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УТИЦАЈ СЛУШНОГ СТАТУСА И ДЕМОГРАФСКИХ
ФАКТОРА НА ПРЕПОЗНАВАЊЕ
И ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ЕМОЦИЈА КОД УЧЕНИКА
МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Марина Радић Шестић*, Весна Радовановић,
Биљана Милановић Доброта,
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Веома је мали број истраживања која испитују способност глуве и наглу
ве деце да препознају емоције. Значај емоционалног развој детета је неоспо
ран јер се одражава на социјалне компетенције, вршњачке односе, популар
ност међу вршњацима, допадљивост и школска постигнућа. У том смислу,
циљ нашег истраживања је утврдити да ли се глува и наглува деца млађег
школског узраста разликују у препознавању путем фотографија и презен
товању емоција путем цртежа од чујућих вршњака. Узорак чини 52 учени
ка другог, трећег и четвртог разреда основне школе, оба пола. Прву подгру
пу узорка чини 22 глувих и наглувих испитаника, а другу 30 испитаника
уредног слуха. Инструмент за препознавање емоција се састоји од 4 слике
на којима су представљене базичне емоције на људским лицима са понуђе
ним одговорима (срећан, тужан, љут, изненађен). Након тога, испитаници
je требалo да нацртају себе када су срећни, тужни, љути и изненађени. За
утврђивање значајности односа између посматраних варијабли коришћене
су мере варијабилности, χ2 тест и једнофакторска анализа варијанси. Резул
тати истраживања указују да не постоји разлика у препознавању (p=0,711)
и цртању емоција (p=0,378) између глувих и наглувих испитаника и испита
ника уредног слуха. Разлике су присутне само у презентовању емоција путем
цртежа између дечака и девојчица (p=0,019). Наиме, девојчице су биле успе
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шније у приказивању оних делова на лицу који највише доприносе дефинисању
емоција (облик и величина главе, уста, очи, трепавице и обрве).
Кључне речи: емоције, препознавање, цртање, глува и наглува деца,
чујућа деца, млађи школски узраст

УВОД
Група аутора је утврдила да мала деца уче емоција кроз фацијалну и
вокалну експресију родитеља (Montague & Walker-Andrews, 2002). Дру
ге студије потврђују да деца уче емоције од родитеља на веома раном
узрасту. Од предшколског до млађег школског узраста већина деце дис
криминише изразе лица која показују срећу, тугу, љутњу и страх (Izard,
1971; Odom & Lemond, 1971). Међутим, шта се дешава са дететом које
нечује? Да ли оштећење слуха утиче на способност појединца да препо
зна емоције током живота?
Постоје докази да код глуве и наглуве деце која користе вербалну
комуникациу са родитељима недостатак звучних информација доводе
до редуковања социјалних интеракција (Lederberg &Mobley, 1990; We
dell-Monning & Lumley, 1980).
Могуће је да су током развоја глува и наглува деца чујућих ро
дитеља мање изложена емоционалном „језику“ од вршњака типичног
развоја. Такође је вероватно да ће добити мање потпуних информација
које се односе на емоције од особа из непосредног и ширег окружења
(Marschark, 1993).У том случају глува и наглува деца ће каснити и у
препознавању емоција путем фотографијаа или илустрација. Ранија
истраживања указују да рана аудитивна искуства утичу на церебрал
ну организацију визуелног система (Neville & Lawson, 1987; Neville,
Schmidt & Kutas, 1983), Истраживања са децом која имају проблем у
препознавању емоција су показала да се одражавају и на њихове соци
јалне компетенције (Custrini & Feldman, 1989), вршњачке односе, по
пуларност међу вршњацима, допадљивост (Denham, McKinley, Couc
houd, & Holt, 1990; Nowicki & Duke, 1994) и школска постигнућа (No
wicki & Duke, 1994).
Фацијална експресија је производ мишићне активности лица које
одражава емоционално стање појединца. То су покрети лица који се де
шавају у пределу очију, обрва, чела, уста, образа, носа и лица у целини.
Неке фацијалне експресије које изражавају осећање среће, страха, љут
ње, туге су универзалне, исте за све људе без обзира на године, пол, расу
и културу. Ове фацијалне експресије су драгоцени извор информација
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о емоционалном стању појединца. Оне откривају суптилне нијансе тре
нутних осећања и могу открити многе појединости емотивног искуства
(Костић, 2006).
Способност деце да препознају емоције путем фацијалне експресије
побољшава се с годинама, и то од треће до девете године живота (Izard,
1971; Camras & Allison, 1985; Boyatzis et al,, 1993), a стабилизује се изме
ђу девете и дванаесте године (Odom & Lemond, 1972).
Веом
 а је мали број истраживања која су испитивала способност глу
ве и наглуве деце да препознају емоције путем фотографије, а још мање
је истраживања која су изискивала да глува и наглува деца прикажу фа
цијалну експресију емоција путем цртежа.
Наше истраживање има за циљ да утврди да ли се глува и наглува
деца млађег школског узраста разликују од чујућих вршњака у препо
знавању емоција на основу фацијалне експресије приказане путем фо
тографија и у презентовању истих емоција путем цртежа.
МЕТОДОЛОГИЈА
Узорак
Узорак чини 52 ученика II (18 или 34%), III (15 или 28,3%) и IV (19
или 35,8%) разреда основне школе оба пола (26 или 49,1% мушког и 26
или 49,1% женског). Прву групу испитаника чини 22 или 42,3% глувих и
наглувих ученика, а друга група испитаника се састоји од 30 или 57,7%
чујућих вршака. Дистрибуција узорка у односу на слушни статус је при
казана у Табели 1.
Табела 1 – Дистрибуција узорка према слушном статусу
Слушни статус

