремете социјалну интеграцију струч
ни радници наводе: специфичне карактеристике особа са интелекту
алном ометеношћу (24,4%); стереотипност и једнобразност домских
активности (13,3%); непостојање планске припреме за отпуст (6,7%);
ретке вандомске активности (4,4%); непотпуна социјализација (4,4%);
не знам (46,7%).
На основу података из овог истраживања можемо рећи да услуга
институционалног смештаја омогућава својим корисницима задовоље
ње егзистенцијалних потреба, док се социјална интеграција, вандомске
активности и друге активности психолошке и социјалне подршке реа
лизују спорадично и нису у складу са потребама својих корисника.
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ЗАКЉУЧАК
На основу резултата овог истраживања можемо да закључимо да
се особе са интелектуалном ометеношћу, које се налазе на смештају
у установама социјалне заштите суочавају са значајним проблемима,
који утичу на квалитет свакодневног функцион
 исања корисника и оте
жавају социјалну интеграцију у заједницу.
Методе и средства које користе носиоци и реализатори социјалне
заштите у државним институцијама социјалне заштите нису усклађене
са развијеном праксом светских земаља из области пружања подршке
особама са интелектуалном ометеношћу и модерном теор
 ијском ми
сли различитих научних дисциплина. Према мишљењу великог броја
стручних радника (40,0%) институције социјалне заштите делимично
су, или уопште нису отворене за примену нових метода рада. Испита
ници наводе постојање проблема који отежавају реформу у самим уста
новама за резиденцијални смештај особа са интелектуалном ометено
шћу. Детектоване тешкоће које ометају прихватање и имплементацију
савремених модела рада у институцијама од стране стручних радника,
помаже у реалном сагледавању проблема и прављењу стратегија за њи
хово решавање.
Додатне стручне едукације и образовање кадрова у институција
ма социјалне заштите омогућиће решавање неколико важних пита
ња. Као прво, омогућиће ефикасније препознавање потреба особа са
интелектуалном ометеношћу и планирању основних интервенција за
њихово задовољење. Међутим, у институцијама социјалне заштите
постоји дуготрајна пракса која је заснована на медицинском моделу
посматрања и третирања инвалидности, која посматра особу са инте
лектуалном ометеношћу као дефектну, зависну и у потпуности подре
ђену стручњаку. С обзиром на то да се стручни радници у институци
јама социјалне заштите посматрају као носиоци и реализатори дефи
нисаних промена, неопходна је одговарајућа припрема стручних рад
ника, у контексту промене ставова и усаглашавање са принципима
социјалног модела посматрања инвалидности. То се може постићи
променом улоге стручних радника. С обзиром да нове улоге захтевају
и нова знања, овим истраживањем смо дошли до закључка да мали
број стручних радника у институцијама социјалне заштите посматра
лично усавршавање као начин унапређења праксе која би била у скла
ду са потребама и могућностима примаоца социјалних услуга.
Установе социјалне заштите које институционално збрињавају
особе са интелектуалном ометеношћу треба да преузму све што је у
њиховој моћи да овај облик заштите временски што мање траје. Но
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вија истраживања упозоравају да деца предуго остају у установама со
цијалне заштите. Према Стратегији развоја социјалне заштите због не
развијеност ваниституционалних модела помоћи и подршке на нивоу
заједнице, деца са сметњама у развоју најчешће остају читав живот у
институционалном окружењу. Поред тога, организација живота особа
са интелектуалном ометеношћу у институцији мора да буде прилаго
ђена њиховим потребама. При том се мисли на задовољење основних
егзистенцијалне потребе (храна, одећа, обућа) али и на оне више по
требе којима тежи сваки човек. У раду са особама са интелектуалном
ометеношћу посматрање биопсихосоцијалне целовитости личности и
поштовањем принципа индивидуалности је основа за развијање при
сутних потенцијала. На тај начин стручни радници посматрају и начин
решавања проблема, који је могућ унапређивањем садржаја и начина
рада у установама социјалне заштите, чиме би се позитивно променио
когнитивни, социјални, емотивни и социјални положај ове категорије
корисника. Са друге стране, стручни радници из институција не пре
познају значај хранитељства, усвојења и других облика пружања подр
шке за ову друштвену групу. Чини се да целокупан стручан кадар у
институцијама своју пажњу усмерава на унапређење стручног рада у
институцијама социјалне заштите, губећи из вида програме подршке
који омогућавају социјалну интеграцију особа са интелектуалном оме
теношћу у заједницу.
Проблеми који постоје у институционалној заштити за особе са
менталном ретардацијом захтевају реорганизацију постојећих устано
ва како би биле у функцији социјалне интеграције својих корисника. За
даци који се постављају односе се на: отвореност установа за примену
савремених модела рада која се може остварити стимулацијом струч
них радника за додатним усавршавањем, преквалификацијама, доква
лификацијама; континуир
 ан рад и повезаност свих социјалних актера
како би се проблеми особа са интелектуалном ометеношћу решили
на адекватнији начин.
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SLAĐANA VASOJEVIĆ1, FADILJ EMINOVIĆ2
Home for Children and Adolescents with Mental Disorders, Sremčica
2
Faculty of special education and rehabilitation, Belgrade

1

SUMMARY
This research paper presents the basic characteristics of social security
institutions in which they are placed on people with intellectual disability.
When defining the institutional accommodation for this social group were
used government reports and documents nongovernment this form of
protection are determined, primarily, as a restrictive measure and end in the
social protection.U accordingly defined the subject of research that is focused
on examining the characteristics of existing residential institutions and the
possibilities of improvements to make humane approach towards this social
group and their integration into the community. Furthermore, the paper is
determined by the overall objective of the research in accordance with it defined
the individual tasks of research. The research was done in the five largest
residential institutions for care people with intellectual disabilities in Serbia,
and the data were provided by professionals who are engaged in activities
of professional support in these institutions, in the form of questionnaires.
Accordingly, the part that refers to a discussion of results is designed to
enable an assessment of all indicators that determine the level of service
quality institutional placement: guidance professionals to more open
forms of support; detected problems in social care institutions with skilled
workers; compliance of the organization’s dormitory life in relation to
their needs, strengths and weaknesses of the institutional model of care,
opportunities for social integration into the community’s dormitory.
The last part concerns the display of the concluding observations on the
characteristics of residential services for people with intellectual affecting
the quality of daily functioning of users and hinder social integration into
the community.
KEY WORDS: residential accommodation, medical model, social
exclusion
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ИНДИКАЦИЈА ЗА ПРИМЕНУ ПРЕВЕНТИВНО
КОРЕКТИВНЕ ВЕЖБЕ И ИГAРA У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
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У овом раду су приказани резултати истраживања индикација за приме
ну превентивно корективних вежби и игaрa у основној школи за образовање
ученика са сметњама у развоју.
Основна претпоставка је да редуциран соматски статус ограничава
функционисање ученика у школи и лимитира њихову могућност учествова
ња у наставним и ваннаставним активностима. Истраживањем је обухва
ћено укупно 24 ученика од I до VIII разреда (сви испитаници похађају основну
школу за образовање ученика са сметњама у развоју). Узраст испитаника
био је 9 до 17 година. Испитаници су били оба пола (9 испитаника женског и
15 испитаника мушког пола). Процена индикација за примену превентивно
корективних вежби и игaрa je вршена Протоколом за утврђивање соматског
статуса (Недовић и сар, 2010).
Истраживањем је евидентирана висока учесталост различитих сомат
ских дефицита код испитаника, што представља основну индикацију за при
мену превентивно корективних вежби и игaрa у свакодневном раду у школи
за образовање ученика са сметњама у развоју.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: специјална едукација и рехабилитација, превентивно
корективне вежбе и игре, соматски статус.
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Превентивно корективне вежбе и игре
Првентивно корективне вежбе и игре представљају обавезне ван
наставне индивидуалне активности у основној школи за образовање
ученика са сметњама у развоју (Просветни гласник, бр. 19, 1993). Оне,
интегралну подршку ученику остварују кроз: здравствену потпору, сти
мулацију физичког и моторичког развоја, превенцију и корекцију те
лесних деформитета и непожељних образаца моторичког понашања,
подизањем нивоа опште моторичке способности и пружањем соци
јалне и емоционалне подршке ученику. Операцион
 ализација циљева
ове ваннаставне активности подразумева: систематски преглед и утвр
ђивање соматског статуса, процену психомоторне организованости,
процену когнитивних аспекта моторичког понашања, процену опште
моторичке способности, израду индивидуалних програма превентив
но корективног вежбања, реед
 укацију психомоторике, стимулацију фи
зичког и моторичког развоја, превентивно корективно вежбање, учење
моторичких вештина и сталну евалуацију (Недовић, 2005).
Избор превентивно корективних вежби и игара зависи од општих
карактеристика, преосталих способности и узраста ученика. Превен
тивно корективни програм мора бити развојног карактера, хијерархиј
ски структуриран, са тачно дефинисаним циљевима које је потребно
достићи (Недовић, 2009). Поштовање општих карактеристика и зако
нистости дечјег развоја у превентивно корективном вежбању заначајно
је из више разлога: прво, да би поступак са дететом био прилагођен
његовим могућностима и потребама а захтеви који се постављају оп
тимални; друго, да би се пружила подршка дечјем развоју у оптимал
ним периодима (услов да ефекти утицаја буду позитивни) неопх одно
је добро познавати време појаве и редослед развоја функција; и треће,
познавање нормалног тока развоја омогућава свима који се баве децом
да благовремено припреме дете за промене до којих ће доћи у њего
вом организму, интересовањима и понашању, чиме се могу ублажити
тешкоће у прилагођавању.
ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА
Недограђен психомоторни развој, општа хипотонија, когнитивни
дефицити у моторичком понашању и лимитирана физичка активност
– представљају основне карактеристике моторичког понашања уче
ника са сензорним, когнитивним и физичким хендикепом (Рапаић и
сар, 1995., Рапаић, Недовић, 1995., Рапаић и сар, 1996., Јаблан и сар,
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1997., Рапаић и сар, 1998 а., Рапаић и сар, 1998 б., Недовић и сар, 2006.).
Ограничења и дефицити у моторичком понашању временом доводе
до: (1) неправилности и заостајања у физичком развоју, (2) пада опште
моторичке способности и (3) одређених телесних деформитета (функ
ционалних и/или структуралних). Овакво стање ограничава функци
онисање ученика у школи и лимитира њихово учествовање у школ
ским активностима. Посебно је угрожена група ученика која се налази
у пубертету (време интезивног физичког раста) и група ученика која
се због природе свог хендикепа повремено и/или стално искључује из
програма физичког и здрвственог васпитања (Недовић 2005). У описа
ној ситуацији, правилан физички развој могуће је остварити само кон
тинуираним превентивно корективним радом (превентивно коректив
ним вежбама и играма). Повећање физичке активности и превентив
но корективни рад директно утичу на правилан раст и развој, јачају
отпорност организма и повећавају опште функцион
 алне способности
ученика са сметњама у развоју. Потврду ове парадигме налазимо у ис
траживањима: Недовић, 2005., Недовић и сар, 2010 а., Недовић и сар,
2010 б., Шћепановић, и сар, 2010., међутим, проблем диференцијалне
процене и конструисање практичних модела и индикација превентив
но корективног вежбања представља потребу даљих истраживања у
овој области.
ЦИЉ
Циљ рада је анализа индикација за примену превентивно коректив
них вежби и игара у основној школи за образовање ученика са сметња
ма у развоју.
Основна претпоставка је да редуциран соматски статус ограничава
функционисање ученика у школи и лимитира њихову могућност уче
ствовања у наставним и ваннаставним активностима.
МЕТОД
Истраживање је проведено у Школи за основно и средње образо
вање са домом „Вук Караџић“ у Сомбору, током 2010. године. Обухва
ћено је укупно 24 ученика од I до VIII разреда (3 ученика по разреду).
Испитаници су били оба пола (9 испитаника женског и 15 испитаника
мушког пола). Узраст испитаника био је 9 до 17 година. Сви испитани
ци припадају групи деце са сметњама у развоју (тешкоће у менталном
развоју и вишеструка ометеност).
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Табела 1 – Структура испитаника према узрасту и разреду
Узраст испитаника у годинама
Разред
1–4
5–8
Ук.

9

10

12

13

14

15

Ук.

17

н

%

н

%

н

%

н

%

н

%

н

%

н

%

н

%

4
4

17
17

2
2

8
8

1
1

4
4

5
3
8

21
21

4
4

17
17

4
4

17
17

1
1

4
4

12 50
12 50
24 100

У табели 1, приказана је структура испитаника према узрасту и раз
реду. Истраживањем је обухваћено укупно 24 испитаника (12 испита
ника од првог до четвртог разреда и 12 испитаника од петог до осмог
разреда). Узраст испитаника креће се од 9 до 17 година (највећи број
испитаника има 13 година (21%).
Табела 2 – Структура испитаника према врсти
ометености и разреду
Разред
Врста ометености
Тешкоће у менталном развоју
Вишеструка ометеност
Укупно

1–4

Укупно

5–8

н

%

н

%

н

%

10
2
12

41,6
8,33
50

7
5
12

29,2
20,8
50

17
7
24

70,8
29,2
100

Табела 2, приказује структуру испитаника према врсти ометености
и разреду. Тешкоће у менталном развоју има 17 испитаника или 70,8%.
Истовремено 7 испитаника има вишеструку ометеност или 29,2%.
Табела 3 – Структура испитаника према полу и разреду
Разред
Пол
Мушки
Женски
Укупно

1–4

Укупно

5–8

н

%

н

%

н

%

9
3
12

37,5
12,5
50

6
6
12

25
25
50

15
9
24

62,5
37,5
100
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У табели 3, приказана је структура испитаника према полу и разре
ду. Од укупног броја испитаника, 9 испитаника је женског пола (37,5%),
а 15 испитаника мушког пола (63,5%).
Табела 4 – Структура испитаника према
успеху и разреду
Разред
1–4

Укупно

5-8

Успех

н

%

н

%

н

%

Истиче се

3

12,5

-

-

3

12,5

Не истиче се

-

-

-

-

-

-

Одличан

2

8,33

2

8,33

4

16,66

Врлодобар

4

16,66

6

25

10

41,66

Добар

2

8,33

3

12,5

5

20,83

Довољан

-

-

-

-

-

-

Недовољан

1

4,16

1

4,16

2

8,33

Укупно

12

50

12

50

24

100

У табели 4, дата је структура испитаника према школском успеху
постигнутом на последњем класификационом периоду у односу на раз
ред. Највећи број испитаника у обе групе остварио је врлодобар успех
у школи – укупно 10 испитаника или 41,66%, од чега је 4 или 16,66%
испитаника у групи од првог до четвртог разреда и 6 или 25% у групи
испитаника од петог до осмог разреда). Истовремено четири испита
ника је остварило одличан успех (16,66%), док је 2 или 8,33% испитани
ка имало недовољан успех у школи.
Табела 5 – Структура испитаника у односу
на похађање наставе

Предмет
Физичко васпитање

Стално
похађа
наставу

Повремено
Стално
искључен са искључен са
наставе
наставе

Укупно

н

%

н

%

н

%

н

%

15

62,5%

6

25%

3

12,5%

24

100
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Табела 5, приказује структуру испитаника у односу на похађање
наставе физичког васпитања. Из табеле видимо да 15 или 62,% испита
ника похађа редовно часове физичког васпитања. Истовремено 6 или
255 испитаника било је повремено искључено са часова физичког вас
питања, док 3 или 12,5% испитаника не похађа наставу физичког вас
питања.
Процедуре и инструменти
Општи подаци и информације о испитаницима добијени су на осно
ву увида и анализе доступне медицинске и школске документације.
Процена индикација за примену превентивно корективних вежби
и игара, вршена је према Протоколу за утврђивање соматског статуса
(Недовић и сар, 2010).
Клинички соматопедски преглед (визуелна процена, палпација и
пробе) обухватио је:
- процену телесног интегритета испитаника;
- процену држања тела;
- процену покретљивости врата, тела, доњих и горњих екстреми
тета;
- детекцију телесних деформитета (кичменог стуба, грудног коша,
доњих и горњих екстремитета);
- евидентирање конгениталних аномалија, хроничних болести и/
или других фактора који ограничавају и/или онемогућавају мо
торичку активност.
Анализа података
Анализа добијених података заснована је на методу поређења вред
ности постигнућа и максималног могућег скора. Добијена постигнућа
испитаника приказана су у процентима за све испитиване варијабле.
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РЕЗУЛТАТИ
Табела 6 – Приказ соматског статуса испитаника
са сметњама у развоју
Функција - способност
Држање тела
Стајање – Д нога
-- Л нога
Чучањ
Ходање
Равнотежа - седење
Користи руке
Отвара и затвара – Д шака
-- Л шака
Супинација/пронација
– Д рука
-- Л рука
Покрети у – Д лакат
-- Л лакат
Покрети у – Д раме
-- Л раме
Покрети врата
Кичмени стуб
Грудни кош
Карлични појас
Зглоб колена
Стопала и прсти
Конгениталне аномалије
Хроничне болести
Мишићни тонус
Вид
Слух

+/%
66,7
87,5
33,3
37,5
91,7
97,5
95,9
95,9
91,7
83,3
87,5
91,7
83,3
79,2
70,8
79,2
91,7
100
91,7
87,5
79,2
100
66,7
37,5
75
100

Постигнуће
+- / %
8,3
12,5
50
4,2
12,5
4,2
4,2
8,3
16,7
8,3
8,3
16,7
20,8
25
20,8
8,3
8,3
12,5
20,8
45,8
54,2
25
-

-/%
33,3
4,2
50
12,5
4,2
4,2
8,3
-

У табели 6, је дат приказ соматског статуса испитаника са сметња
ма у развоју. Резултати истраживања јасно указују на редуциран сомат
ски статус испитаника у свим тестираним варијаблама.
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ДИСКУСИЈА
Анализиране су индикација за примену превентивно корективних
вежби и игара у основној школи за образовање ученика са сметњама у
развоју. Узорак чини 24 ученика од I до VIII разреда (по 3 ученика за сва
ки разреда). Испитаници су оба пола и узраста од 9 до 17 година. Ана
лиза индикација за примену превентивно корективних вежби и игара,
вршена је Протоколом за утврђивање соматског статуса (Недовић и
сар, 2010). Реултати истраживања показују да лоше држање тела има
33,3% испитаника. Истовремено, отежано или немогуће стајање евиден
тирано је код 12,5% испитаника. Стајање на једној нози отежано је код
12,5% испитаника. На десној нози не може да стоји 45,8% испитаника а
на левој 50%. Од укупног броја испитаника 12,5% не може да чучне док
50% испитаника изводи чучањ отежано. Не хода 4,2% испитаника, док
се 4,2% креће уз помоћ.
Истраживањем су евидентирани и дефициту у области покрета ру
ку. Отварање и затварање десне шаке отежано је код 4,2% испитаника
а леве шаке код 8,3% испитаника. Покрет супинације не може да изве
де левом руком 4,2% испитаника а отежано изводи 8,3% испитаника.
Истовремено, покрет супинације десном руком отежан је код 16,7%
испитаника. Ограничене покрете десног лакта има 8,3% испитаника
а левог 16,7%. Истовремено ограничену покретљивост десног рамена
има 20,8% испитаника а 25% левог рамена, док је покретљивост врата
ограничена код 20,8% испитаника.
Резултати истраживања такође, указују на значајан проценат при
сутности телесних деформитета у испитиваном узорку. Деформитети
кичменог стуба и деформитети карличног појаса евидентирани су код
8,3% испитаника, деформитети зглоба колена код 12,5% а деформите
ти прстију код 20,8%. Карактеристичан је висок проценат присутности
хроничних болести у испитиваном узорку (45,8%), као и оштећење ви
да (евидентирано је 25% слабовидих испитаника). Даље, поремећај ми
шићног тонуса евидентиран је код 62,5% испитаника (хипотонус код
54,2% и хипертонус 8,3%).
Овако редуциран соматски статус ограничава функцион
 исање уче
ника у школи и лимитира њихову могућност учествовања у школским
активностима и представља оправдану индикацију за превентивно ко
рективни рад у свакодневном раду у школи за образовање ученика са
сметњама у развоју. Забрињавајући податак је да стално похађа часове
физичког васпитања само 62,5% испитаника док је 25% испитаника би
ло повремено искључено са наставе а 12,5% стално. Основну школу за
образовање ученика са сметњама у развоју похађа веом
 а хетерогена
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група ученика (табеле 1 – 5), што захтева индивидуалан приступ у пла
нирању превентивно корективног рада.
ЗАКЉУЧАК
Резултати нашег истраживања показали су да је соматски статус
ученика са сметњама у развоју редуциран, што их сврстава у групу
ученика са додатим потребама и јасним индикацијама за превентивно
корективне вежбе и игре. Ако се анализирају поједине варијабле сомат
ског статуса видимо да се ради о веома хетерогеној групи, што захтева
посебан стручан и тимски приступ у планирању и реал
 изацији превен
тивно корективног рада.
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This paper presents the study of indication for use of preventive
corrective exercises and games in primary school for the education of
students with disabilities.
The basic assumption is that reduced somatic status restricts the
functioning of students in school and limits their ability to participate
in extra-curricular activities. The survey covered a total of 24 students
from 1st to 8th grade (all examined students are attending primary school
for the education of students with disabilities). Age was 9 to 17 years.
Subjects were of both sexes (9 of female and 15 male subjects). Assessment
of indication for use of preventive corrective exercises and games was
done by the Protocol for the determination of somatic status (Nedović et
al, 2010).
The survey recorded a high incidence of various somatic deficits in
examined students, which is the main indication for the application of
preventive corrective exercises and games in their daily work in schools
for the education of students with disabilities.
KEY WORDS: special education and rehabilitation, preventive
corrective exercises and games, somatic status.
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Савремена истраживања показују значајно занимање за антисоцијални
поремећај личности управо због важних теоријских налаза у области психо
логије криминала, али и због унапређења превентивних интервенција. Ипак,
радозналост за ову тему ограничена је истраживањима криминалне попула
ције или онима који свесно крше друштвене норме понашања. У овом чланку,
примарни фокус је на оним особама које живе на маргини друштва и релатив
но добро функционишу у свету око нас.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: антисоцијални поремећај личности, маска здравља, со
цијални предатори