N

%

Уредан слух
Умерено оштећење слуха
Тешко оштећење слуха
Веома тешко оштећење слуха
Дубока глувоћа

30
5
6
4
7
52

56,6
9,4
11,3
7,5
13,2
1000

∑

Узорак је уједначен према полу (χ2=0,000, p=1,000), узрасту
(χ2=0,500, p=0,779) и слушном статусу (χ2=1,923, p=0,166).
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Мерни инструмент
Препознавање емоција
Екманов тест препознавања фацијалне експресије (Ekman faces
test, Ekman, 2003) се састоји из фотографија људских лица на којима
су приказане емоције среће, туге, љутње и изненађености. Испитаници
су имали задатак да изаберу један од понуђених одговора који се налазе
испод сваке фотографије. Односно, испитаници су требали да повежу
понуђене написане одговоре са изразом лица које приказује задату емо
цију путем фотографије. Фотографије израза лица припадају одраслим
особама оба пола.
Презентовање емоција
Испитаници су имали задатак да нацртају себе када су срећни, ту
жни, љути и изненађени. Потпуно тачно представљена емоција је вред
нована са 5 поена, делимично тачна са 3 поена и нетачна са 1 поеном.
Поред тачности представљања задатих емоција путем цртежа, пратили
смо на који начин представљају сваки део лица, очи, нос, уста, обрве,
трепавице, косу, уши и итд.
Кронбахов алфа коефицијент износи 0,642 и представља поуздан
степен корелације између инструмената које смо користили у процени
препознавања емоција путем фотографија и презентовања емоција пу
тем цртежа.
Обрада података
У статистичкој обради података коришћене су методе дескриптивне
статистике, хи-квадрат тест, АНОВА и релијабилна анализа.
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РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ
Слушни статус и препознавање емоција
Табела 2 – Однос слушног статуса и препознавања емоција
путем фотографија
Препознавање емоција
Глобална вредност
Срећа
Љутња
Изненађење
Туга