УВОД
„Они су апсолутно најбољи манипулатори на све
ту, лажови и фалсификатори истине. Веома су убе
дљиви због тога што и сами верују у своје лажи. Напо
слетку, њихов живот и није ништа друго до привид и
лаж; како би ми и могли претпоставити да познају и
нешто другачије?“
—Hervey Cleckley, M.D.
Концепт психопатије већ деценијама буди пажњу, како стручњака
из области клиничке психологије и психологије криминала, тако и за
бринуте јавности која се свакодневно суочава са стравичним последица
ма које ова категорија људи оставља за собом. Црне хронике су препу
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не наслова који нас обавештавају о монструоз ним злочинима који су ве
ћини становништва апсолутно непојмљиви, упозоравајући нас на мере
заштите од злочиначких умова који се не устручавају да нанесу зло без
много премишљања. Олакшање које осетимо када један од таквих, ви
олентних криминалаца буде осуђен на високу, али примерену затвор
ску казну, само је кратког века - ускоро ће нас насловна страна дневних
новина обавестити да се десио још један злочин. У стручној литератури
чини се да постоји сагласност о томе да су оваква дела везана за лич
ности уз које стоји дијагноза психопатија. Критеријуми које психолози
и психијатри користе при дијагностификовању психопатије, међутим,
не могу се оценити као јединствени и општеприхваћени стандарди. На
самом зачетку истраживања, психијатријски критеријуми који су кори
шћени у дијагностици психопатије били су сасвим неодр
 еђени, поне
кад збуњујући и противуречни, и веом
 а зависни од личног искуства
стручњака који врши процену. Овај „пренаучни“ период данас пред
ставља далеку прошлост. Претходних педесет година је време у којем
је психопатија прерасла у једну од најистраживанијих и најбоље проу
чаваних психопатолошких појава. Пионир на овом пољу проучавања
је био Харви Клекли, доктор психијатрије, искусан практичар, лекар у
једној психијатријској установи касних тридесетих година двадесетог
века. Преступници и пацијенти су прослеђивани у психијатријске бол
нице на посматрање и третман уколико се сумњало да болују од неке
менталне болести. Клекли је тако имао могућност да ове пацијенте па
жљиво проучава и закључио је да многи од њих не испољавају уобича
јене психопатолошке симптоме, већ напротив, изгледају и понашају
се нормално у већини ситуација. Посматрао их је како шармирају, ма
нипулишу и искоришћавају друге пацијенте, чланове породице, чак
болничко особље. По његовом мишљењу, ови људи су били психопате.
Богато клиничко искуство у раду са овом категоријом личности, Кле
кли је оставио у трајно наслеђе у књизи која је постала основна и неза
обилазна литература у области психопатије - „Маска здравља“. „Спо
ља гледано“, бележи Клекли у овој књизи, „психопате пружају привид
нормалности, често имају висок интелект и неретко су врло успешни
на професионалном пољу“ (Клекли, 1941). Дакле, ове особе могу изгле
дати потпуно нормално, разумно и са пуно самоконтроле, многи су чак
и веома допадљиви. Ипак, упркос томе што имају очувану интелиген
цију, пацијенти често погрешно процењују животне ситуације и доно
се лоше одлуке; не уче из сопственог искуства, што резултира понавља
њем дисфункционалних и бескорисних понашања. Они немају увид у
сопствено понашање, као ни увид у последице тог понашања на друге,
али се чини као да их то ни не интересује. Немају разумевања и емпати
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је за осећања других људи, и показују одсуство гриже савести и кајања
за патње које другима проузрокују. Приметно су непоуздани, чак и
када је у питању њихов интерес и значајне ствари које утичу на њихову
тренутну позицију. Изгледају као да немају реалних животних циљева
и планова. Најуочљивија карактеристика ових пацијентата је склоност
ка лагању; не може им се веровати ни у ком случају, у стању су да лажу
чак и око потпуно безначајних ствари, око којих се већина људи не би
ни трудила да слаже. Веома су неискрени, иако се често представљају
као потпуно искрени, поготово људима који су нови у њиховом животу
и које лако могу да заварају. Прегледом њихових досијеа примећено је
да често умеју да се понашају антисоцијално и насилно из потпуно бе
смислених, минорних разлога. Наглашено су егоцентрични, и по свему
судећи неспособни да искусе дубоке људске емоције, поготово љубав и
саосећање. Нису у стању да остваре значајне ни интимне односе са љу
дима. Чак су и њихове сексуалне везе површне и безличне. Једном реч
ју, неспособни су да доживе интензивно било коју емоцију коју други
људи доживљавају, изузев примитивних негативних емоција као што
су бес, фрустрација и мржња. Судећи по Клеклију, психопате поседују
одређену дозу шарма и интелигенције. Они умеју да буду занимљиви,
да измишљају креативне приче у које је лако поверовати. Не одликује
их ирационално мишљење и привиђање, које је карактеристично за
многе менталне поремећаје нити се код њих региструје наглашена анк
сиозност или неуротично понашање.“ Наслов књиге „Маска здравља“
одражава ауторово убеђење да, без обзира што психопате не испољава
ју очигледне симптоме менталног обољења, они пате од дубоког поре
мећаја који подразумева да њихове језичке, емоцион
 алне и когнитивне
компоненте нису адекватно интегрисане; такво стање Клекли назива
семантичком афазијом. Примамљива је замисао да је могуће закључити
да ли је неко психопата једноставним посматрањем његовог језичког по
нашања и упоређивањем уочених карактеристика са листом коју је Кле
кли претходно установио. Он, међутим, никада није намеравао да ње
гова листа опсервација постане формални дијагностички инструмент
и никада није проверио њену поузданост или ваљаност. Као клиничар
са вишегодишњим искуством са психопатама, само је изнео карактери
стике за које је сматрао да указују на присуство овог синдрома. Потврду
његових запажања, као и развој дијагностичких метода оставио је други
ма. Један од истакнутих следбеника, настављача Клеклијевих идеја био
је и Др Роберт Хер. (Babiak, Hare, 2006)
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АНТИСОЦИЈАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈ ЛИЧНОСТИ,
ПСИХОПАТИЈА И СОЦИЈАЛНИ ПРЕДАТОРИ
Од деведесетих година прошлог века, уместо „психопатије“ је све
чешће у употреби нови дијагностички назив: Антисоцијални пореме
ћај личности, прописан од стране Светске здравствене организације.
Истраживачи и практичари који се баве овом проблематиком, међу
тим, још увек са резервом прихватају нову терминологију, па у својим
радовима, налазима или извештајима прибегавају алтернативној упо
треби оба термина у синонимном значењу. (У овом раду, такође, кори
стимо технички краћи назив „психопатија“, подразумевајући притом
дијагнозу антисоцијалног поремећаја личности). Према ИЦД-101, анти
социјални поремећај личности дефинише се као структура личности
са израженим и перзистирајућим ставом неодг оворности и непошто
вања социјалних норми, правила и обавеза.
Антисоцијални поремећај прати и следећи специфичан склоп цр
та:
- груба незаинтересованост за осећања других;
- немогућности одржавања трајних веза, иако не постоје тешкоће
да се оне успоставе;
- врло ниска толеранција фрустрације и низак праг за испољава
ње агресије, укључујући и насиље;
- изражена склоност ка окривљавању других или ка уверљивим ра
ционализацијама понашања које пацијента доводи у конфликт
са друштвом.
Када пођемо од ове дефиниције и нарочито критеријума који бли
же описују бихевиоралне индикаторе овог поремећаја, постаје јасно
зашто велики број преступника „носи етикету“ дисоцијалног пореме
ћаја. Захваљујући овако конципираној дијагностици поремећаја, у ко
јој се већина критеријума директно или индиректно односи на крими
нално и антисоцијално девијантно понашање, највећи део криминалне
популације може се подвести под антисоцијални поремећај личности
(Радуловић, 2006). Већина криминалаца која се налази на извршењу ка
зни због тежих кривичних дела насиља лако се уклапа у дефинисане
критеријуме ИЦД-10 за поменути поремећај личности.
У терминологији опште популације, психопатија се неретко ме
ша са два, у основи различита појма, са психозом и са криминалним
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th
Revision
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понашањем. Најчешћа грешка јесте поистовећивање тешког душев
ног поремећаја, психозе, са психопатијом. (При томе, раширено је
мишљење да је психопате веома лако уочити због њиховог запуште
ног физичког изгледа и непримереног понашања). Психопате су, из
међу осталог, увек свесне својих дела, за разлику од психотичних па
цијената који не могу одговарати за своје понашање. Други проблем
јесте постављање знака једнакости између криминалног понашања и
дијагнозе психопатије. Фокус на антисоцијално понашање особе, у тој
мери да искључује интерперсоналне и афективне аспекте (недостатак
емпатије, грандиозност Селфа, склоност лагању и преварама), води
до погрешне дијагнозе психопатије код популације криминалаца и/
или ређег дијагностицирања психопатије код популације која нема
забележену историју криминогеног понашања (Hart, 1999). „Психопа
тија није синоним за криминално или насилничко понашање - нити
су сви криминалци психопате нити су све психопате криминалци“
(Hare, 1999).
Најекстремнији примери психопата јесу серијске убице; монстру
ми који нас у исто време згражавају и фасцинирају својим криминал
ним делима. То је, срећом, процентуално веома мала категорија екс
тремно виолентних убица и стога је веом
 а важно имати на уму да, иако
психопате често крше општеважеће друштвене норме понашања, вели
ки број њих не чини хомицид. Највећи проценат психопата станује у
нашој близини; они су нам рођаци, комшије, партнери, лекари, поли
тичари или успешни бизнисмени. Они су свуда око нас; у одређеној ме
ри крше социјална правила понашања, не марећи за виши заједнички
интерес нити за туђа осећања, и усмерени су искључиво ка остварива
њу циљева од којих имају личну, материјалну или психолошку добит.
Посматрано на плану укупних друштвених односа, они су социјални
предатори, нападачи и освајачи друштвеног добра зарад властите ко
ристи. Посматрано на индивидуалној равни, они припадају категорији
антисоцијалних поремећаја личности, или, како ћемо их овде и даље
називати: они су психопате.
Кључни симптоми психопатије
У циљу бољег објашњења основних психолошких карактеристика
који издвајају психопатију од других психичких поремећаја и пореме
ћаја личности, осврнућемо се на листу симптома које је објавио еми
нентни истраживач у овој области, Др Роберт Хер, током деведесетих
година, по узору на налазе Харвија Клеклија из књиге „Маска здравља“.
С обзиром да је примарни фокус овог рада међуљудска коресподенци
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ја, акценат ће бити на емоционалним компонентама које се изражавају
у интерперсоналним релацијама.
Емоционални / интерперсонални

Друштвени поремећај

Неискреност и површност

Импулсивност

Егоцентричност и грандиозност

Слаба контрола понашања

Недостатак кајања и кривице

Потреба за узбуђењем

Недостатак емпатије

Недостатак одговорности

Манипулативност у понашању

Рани проблеми у понашању

Површне емоције

Антисоцијално понашање
у одраслом добу

Неискреност и површност
Особе са антисоцијалним поремећајем личности на први поглед
могу бити веома шармантне, пријатне и занимљиви саговорници. Ла
ко започињу конверзацију и одржавају пажњу својим причама. Иако
су приче понекад контрадикторне, они успевају да убеде саговорника
у њихову истинитост. Веома убедљиво препричавају занимљиве и нео
бичне догађаје, приказујући себе у добром светлу. Посебно им импону
је да се представљају као образоване и информисане особе, са факултет
ским образовањем. Сарадник доктора Хера лепо је запазио „ психопате
имају добре прве две реченице увода у тему, али ништа више од тога“.
У ситуацијама када су ухваћени у лажи, не осећају се ни на тренутак
осрамоћено. Управо је ту је и основна разлика између нарцистичког и
антисоцијалног поремећаја. У пеналним установама, са друге стране,
стручњаци који су задужени да обаве иницијалне интервјуе са затво
реницима, остају запањени лакоћом којом психопате осуђене због на
силних криминалних дела описују и извештавају о тим догађајима, до
најситнијих детаља, без имало емотивне умешаности.
Егоцентричност и грандиозност
Психопате одају утисак самоуверених, доминантних и шармантних
особа, односно арогантних и надмених, како их особе које су са њима
имале блиске контакте описују после одређеног времена. У први мах,
саговорници су заслепљени самоувереношћу коју психопате рефлекту
ју, и крајње некритички усвајају све што они изговарају. Одличан при
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мер дао је истраживач у једном америчком затвору који је затражио
од осуђеника – психопате да одговори на питање да ли поседује неку
ману. Осуђеник је одговорио, без размишљања: „Немам ниједну ма
ну, осим тога да сам превише брижан“. С обзиром да је осуђеник био
осуђен на доживотну казну затвора због вишеструких кривичних дела
и бројних убистава и насилних испада можемо приметити да његова
грандиозност Селфа и надмени став супериорности не дозвољавају
увид у сопствено понашање, али и да је тенденција да се дају социјално
пожељни одговори који би могли да поправе утисак код саговорника
остала нетакнута. Даље, на додатни захтев да оцени себе на скали од 1
до 10, исти осуђеник је одговорио: „ Чиста десетка. Рекао бих 12, али то
би било хвалисање. Да сам имао боље образовање био бих геније.“.
Недостатак кајања и кривице
Многобројни извештаји професион
 алаца који се током свог рада
сусрећу са категоријом психопатских личности имају једну заједничку
нит. У сваком налазу или извештају стручних лица налази се податак
да испитаник не осећа кривицу нити стид због почињеног дела. Психо
пате нас са лакоћом, без скривања чињеница, обавештавају да их после
дице које њихови поступци имају на друге људе нимало не забрињава
ју. Како интелектуалне способности нису нарушене, психопате које се
стицајем околности нађу у пеналним или психијатријским условима
брзо науче значење речи кајање, с обзиром да им признавање, овог
пута декларативно, може битно олакшати боравак у тим условима. Че
сто оптужују друге људе да су криви за ситуац
 ију у којој су се нашли.
Један од урбаних митова карактерише психопате као индивидуе са ис
под-просечним интелектуалним способностима. И заиста, због своје
неосетљивости, бестидног и дрског понашања, и површинског шарма,
понекада управо тако и могу изгледати. Постоје јаке индикације ниског
моралног расуђивања код психопата, мереног Колберговим тестом мо
ралног расуђивања. У сваком случају, ову сумњу је много лакше дока
зати помоћу постигнућа на тесту морално-конвенционалних дистинк
ција. Психопате чак и када одрасту нису у стању да постигну успех на
овом тесту, за разлику од психички здравих људи који постижу успех
на овом тесту већ на узрасту од 3 године. Док је већина људи у стању да
предвиди последице сопствених акција, осети срам због учињених не
дела, схвати због чега лоши поступци резултирају фрустрацијом, због
чега је добро бити подозрив према нереалним и претерано обећавају
ћим понудама и свесни су своје обавезе према другим људима, психо
пате могу тешко разумети овакве ствари. (Newman, 1998)
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Недостатак емпатије
У психологији, термин емпатија се употребљава да означи процес
непосредног уживљавања у емоционално стање, мишљење и понаша
ње других људи. Психопате имају нарушен капацитет за емпатију што
у пракси значи да их осећања других људи ни најмање не занимају. Хер
их сматра безосећајним андроид
 има које описује научна фантастика,
неспособним да замисле шта то права људска бића доживљавају. “У
свету психопата не постоји особа која је само слаба; ко год је слаб, он је
и наиван, а то значи да тражи да буде искоришћен” (Rieber, 1997 према:
Hare, 1999). Склони су рационализацијама, оправдањима или негира
њу сваког недела, а себе приказују као жртве друштва које се не понаша
адекватно и поштено према њима. То становиште бране тезом да им
је то једини начин да преживе у овом хостилном, неправедном свету
данашњице. Њихово антисоцијално понашање започиње у најранијем
детињству, злостављањем животиња и агресивним испадима према вр
шњацима.
Површне емоције
Очигледан недостатак нормалног афекта и емоционалне дубине
психопата навео је психологе Џонса и Квеја да кажу како они “знају
речи, али не и музику” (Радуловић, 2006). Емоције психопата су толико
плитке да их неки клиничари називају “прото-емоцијама” тј. прими
тивним одговорима на тренутне потребе. Њихови покушаји да испо
ље емоције ограничавају се на нагле, драматичне изливе емоција које
можемо да опишемо као одигравање емоционалне узбуђености пре
него било како другачије. Психопате нису у стању да нијансирају раз
личита афективна стања, квалитативно нити квантитативно; изједнача
вају љубав са сексуалним узбуђењем, гнев са раздражљивости, тугу са
фрустрацијом (Hare, 1999). С обзиром на њихову изражену склоност да
дају социјално очекиване одговоре у вези породице или других људи
и да веома спретно успевају да вербализују таква социјална очекивања,
није ретко да се саговорник нађе у ситуацији која је у комплетној недо
следности са оним што је претходно речено. Лабораторијска истражи
вања показују да психопатама недостају физиолошке реакције у ситу
ацијама које се доводе у везу са страхом. Код “нормалне” популације
страх представља важан фактор у регулацији понашања. С обзиром да
психопате не осећају страх, иако знају шта их чека, једноставно се не
обазиру на последице; недостаје им физиолошки немир који већина
људи сматра веома непријатним и тежи да га избегне. У новијој сту
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дији спроведеној током 1997. године под супервизијом доктора Саба
тинија, помоћу савременог ПЕТ скенера, објављени су резултати који
показују да се психопате разликују од непсихопата у начину на који
мождана крв циркулише током процесуирања речи које имају емотив
но значење.
Манипулативност у понашању
Основни задатак психопата у контакту са другом особом јесте про
цена њене корисности, односно вредности, праћена проценом лично
сти и начина функционисања особе. Другим речима, уколико сагово
ника процене корисним „пленом“, фокусирају се на приближавање и
грађење блиског личног односа са њим, на којем ће да почива сва буду
ћа манипулација. Важно је напоменути да није неопх одно бити богат
и моћан да би се завредила пажња психопата; скоро свако има нешто
чиме би могао да привуче психопату да покуша да од њега оствари не
ку врсту користи. Временом психопата пажљиво процењује личност
особе од интереса; увид у понашање и карактеристике личности му да
је могућност да сагледа које сопствене особине особа код себе цени и
вреднује, а које не. Као прави познавалац људи, психопата ће дискрет
но тестирати унутрашње снаге и потребе саговорника, које су део њего
ве личности, и водећи се тим сазнањем изградити лични однос користе
ћи се са четврти важне поруке које ће му упутити кроз комуникацију
- речима или делима. (Babiak, Hare, 2006)
Прва порука коју психопата упућује је да цени и да му се допадају
особине и таленти личности којој намерава да се приближи. Другим ре
чима, он се сам позитивно представља тиме што каже да му се допада
саговорник. Наглашавање нечијих позитивних карактеристика, ласка
ње, једноставна је и моћна техника манипулације саговорника, као и
шармантан манир. На жалост, велики број људи са којима се сусреће
мо и у приватном и у професионалном животу не обраћају много па
жњу на друге људе и њихове квалитете, јер су окупирани самим собом.
Наћи некога ко ће обратити пажњу на нас, ко нас цени и заиста сагледа
ва наше квалитете, веома је драгоцено; то нам даје потврду вредности и
чини нас да се осећамо посебним. Психопате су у стању да брзо открију
и ласкањем задовоље ову људску потребу.
Сваки пут када ступамо у комуникацију са другима, ми инвести
рамо приличну количину менталне енергије у представљање сопстве
не личности. Ретко када пожелимо да делимо детаље свог приватног
живота са колегама на послу, сарадницима и познаницима; о тој теми
причамо само са блиским пријатељима, партнерима и члановима по
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родице. Психопата који нас види први пут је често у стању да наслути
неке од наших брига и проблема у приватном животу. Користећи ове
информације, психопата лукаво почиње да подражава наше каракте
ристике да би се представио сличним нама, и на тај начин остварио
блискост. Друга порука коју психопата шаље саговорнику је: „Ја сам
исти као ти“.
Полако, кроз шалу и наизглед необавезне разговоре, он почиње да
дели неке информације из приватног живота, и на тај начин нас тера да
спустимо гард. Овакав систем манипулације углавном има успеха, јер
се лако стиче поверење у некога ко дели исти вредносни систем, веро
вања и афинитете са нама. Желимо да верујемо да нас та особа разуме
на много дубљем нивоу него ико кога смо икада упознали. Разумевање
и прихватање сопствених особина од стране друге особе утиче на нашу
релаксираност, спуштање гарда и стицање поверења према тој особи;
са њом однос постаје веома близак јер нас види и иза наше социјалне
маске и прихвата нас таквим какви заиста јесмо. Срећни и опуштени,