Слушни статус

AS

SD

Чујући
Глуви
Чујући
Глуви
Чујући
Глуви
Чујући
Глуви
Чујући
Глуви

11,81
11,94
2,90
3,00
0,436
0,359
0,000
0,000
0,000
0,000

0,873
0,359
0,436
0,000
0,095
0,065
0,000
0,000
0,000
0,000

df

F

p

1

0,520

0,474

1

1,490

0,228

1

0,077

0,783

1
1

На основу једносмерне факторске анализе утврђено је да слушни ста
тус не утиче на препознавање емоција ни на глобалном нивоу (F=0,520,
p=0,474), ни на нивоу ајтема (срећа: F=1,490, p=0,228; љутња: F=0,077,
p=0,783), Може се рећи да глуви испитаници и њихови чујући вршњаци
подједнако успешно препознају базичне емоције путем фотографија.
Дескриптивном статистиком смо дошли до закључка да емоцију
среће није препознао један чујући испитаник (1,9%). Емоцију љутње
нису препознала два испитаника (3,8%), и то један оштећеног слуха и
један чујући испитаник. Емоције туге и изненађења су успешно препо
знали сви испитаници. Истраживања указују да се дечје препознавање
различитих израза лица побољшава током детињства, тј. неке фацијалне
експресије се разумеју у ранијем добу од других без обзира на слушни
статус. Изрази среће и туге се препознају раније него љутња и изнена
ђење (Camras & Allison, 1985; Markham & Adams, 1992). Сиск (2009) је
на основу резултата истраживања закључио да глува и наглува деца не
касне значајно у способности препознавања емоција. Они су показали
добре резултате у препознавању појединачних емоција, али када је тре
бало препознати емоције две и више особа које су у интеракцији били су
лошији од чујућих вршњака.
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Слушни статус и презентовање емоција
Слушни статус се није показао значајним у презентовању емоци
ја (F=0,312, p=0,579) путем цртежа, те нисмо приказали статистичке
резултате табеларно. Код презентовања емоција путем цртежа 23,1%
испитаника није успело тачно да прикаже базичне емоције, а 76,9% је
тачно одговорило на постављени задатак, Једина разлика која се поја
вила на нивоу ајтема између глувих и чујућих испитаника јесте да су
испитаници са тешким и веома тешким оштећењем слуха чешће цртали
уши (F=2,648, p=0,049) и трепавице (F=3,067, p=0,025) од других испи
таника. До сличних резултата је дошао и Мајклбаст (1970) у свом истра
живању, наводећи да су глува деца чешће цртају уши од испитаника са
лакшим степеном оштећења слуха и типичних вршњака.
Пол и препознавање емоција
Резултати нашег истраживања указују да пол није утицао на препо
знавање израза лица који представљају базичне емоција путем фотогра
фија (F=1,860, p=0,179). Низ истраживања нису пронашла разлике по
полу када су пратили препознавање емоција на основу израза лица ко
ја су приказана илустрацијом или фотографијом (Gray et al., 2002; Ziv,
Most & Cohen, 2012).
Пол и презентовање емоција
Према резултатима представљеним у Табели 3, утврдили смо да у
презентовању емоција путем цртежа постоје статистички значајне раз
лике између испитаника мушког и женског пола (F=5,902, p=0,019). Те
разлике указују да су девојчице верније презентују базичне емоције јер
исправније приказују величину главе (F=4,534, p=0,038), косу (F=7,105,
p=0,010), усне (F=4,627, p=0,036), очи (F=14,945, p≤0,000) и трепави
це (F=23,558, p≤0,000). Дечаци су били бољи у цртању ушију (F=5,556,
p=0,022), које нису пресудне за илустровање фацијалне експресије за
дате емоције.
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Табела 3 – Однос пола и презентовања емоција
путем цртежа
Презентовање емоција
Глобална вредност
Величина главе
Коса
Нос
Уста
Очи
Трепавице
Уши
Обрве
Језик

Пол

AS

SD

М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

20,31
23,12
1,88
2,35
1,85
2,54
2,58
2,31
1,35
1,81
1,96
2,65
1,15
2,23
2,08
1,46
1,77
1,92
1,38
1,23