закључујемо да нас психопата неће изневерити. Трећа порука коју нам
он шаље је: „Твоје тајне су сигурне код мене“. Сигурност представља ба
зичну људску потребу, а психопата радо ову потребу задовољава.
Када нас увери да разуме и прихвата све наше слабости и мане,
почињемо да верујемо да овај однос заиста има лепу перспективу, да
ће нам психопата бити прави пријатељ. Прави пријатељи, наравно, ме
ђусобно размењују информације и често су те информације интимне
природе. Однос се развија и напредује разменом таквих информација,
временом се то све чешће дешава и размењује се већа количина приват
них садржаја, као што су наде, тежње, жеље и снови. Неке од ових ин
формација су личне, друге су безначајне и свакодневне, али све су оне
релевантне за изграђивање поверења између двоје људи и испуњавање
дубоких психолошких потреба и очекивања. Психопате су врло вољ
не и спремне да испуне ове потребе; управо то и представља њихово
оружје. Они су одлични у комуникацији, лако наслућују које нас теме
интересују и пласирају их претварајући се да су и они подједнако заин
тересовани за њих, често употпуњавајући комуникацију ентузијазмом
или другим емоцијама како би појачали снагу изговорених речи. Пси
хопате одлично користе реторичке вештине да би владали комуника
цијом; они користе ласкање како би створили слику да о саговорнику
мисле као о веома снажној особи. Потенцирају и преувеличавају њего
ве постојеће снаге, а минимализују или игноришу слабости. Ова психо
лошка стратегија фаворизује личност саговорника обећавајући могућу
дубоку интимност и нудећи однос који је специјалан, јединствен и за
увек отворен. Таква стратегија није једноставна, али психопата улаже
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огромну количину енергије да би жртву уверио да је управо он особа
која јој је потребна у животу. Стога, четврта његова порука гласи: „Ја
сам савршен пријатељ (љубавник, партнер) за тебе!“ Када се једном ус
постави оваква психолошка веза, поверење је загарантовано. Касније
интеракције само учвршћују темеље који су успостављени током ове
фазе манипулације. (Babiak, Hare, 2006)
Висок степен самољубља објашњава зашто психопате лажу, варају
и понашају се агресивно. Када психопата успешно изманипулише не
кога, доживљава велику радост и узбуђење, једнако као што доживља
ва победник неке трке, на пример. Успешна манипулација представља
победу и доказ је манипулаторове супериорности. Таква перспектива
обавезује психопату да не дозволи неуспех или да буде доведен у пот
чињени положај. Сваки евентуални промашај, теор
 ијски, нарушава
његову слику суперио
 рности, али, чак и ако се то деси, психопата ће
тешко признати пораз и вероватно ће порицати неуспех. Кроз пори
цање пораза пред другима ипак не успева да спаси сопствену слику о
себи, која почиње да се урушава и резултује осећањем ниже вредности
(Schurman-Kauflin, 2000).
Подтипови психопата
Истраживачи Милон и Дејвис (Millon and Davis, 1998) понудили су
класификациони метод који ће у многоме помоћи да се направи раз
лика и боље разумеју дивергентне карактеристике психопатске струк
туре; они су описали десет подтипова овог поремећаја. У дијагностици
психопатије по Милону посебно су важни домени: слика о себи, пред
ставе о другима, односи са другима, понашање и структура одбрана. Та
ко, Милон узима пет димензија на које је потребно обратити посебну
пажњу при дијагностификовању психопатије: непријатељски афекат,
агресивну слику о себи, осветољубивост у интерперсоналним релаци
јама, хипертимију и злонамерне пројекције (Радуловић, 2006). Разлику
јемо неморалне, лукаве, психопате склоне ризику, грабежљиве, бескич
мене, експлозивне, абразивне, зле, тиранске и малигне психопате.
1. Неморални психопата – овај подтип најчешће сусрећемо у
комбинацији са нарцистичким цртама. Ретко завршавају у пе
налним или психијатријским установама. Одликују их добре
социјалне вештине, иако по правилу нису у складу са важећим
друштвеним нормама. Веома лако комуницирају са другим осо
бама и у стању су да до савршенства прикрију емоцион
 алну хлад
ноћу и тенденцију да искоришћавају особе које имају одређене
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слабости. Не плаше се казне и стога су склони да се упуштају у
ризичне односе и понашања чак и када су суоч
 ени са казном.
Одликује их спољашњи локус контроле, немилосрдни су према
својим жртвама и никада се не окрећу за оним што је учињено.
Лако слажу и апсолутно су индиферентни уколико се деси да
буду откривени у својим лажима. Њихов мото је „учини против
других пре него они учине против тебе“ (Радуловић, 2006)
2. Лукави психопата – овај профил се јавља у комбинацији са хи
стрионичним цртама. Он је неодговоран, импулсиван и огорчен.
Њихов највећи страх је да их други неће прихватити уколико не
буду натерани да то учине. Уживају да манипулишу са другим
људима. Имају снажну потребу да им се други диве и, упркос
неодговорним и површиним односима које успостављају, готово
редовно успевају да стекну њихову наклоност. Основна разлика
у односу на неморалне психопате је то што своју жртву експлоа
тишу докле год не успеју да је очарају и постану објекат њиховог
обожавања и дивљења. Када је тај услов испуњен, напуштају жр
тву у потрази за новим извором пажње и обожавања.
3. Психопате склоне ризику – упуштају се у ризична понашања ис
кључиво због незајажљиве потребе за узбуђењем и подизањем
нивоа адреналина у организму. На тај начин демонстрирају сво
ју независност, али и неодговорност. Њихова базична потреба не
односи се на освету већ на остваривање личних потреба сада и
одмах.
4. Грабежљиве психопате – најбоље их описују критеријуми побро
јани у ИЦД-10 под дијагнозом дисоцијалног поремећаја. Ове
особе покрећу љубомора, завидност и осећање да је живот био
неправедан према њима и није им омогућио лагодност коју сма
трају да заслужују. Идентитет је дифузан; базичну несигурност
покушавају да неутралишу претераним хвалисањем. Без обзира
колико постигну током живота, увек ће осећати да су заслужи
ли више и бити сумњичави у намере других људи. Егоцентрич
ни су и неспремни да са другима деле оно што имају.
5. Бескичмене психопате – карактеришу их зависне и избегавајуће
црте личности. Психопатска агресија овде репрезентује парадок
сални одговор на осећање страха и претње пре свега да би дока
зали да нису нити слаби нити плашљиви. (Millon, 1998) Друге љу
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де опажају као садисте, бескрупулозне личности које су у стању
да нанесу зло, док је њихов селф-концепт обележен осећањем
несигурности, беспомоћности и рањивости. У ратним условима
осећају се знатно сигурније јер им специфични услови омогућа
вају да се покажу као самоуверени и суперио
 рни. Из тог разло
га неретко постају професионални војници или се добровољно
придружују милитаристичким групацијама.
6. Експлозивне психопате – њихово интерперсонално понашање
обележавају бурни, нагли руптуси беса. Ипак, ови „тантруми
одраслих лица“, како их назива Милон, немају инструментални
карактер већ служе као одбрана од осећања страха и фрустраци
је која не може да се толерише ни на кратко време. Хиперсензи
тивни су и осетљиви на потенцијалне ситуац
 ије издаје од стране
других особа. Стога, реагују инстинктивно, без станке, и служе
се претњама и застрашивањем. Њихове нагле изливе агресије и
беса најбоље можемо описати као „средство за пражњење поти
снутог осећања понижености“. У тим ситуац
 ијама могуће је да
почине и крвни деликт.
7. Абразивне психопате – су у сталној, отвореној конфронтацији
са другим особама. У њиховом профилу доминирају негативи
стичке и параноидне црте. Стално су у свађи са особама у својој
околини и неретко се служе правним средствима како би дока
зали своју позицију. Склони су критицизму, заједљивим комен
тарима у току разговора са циљем потцењивања саговорника.
Криминални акти нису мотивисани материјалном добити већ
јаком жељом да успоставе, односно одрже социјални статус и
добру репутацију.
8. Зле психопате – су пуне мржње и жеље за одмаздом због ствар
ног или измишљеног малтретмана који су доживеле у детињству
(Радуловић, 2006). Највећи број убица и серијских убица припада
овом профилу. Изгледа да они имају најнижи степен кривице
због злочина који су починили. Осећају презир према својим
жртвама и одликује их јако, чврсто агресивно језгро. Њихова по
нашања су у потпуности инструментално мотивисана и увек су
свесни својих поступака, али их последице или евентуална казна
не спречавају да их предузму.
9. Тиранске психопате – заједно са подтипом злих психопата чи
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не најокрутнију и најстрашнију категорију овог поремећаја. Од
говорни су за велики део екстремно насилних кривичних дела.
Више него остали подтипови антисоцијалног поремећаја лично
сти, уживају у патњи коју наносе жртви, али и реакцији околи
не на претрпљену патњу и страх жртве. Стимулише их страх,
слабост или отпор који преплашена жртва предузима како би
се одбранила од насилника. Уместо да их такво понашање уми
ри, насиље ескалира. Коначни циљ је потпуна субмисивност и
потчињеност жртве. Можемо их описати и као „најчистији“ тип
психопата чијим профилом доминирају садистичке и негативи
стичке карактеристике.
10. Малигне психопате – су неповерљиве, заводљиве, хладнокрвне
и жуде за осветом. Доминантан механизам одбране је пројекци
ја, што не изненађује с обзиром да их карактеришу параноидне
црте личности. Свуда виде заверу и подмукло понашање дру
гих људи, пројектујући свој лични отров, злобу и злонамерност.
Ипак, ређе предузимају активну реакцију на такво понашање,
углавном се задржавају на нивоу фантазмичне обраде.
Сваки од ових подтипова манифестује се кроз различити склоп цр
та личности, на тај начин дајући различити профил. Ипак, оно што им
је заједничко јесте неспособност да осете кривицу и емпатију. Поједини
покушаја објашњења овог феномена су и физиолошке природе.
Хипотеза о активности леве хемисфере мозга
и невербално понашање
Постоје спекулације на тему да ли је код психопата присутна слаба
функција леве хемисфере или необична латерализација језичке функ
ције, и да ли они имају мање капацитета у левој хемисфери за обраду
језичких функција него нормални људи. Такве спекулације су поткре
пљиване серијом истраживања из осамдесетих година прошлог века.
Hare и Jutai (1988) су вршили стимулацију написаним речима у оквиру
десног или левог дела испитаниковог видног поља. Испитаници су има