4,203
4,131
0,864
0,689
1,008
0,859
0,758
0,970
0,689
0,849
0,662
0,629
0,543
0,992
1,017
0,859
0,992
1,017
0,804
0,652

df

F

p

1

5,902

0,019

1

4,534

0,038

1

7,105

0,010

1

1,244

0,270

1

4,627

0,036

1

14,945

0,000

1

23,558

0,000

1

5,556

0,022

1

0,305

0,583

1

0,575

0,452

Узраст и препознавање емоција
путем фотографија
Узраст се такође није показао значајним за препознавање емоција
путем фотографија (F=1,627, p=0,207) код испитаника, те није постоја
ла потреба да презентујемо резултате на нивоу ајтема. У складу са ли
тературом, наша студија је истакао чињеницу да је дететова разум
 ева
ње базичних емоција карактерише успешно преознавање једноставних
емоција (срећа и туга) и нешто комплексних (изненађење и туга) (Rus
sell & Bullock, 1986; Widen & Russell, 2003).
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Узраст и презентовање емоција путем цртежа
Табела 4 – Однос узраста и презентовања емоција путем цртежа
Презентовање емоција
Глобална вредност

Величина главе

Коса

Нос

Уста

Очи

Трепавице

Уши

Обрве

Језик

Узраст

AS

SD

II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV

20,44
21,93
22,74
2,06
2,13
2,16
2,00
2,33
2,26
2,11
2,33
2,84
1,50
1,87
1,42
2,00
2,33
2,58
1,33
1,93
1,84
2,11
1,40
1,74
1,56
1,80
2,16
1,44
1,27
1,21

4,449
4,317
4,241
0,873
0,834
0,765
0,963
0,976
0,501
0,963
0,976
0,501
0,707
0,990
0,692
0,686
0,724
0,692
0,767
1,033
1,015
1,023
0,828
0,991
0,922
1,014
1,015
0,856
0,704
0,631

df

F

p

2

1,320

0,277

2

0,530

0,592

2

7,105

0,010

2

3,780

0,030

2

1,451

0,244

2

3,181

0,049

2

2,039

0,141

2

2,267

0,114

2

1,758

0,183

2

0,500

0,610

Резултати приказани у Табели 4 указују да узраст испитаника у
глобалу није утицао на презентовање емоција путем цртежа (F=1,320,
p=0,277). То потврђују и истраживања која указују да деца узраста изме
ђу 5 и 8 година успешно презентују путем цртежа емоције среће и туге,
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а на узрасту од 8 и 11 година и емоције љутње и изненађења (Brechet et
al., 2007; Picard et al., 2007). Разлике које су се јавиле на нивоу ајтема, у
цртању носа (F=3,780, p=0,030) и очију (F=3,181, p=0,049) не утичу зна
чајно на илустровање задатих емоција. У складу са принципима развоја
дечијег цртежа наши испитаници са узрастом све реалније и детаљније
цртају очи и нос (Sayil, 2001).

ЗАКЉУЧАК
На основу добијених резултата нашег истраживања можемо извести
више закључака:
–– Испитаници другог, трећег и четвртог разреда успешно препо
знају и презентују базичне емоције без обзира да ли имају оште
ћење слуха или не.
–– Утицај пола није утврђен код препознавања емоција на основу
израза лица које су приказане фотографијама, али у презентова
љу емоција путем цртежа уочена је значајна статистичка разли
ка. Наиме, девојчице су се показале успешнијим у репродукцији
емоција од дечака јер тачније приказују величину главе (F=4,534,
p=0,038) и елемената на лицу као што су коса, усне, очи и трепа
вице.
–– Узраст ученика такође није утицао на препознавање емоција на
основу израза лица путем фотографија, нити презентовања емо
ција путем цртежа.
Препорука
Препорука овог истраживања је да се оно прошири на популацију
глувих и наглувих испитаника старијег школског узраста који се обра
зују у редовним условима школовања и у школама за децу оштећеног
слуха, као и да се прошири листа емоција које треба да дискриминишу.
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IMPACT ОF HEARING STATUS AND DEMOGRAPHIC
FACTORS ON THE RECOGNITION AND PRESENTATION
OF EMOTIONS IN JUNIOR SCHOOL AGE
Marina Radić Šestić, Vesna Radovanović,
Biljana Milanović Dobrota
University of Belgrade,
Faculty of Special Education and Rehabilitation