ли задатак да кажу када год је стимулус (реч) одговарао претходно пре
зентованој речи, семантичкој категорији или апстрактној категорији.
Налази психопата показују упадљиве тешкоће када је у питању дискри
минација апстрактних категорија код стимулуса који су презентовани
са десне стране видног поља. Насупрот томе, они су имали изнад-про
сечне резултате када је стимулус презентован са леве стране видног по
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ља. Није пронађена значајна разлика у резултатима у зависности од
стране видног поља када су у питању поређење речи и сврставање у
семантичке категорије. Слично овеме је било и истраживање слушања
код психопата (Hare and McPherson, 1984); испитаницима су изговаране
речи-стимулуси на десно или лево уво, а њихов задатак је био да кажу
шта су чули. Уочен је низак ниво успешности постигнућа у односу на
контролну групу здравих особа код речи које су саопштаване на десно,
али не и на лево уво. Овакви резултати су потврђени касније и на попу
лацији адолесцената са психопатским тенденцијама (Raine, 1990).
Тврдња о слабијој функцији леве хемисфере и необичној латери
зацији језичке функције код психопата је развијена у оквиру теор
 ије
активације леве хемисфере (LHA). Према овом мишљењу, код психо
пата је присутан дефицит у когнитивном функцион
 исању које се одно
си на специфичне ситуац
 ије, и испољава се искључиво под одређеним
околностима које селективно и диференцијално активирају ресурсе
леве хемисфере. LHA теорија сугерише да ће обрада информација чи
је процесуирање није везано за конкретну хемисферу бити нарушена
код психопата када се лева хемисфера активира другачије од десне у
односу на захтев обраде. Иако се чини да постоје индикације за слаби
ју и необичну латерализацију језичке функције код психопата, функ
ционални значај ових налаза је тешко утврдити. Не постоје очигледни
разлози због чега би неуобичајена латерализација доводила до развоја
психопатије. Постоји много нејасноћа у целокупној LHA теорији ка
да је у питању њена примена на психопате. Тврдња да доминантност
функције леве хемисфере има генерални ефекат на когнитивно функ
ционисање још увек није научно утемељена. (Blair,Mitchell,Blair, 2005).
Акт говорења често прате и придружени покрети руку и шака
који се називају гестовима. То су покрети који су карактеристични за
говор- јављају се само у току конверзације, синхронизовани су са лин
гвистичким јединицама, паралелни са семантичком и прагматичком
функцијом исказа, и развијају се спонтано, заједно са развојем језика.
Ове сличности представљају снажан индикатор да су гестови и говор
делови исте психолошке структуре. Евидентно је да у току социјалне
интеракције и говорник и саговорник емитују мноштво порука сво
јим телом; покрети тела подразумевају контакт очима, мимику, гести
кулацију и пантомиму, и могу допуњавати говорни исказ или имати
сопствено значење. У великој мери, говор тела помаже у одређивању
говорниковог и саговорниковог става према другом учеснику у кому
никацији, или према самој теми разговора (McNeiil, 1985). Уколико су
психопате несвесне сигнала које овим путем шаљу саговорнику, као
што тврди Хер, могуће је посматрати разлике између њих и здравих
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особа у погледу ових параметара невербалног понашања. Генерално,
психопате важе за људе који имају велики број специфичности веза
них за емоционална стања. Описују се као емоционално незрели и са
смањеном способношћу да искусе емоционалне компоненте личног
и интерперсоналног понашања. Затим, карактерише их емоционална
површност- просте, импулсивне емоционалне реакције које се мани
фестују тренутном фрустрацијом и нелагодношћу. Емоционална не
зрелост је заједнички фактор свих описа психопата. Са аспекта емоци
оналне експресивности, зрелост подразумева одређену суптилност и
софистицираност експресије, што указује и на постојање аутоконтро
ле. Стога, очекивано је да психопате испољавају више импулсивних
реакција као и дијаметрално различитих образаца понашања у одно
су на здраву популацију. Психопате се разликују од здравих особа по
свом невербалном понашању током интерперсоналних ситуација, по
готово у погледу сопствене наметљивости. Они више гестикулирају,
више се нагињу ка саговорнику (смањујући на тај начин удаљеност у
односу на њега), и дуже одржавају контакт очима. Ова последња ка
рактеристика је посебно наглашена. Такође, они се мање осмехују за
време конверзације. Процена исказа који су емотиво обојени такође
разликује психопате од здравих особа. Прво, процену емоција је лак
ше учинити када је реч о исказима психопата, што указује да су при
падници ове популације “лакши за читање” и да су њихове емоције
израженије у односу на емоције здравих особа. Друго, процена емо
ционалног стања је тачнија код психопата из разлога што они не ис
пољавају фине нијансе у расположењима као што су страх, чуђење,
гађење и туга, а присутан је и већи ниво контраста између емоција
као што су бес и радост, као и страх и чуђење. Такође, код психопата
је процена емоционалног стања у већој мери заснована на њиховом
невербалном понашању него код здравих особа. Глобално гледано, све
ове карактеристике у понашању психопата потврђују хипотезу о емо
ционалној незрелости психопата (Rouillon, 1978).
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ЗАКЉУЧАК
Психопате су врло веште у скривању своје праве личности пред
онима којима желе да манипулишу. Само постојање листе психичких
специфичности које карактеришу психопатију не гарантује њено успе
шно препознавање и дијагностификовање. Напротив, није неуоб
 ичаје
но да стручњак са пуно знања и искуства из ове области буде обманут
и изманипулисан од стране психопате којег не познаје довољно добро.
Способност појединца да препозна психопатску манипулацију зависи
и од тога да ли га манипулатор сматра вредним пажње и да ли га види
као могући објект манипулације. Уколико психопата не види никакву
могућу корист ни интерес од бављења саговорником, утолико је већа
могућност да његово понашање буде реалније сагледано, а самим тим
и препознато као психопатско. Психопате улажу много менталне енер
гије у анализирање и манипулисање жртвама, али готово да се уопште
не труде да задрже маску пред људима које им нису значајни; они за
њих једноставно не постоје. Стога су особе које игноришу у одличној
позицији да посматрају како психопате манипулишу другима. Са уви
дом у начин на који они то раде, имају прилике да „завире“ иза маске
и сагледају личност психопате на прави начин. Студенти и други људи
који се први пут суочавају са проблемом психопатије понекада почињу
да виде психопатске карактеристике у људима у свом окружењу. Ше
фови, бивши супружници, службеници, наставници, чланови породи
це и пријатељи често постају осумњичени уколико се деси да испоље
неку од особина које постоје на дијагностичким листама. Неки су скло
ни да елементе психопатије виде у себи, налик студентима медицине
који почињу да код себе препознају симптоме болести коју уче. Веома
је важно бити свестан ове сопствене тенденције да припишемо психо
патију и онима који испољавају само понеку њену карактеристику, јер
је врло значајна за сву валидну дијагностику. Не постоји један универ
залан начин да се заштитимо од социјалних предатора око нас. Ипак,
количина информација коју поседујемо везано за ову врсту социјалних
насилника у многоме ће нам помоћи да се у свакодневном животу од
бранимо од невоља које они неминовно за собом остављају.
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ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER
AS “MASK OF INSANITY”
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SUMMARY
Contemporary studies show great interest in antisocial personality
disorder because of its important theoretical findings in field of criminal
psychology as well as improvement measurements of prevention. Thus,
curiosities of this topic are limited on investigation of criminal population
or those who intentionally break social rules. In this article, main focus is
put on population who lives in margins of society and who has relatively
normal functioning in world among us.
KEY WORDS: antisocial personality disorder, mask of sanity, social
predators
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ПОЛОЖАЈ НАСТАВНИКА У ОДНОСУ НА УЧЕНИКЕ
У ПРИПРЕМНОМ ДЕЛУ ЧАСА
Драгана Чановић¹, Фадиљ Еминовић2, Санела Пацић3
¹Основна школа „Кнегиња Милица” Београд
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Настава физичког васпитања је специфична делатност у којој органи
зација часа игра кључну улогу. Због могућности повреде актера у наста
ви та организација мора бити доведена на највећи ниво. Како би деца уоп
ште могла пратити наставу наставник врло често употребљава метод
демонстрације као метод за презентовање моторичког задатка. Да би се
то остварило неопходно је да положај наставника буде најоптималнији у
односу на ученике.
Припремни део часа траје 15-20 одсто од укупног трајања часа. Овај део
се може продужити, а може се спојити са уводним делом али се не сме преско
чити. Вежбе имају циљ да парцијално утичу на мишићне групе. Наставник
не сме гледати форму, већ које ће мишичне групе разгибавати у односу на
главни део часа. Треба програмирати од 8 до 10 вежби са по осам понављања.
Број понављања и вежби се може смањивати или повећавати у односу на уз
раст деце.
Студени Више школе за образовање васпитача у Беог раду у школској
2003/04 су послужили као узорак испитаника да се утврди ниво обућености
тек завршених средњошколаца, у односу на њихово дотадашње искуство о
пложају наставника у односу на ученике у припремном делу часа.
Студенти су демонстрирали положај наставника у односу на децу која
су у припремном делу часа биле у колонама, врстама, полукругу или кругу.
Након прикупљених резултата о тачности постављања наставника у од
носу на ученике искоментарисани су резултати и изведени закључци да су
студенти стали како треба за демонстрацију када су биле у питању врсте,
већина је добро стала за положај колона и поукруга, а ни један студент није
био саставни део круга када су вежбе обликовања извођене у тој формацији.
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Све и један студент је стао у центар круга и на тај начин демонстрирао ве
жбе што је неправилан положај.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: вежбе обликовања, положај наставника, колоне, врсте,
полукруг, круг

УВОД
Примарну улогу у реализацији наставе физичког васпитанја има
ју наставници физичког васпитања (Еминовић и сар., 2010). Наставни
ци, настојећи да креир
 ају климу овладавања задатком и оријентацијом
ученика на задатак, наглашавају пре свега процес учења (а не коначни
исход), лично напредовање (а не поређење са другима) и залагање уче
ника (Перић, 2003).
Вежбање не треба претварати у досаду или обавезу. Наставник кре
ира амбијент у коме се сви ученици осећају безбедно, компетентно и
прихваћено, а учествовање у настави доноси изазов, радост и задовољ
ство. Није довољно да наставник објасни ученицима шта и како треба
да раде, већ је са аспекта интернализације и интеграције регулације
понашања, једнако важно да знају зашто то раде.
Веома је битан положај наставника у сали у односу на положај де
це како би могао прегледно да види сву децу док раде задатке. Једино
јасном прегледом наставник може уочити грешке које ученици раде
и исправљати их. Код фронталног рада који се обично среће у уводно
– припремном делу наставник (или дете које демонстрира) мора стаја
ти на таквом месту где га сви виде како би сви видели демонстрацију,
а са друге стране наставник мора сву децу видети како не би дошло до
грешака приликом извођења вежби. Тако наставник не сме стајати у
центру круга када су деца распоеђена у круг јер не види сву децу.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Предмет истраживања је са каквим су предзнањем о положају на
ставника физичког васпитања у односу на ученике у припремном делу
часа, студенти прве године Више школе за образовање васпитача до
шле на Вишу школу.
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Хипотетички оквир истраживања
• H1 Студенти су се поставили у положај који одговара положају
наставника када су деца у колонама.
• H2 Студенти су се поставили у положај који одговара положају
наставника када су деца у врстама.
• H3 Студенти су се поставили у положај који одговара положају
наставника када су деца у полукругу.
• H4 Студенти су се поставили у положај који не одговара положа
ју наставника када су деца у кругу.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА
Општи циљ истраживања је да се укаже на пропусте у досада
шњем школовању на настави физичког васпитања када је реч о деликат
ном питању као што је положај наставника у припремном делу часа.
Посебни задаци су:
1. утврдити колики број студената зна где треба професор физич
ког да стоји приликом демонстрирања вежби обликовања у од
носу на положај деце која су у колонама;
2. утврдити колики број студената зна где треба професор физич
ког да стоји приликом демонстрирања вежби обликовања у од
носу на положај деце која су у врстама;
3. утврдити колики број студената зна где треба професор физич
ког да стоји приликом демонстрирања вежби обликовања у од
носу на положај деце која су у полукругу;
4. утврдити колики број студената зна где треба професор физич
ког да стоји приликом демонстрирања вежби обликовања у од
носу на положај деце која су у кругу.
Узорак, методе и технике истраживања
Узорак испитаника је било 168 студената прве године Више школе
за образовање васпитача школске 2003/04. годину које су тог дана до
шле на час Рекреације.
Сваки студент је стао у положај који је по њему најоптималнији у
односу на друге студенте из своје групе које су заузимале положаје ко
лона, врста, полукруга или круга, а професорка је забележила да ли је
положај оптималан или не.
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Резултати истраживања са дискусијом
Резултати истраживања приказани су графички помоћу дескрип
тивних мера статистике уз опис сваког графика.
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Графикон 1 – Положај студената у односу на колоне

Од 168 студената добар положај у односу на студенте у колонама је
заузело 159 студената, два студента су стала тако да нису имала добар
поглед на присутне на часу, а седам студената је рекло да не зна где би
стало (Графикон 1).
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Графикон 2 – Положај студената у односу на врсте

ПОЛОЖАЈ НАСТАВНИКА У ОДНОСУ НА УЧЕНИКЕ У ПРИПРЕМНОМ ДЕЛУ ЧАСА

359

Од 168 студената све студенткиње су стале у правилан положај у
односу на друге студенте који су били поређани у две врсте (Графи
кон 2).
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Графикон 3 – Пожај студената у односу
на положај полукруга

Од 168 студената 132 студента су заузели исправан положај када је
у питању полукруг, 29 је заузело неодг оварајући положај, а седам је ре
кло да не зна где би стало (Графикон 3).
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Графикон 4 – Положај студената у односу на круг

Од 168 студената свих 168 је заузело неправилан положај у односу
на круг (Графикон 4).
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На основу овако добијених резултата може се установити да су све
четири постављене хипотезе тачне, а фрапантна је чињеница да ни јед
на студенткиња није знала да када су деца у положају круга и професор
мора бити саставни део круга, а да не сме стајати у центру круга.
МЕТОДИЧКА УПУТСТВА ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА
„Вежбе обликовања су специјално одабрани покрети за поједи
не делове тела (руке, ноге, труп) и тела у целини ради повећане по
кретљивости, јачања, истезања или лабављења појединих мишићних
група, ради усавршавања координације покрета и правилног држања
тела“. Могу се изводити различитим степеном мишићних напрезања,
различитом брзином и амплитудом покрета. Основне карактеристике
које дају посебно мето у физичком васпитању су:
• једноставност и приступачност, избор једноставних покрета
који се лако усвајају, који се могу понављати и бити доступни
свима;
• утицаја на поједине делове локомоторног апарата, постиже
се захваљујући правилном избору вежби и начину њиховог изво
ђења. То пружа могућност да се вежбе могу применити у разли
чите сврхе (нпр. вежбе за стопало);
• дозирање оптерећења, постиже се избором вежби, бројем по
нављања, интезитетом извођења, мењањем почетног и завршног
положаја, повећањем амплитуде покрета, извођењем са и без
реквизита.
Правилан редослед извођења вежби обликовања обезбеђује пра
вилну смену рада и одмора појединих мишићних група. Вежбе облико
вања најбоље је изводити после активности ходања, трчања, поскакива
ња које изазивају појачано дисање и боље снадбевање мишића крвљу.
Избор вежби и број понављања зависи од узраста и способности деце
као и од сложености и тежине вежби (нпр. вежбе за руке и рамени по
јас и вежбе за стопала понављају се више пута, а вежбе за леђа и стомак
мање пута). Значај вежби обликовања је што подстичу правилан раст
и развој, правилно држање тела, координацију и ритмичност, равноте
жу и културу покрета.
Наставницима се пружа могућност да сами сачине комбинаци
је вежби у односу на потребе ученика, али се мора водити рачуна о сле
дећим захтевима:
• вежбе покретљивости и вежбе снаге морају бити равномерно за
ступљене;
• вежбе се изводе редоследом од лакших ка тежим;
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• прве у низу су вежбе за врат, руке и рамени појас, затим вежбе за
труп, па на крају вежбе за ноге;
• прво се изводе вежбе у стојећем ставу, а затим у нижим почет
ним положајима (клечећи, седећи, лежећи);
• вежбе морају бити у функцији садржаја вежбања у главној фази
часа.
За реализацију вежби обликовања треба обезбедити одговарајуће
место одржавања (затворени или отворени простор), помоћна сред
ства (справе и реквизити), може се обезбедити и музичка пратња. Тре
ба се организовати тако да свако дете при вежбању има довољно про
стора, да сва деца могу да виде наставника и да он има преглед над
свом децом (видети цртеж 1, 2, 3 и 4). Наставник треба да покаже вежбу
и да потребна објашњења некад и сама деца могу бити демонстратори
вежбе који правилно изводе. Деца понављају вежбу под контролом на
ставника који указује на евентуалне грешке.
Важну улогу има равномерно распоређивање оптерећености на
све делове тела, при томе треба почети од лакших вежби, а затим ићи
ка тежим и тешке вежбе смењивати са лакшим. У току вежбања дисање
треба да буде слободно и природно, у складу са ритмом вежбања, као
што је и битно да дете не задржава дисање док вежба.
„Правилно дисање је изузетно важно код свих облика вежбања. Че
сто се дешава да деца приликом извођења вежбе неправилно дишу,
правећи при напору застоје дисања. Код свих описаних вежби спрово
ди се истовремено динамичка вежба дисања. Код сваког ширења руку
долази удисај, а при скупљању издисај. Исто тако код превијања тела
долази издисај, а код његовог исправљања или опружања удисај.“
„Свака вежба се изводи из одређеног почетног положаја, који могу
бити:
• стојећи (са раширеним или скупљеним ногама, односно раско
рачни или суножни став);
• седећи (са савијеним, опруженим или укрштеним ногама);
• лежећи (на стомаку, леђима или боку);
• клечећи ( седећи на петама, ослањајући се на рукама).“
Утицај вежбе често зависи од почетног положаја. Мењањем почет
ног положаја вежба се може олакшати или отежати (нпр. подизање
савијене ноге у стојећем ставу има мањи ефекат од подизања ноге у
седећем ставу). Такође, већи ефекат и оптерећење, сложенију коорди
нацију, већу концентрацију и пажњу изазивамо ако вежбе обликова
ња изводимо коришћењем помоћних средстава (справа и реквизита).
Својим обликом, бојом, величином, тежином и функцијом та средства
мотивишу на рад, пружају веће задовољство, подижу интересовање.
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По Вишњићу: „Спознати интерес деце основни је кључ за даље раз
вијање његових интереса, јер у том случају нови интерес постаје његов
унутрашњи интерес и настаје потреба за задовољавањем тог унутра
шњег интереса“. Пожељно је да се при вежбању што чешће користи
музичка пратња, јер правилно одабрана музика мотивише децу на ве
ћу активност, развија осећај за лепо и складно. Дете се ослобађа суви
шних покрета, отклања укоченост и грчевитост покрета. Осим музич
ком пратњом ритам се може давати разним удараљкама или пљеском
длановима, док треба избегавати бројање и коришћење пиштаљке при
извођењу вежби обликовања.
Током ређања вежби, неопходно је да сваки ученик има довољно
простора за извођење вежби. Уобичајена површина за вежбање се из
ражава кругом, где је пречник распон руку. Потребно је да наставник,
који показује, демонстрира вежбе, буде на видном месту, да га сви уче
ници могу видети.
ЗАКЉУЧАК
У припремној фази часа се настоји да се применом функционално
комбинованих вежби организам припреми за веће напоре, који га оче
кују у основној фази часа. То је уједно и циљ припремне фазе часа.
„Из циља проистичу задаци припремне фазе часа: активирање
свих мишићних група вежбама снаге, истезања и лабављења. Посебна
пажња се обраћа на велике групе мишића, које су значајне за држање
тела. Доприносе природном држању тела и макар минималном пре
венцијом настајања постуралних поремећаја доприносе и вежбе које
се обавезно примењују из часа у час. Вежбама изабранима за ову фазу
часа утиче се на чврстину и оптималну покретљивост у зглобовима. Ве
жбањем се у одређеном степену утиче на развој снаге и покретљивост“.
Истраживањем је утврђено да су студенти прве године Више шко
ле за образовање дошле са знањем о томе где наставник треба да стоји
ако су деца поредана у врсте, одлично знање су показале и у томе где
се наставник налази у односу на децу када су она у колонама, добро
су се поставиле и када је био у питању полукруг али ни један студент
није био саставни део круга када су вежбе обликовања извођене у тој
формацији. Све и један студент је стао у центар круга и на тај начин де
монстрирао вежбе.
Због горе наведеног неопходно је посебну пажњу посветити образо
вању професора физичкиог васпитања, дефектолога, учитеља, васпита
ча и у овом сегменту како би организација часа и безбедност деце била
што боља.
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SUMMARY
Teaching physical education is specific activity in which the organiza
tion plays a key role hour. Because of possible violations of actors in teac
hing the organization must be brought to the highest level. So that children
could follow the general education teacher frequently used method of de
monstration as a method for presenting a motor task. To this end it is essen
tial that the role of teachers is optimal in relation to the students.
Preparatory part of class takes 15-20 percent of the total duration of the
class. This section can be extended and can be connected with the introduc
tory part, but should not be skipped. The exercises are intended to partially
affect the muscle groups. The teacher can not watch the form, but that will
stretch muscle groups relative to the main part of class. It should be program
mable from 8 to 10 exercises with eight repetitions. The number of repetitions
and exercise can decrease or increase in relation to the age of the children.
Students of hight school for teacher training in Belgrade in 2003/04
were used as a sample of respondents to determine the level of training
just finished high school, compared to their previous experience of po
sition teachers compared with students in the preparatory work hours.
Students have demonstrated the role of teachers in relation to children
who are in the preparatory work hours were in the columns, sorts, a semicircle or circle.
After collecting the results of the accuracy of placement of teachers in
relation to students disscuse the results and conclusions that students are
fit to be the demonstration when they were in question types, most of the
good fit for the position of columns and semi-circle, and no student was not
an integral part of circle when the free exercise performed in this formation.
All and one student stood at the center of the circle, thus demonstrating the
exercises as an irregular position.
KEY WORDS: free exercise, the role of teachers, columns, types, semicircle, circle

НАПОМЕНА
У часопису Београдска дефектолошка школа, Вол. 17 (1), бр. 49, 2011,
на страни 153, рад аутора Марине Радић Шестић и Биљане Милановић
Доброта под називом „Евалуација радне успешности особа са
ометеношћу у заштитним радионицама“ погрешно је категорисан
као стручни чланак. Изнад назива рада треба да стоји Оригинални
научни чланак.
Уређивачки одбор и главни и одговорни уредник се изви
њавају ауторима проф. др Марини Радић Шестић и мр Биљани
Милановић Доброта.
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Прилог I

1. Оригинални научни чланак садржи резултате изворних истраживања. Научне информа
ције у раду морају бити обрађене и изложене тако да се могу експерименти поновити и прове
рити анализе и закључци на којима се резултати заснивају.
2. Претходно саопштење садржи научне резултате чији карактер захтева хитно објављивање,
али не мора да омогући проверу и понављање изнесених резултата.
3. Прегледни чланак представља целовит преглед неког подручја или проблема на основу
већ публикованог материјала који је у прегледу сакупљен, анализиран и расправљан.
4. Стручни чланак представља користан прилог из подручја струке а чија проблематика није
везана за изворна истраживања. Стручни рад се односи на проверу или репродукцију у светлу
познатих истраживања и представља користан материјал у смислу ширења знања и прилагођа
вања изворних истраживања потребама науке и праксе.
Категоризација научних и стручних радова дата је према препорукама УНЕСКО-а.
Прилог II
1. Елементи чланка су:
- НАСЛОВ, заједнички наслов и поднаслов, који треба сажето да означи садржај, да буде лак
за идентификацију у библиографијама и другим публикацијама које издају информационе слу
жбе. Наслов може да прати поднаслов који садржи само допунске информације, и они треба да
буду јасно раздвојени (нпр. помоћу двотачке).
- ИМЕНА И АДРЕСЕ АУТОРА
Име и презиме аутора се наводи у пуном облику, а презиме треба типографски истаћи. Име
које је дао аутор, као и ред имена аутора у групи треба да буде поштован од стране уредника.
Када је аутор колективно тело треба навести у потпуности његово званично име, а адресу
ставити у фусноту или на крају чланка, док скраћени облик имена може да се да у заградама.
- ДАТУМ ЧЛАНКА означава датум пријема коначне верзије чланка.
- ТЕКСТ ЧЛАНКА треба да следи логичан и јасан план. Треба изложити разлог за рад и ње
гов однос према сличним претходним радовима. Методе и технике треба описати на начин да
читалац може да их понови. Резултате и дискусију резултата као и препоруке пожељно је одво
јено приказати.
Фусноте се користе само у изузетним случајевима и садрже само додатни текст а никада ак
туелне библиографске референце, али могу да упућују на референце у библиографији.
- ИЛУСТРАЦИЈЕ И ТАБЕЛЕ треба да буду нумерисане и снабдевене одговарајућим насло
вом. Све илустрације и табеле треба да имају упутнице у тексту.
- ПРИЛОЗИ садрже споредне, али важне податке као нпр. методе анализе, компјутерске ис
писе, листу симбола као и додатне илустрације или табеле. Прилози се стављају на крај текста
после библиографије и треба да су означени словима, бројевима или заглављем.
Цитирање у тексту треба да је у складу са ISO 690/1987.
- БИБЛИОГ
 РАФИЈА
Листа референци која се односи на чланке цитиране у тексту налази се на крају чланка и
треба да буде израђена у сагласности са ISO 690/1987 Листа референци садржи само референце
објављене у документима. У случају радова цитираних из секундарних извора, референца тре
ба да буде на оригиналу ако се зна, и да буде пропраћена изразом „цитирано у“ па референца
секундарног извора.
2. Сви чланци треба да буду снабдевени резимеом и то на језику чланка као и на страном
језику (Е. П.)
На основу мишљења Републичког секретаријата за културу Србије, број 413-935/84-06 од 24.
октобра 1984. године, овај часопис ослобођен је плаћања пореза на промет.
Издавање часописа делимично финансира Министарство науке и животне средине Р.
Србије.
Рукописе за Вол. 17 (1), Бр. 49 примамо до 20. 01. 2010, за Вол. 17 (2), Бр. 50 до 30. 04. 2010, за
Вол. 17 (3), Бр. 51 до 30. 09. 2010.
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