Summary
Very few studies examining the ability of deaf children to recognize
emotions. The importance of the emotional development of children is
undeniable as reflected in social skills, peer relationships, peer popularity,
likeability and school achievement. In this sense, the goal of our research
is to determine whether the deaf and hard of hearing children of junior
school age differ in identifying and presenting emotions through photos
and drawings of hearing peers. The sample consisted of 52 students of the
second, third and fourth grade, both sexes. The first group is 22 per sample of deaf and hard of hearing children, and another 30 hearing children.
Instrument for recognizing emotion consists of 4 images depicting basic
emotions on human faces multiple choice (happy, sad, angry, surprised).
Afterwards, the subjects were supposed to draw themselves when they are
happy, sad, angry and disappointed. To determine the significance of the
relationship between the observed variables were used to measure variability, χ2 test and ANOVA. The results indicate that there is no difference in
the recognition (p = 0.711) and drawing emotion (p = 0.378) between the
deaf and hard of hearing individuals and hearing peers. Differences appear
only in presenting emotions through drawings between boys and girls (p =
0.019). The girls were more successful in the representation of the parts of
the face, which contribute to the definition of emotion (shape and size of
the head, mouth, eyes, eyebrows and eyelashes).
Key words: emotion recognition, drawing, deaf and hard of hearing children, hearing children, junior school age
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Стручни чланак

САМОХЕНДИКЕПИРАЊЕ КОД ГЛУВИХ И
НАГЛУВИХ И МОГУЋНОСТИ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ
ПРОКРАСТИНАЦИЈЕ КОД ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ДЕЦЕ
Миа Шешум
Лабораторија за форензичку фонетику, МУП РС, Београд
Самохендикепирање се дефинише као било које понашање или скуп по
нашања која омогућавају приписивање неус пеха особе спољним факторима,
а приписивање успеха унутрашњим, и тиме штите појединца од последица
неуспеха. Када је хендикеп већ присутан, и унапред пружа убедљиво оправ
дање за потенцијални неуспех, креирање нових отежавајућих околности се
чини беспотребним. Ипак, самохендикепирање се код глувих и наглувих сма
тра уобичајеном стратегијом суочавања са могућим неус пехом. Велики број
различитих облика понашања и диспозиција се наводе као примери за са
мохендикепирајуће понашање, укључујући и прокрастинацију. Прибегавање
прокрастинацији глувом детету може бити начин за избегавање ситуација
које му изазивају непријатност или страх од неуспеха. Након што се једном
усвоји, прокрастинација може постати ограничавајући образац понашања
који је тешко превазићи.
Кључне речи: самохендикепирање, глува и наглува деца, прокрастинација

Самохендикепирање: дефиниција,
узроци, манифестације, последице
Самохендикепирање се дефинише као било које понашање или скуп
понашања која омогућавају приписивање неуспеха особе спољним фак
торима, а приписивање успеха унутрашњим, и тиме штите појединца
од последица неуспеха. Самохендикепирање се огледа у постављању
препрека од стране појединца, којима ће, потенцијално, бити приписа
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на кривица у случају неуспеха (Amrai, Mirzaee, Farahani, Heidari, 2011).
Према схватању Snyder, Smith и Handelsman (1982), самохендикепира
јуће понашање сe јавља као реакција на могућу опасност која би могла
угрозити самопоштовање особе. Berglas и Jones (1978) су први употреби
ли овај термин, описујући активно настојање особа да креирају препре
ке или инхибирајуће факторе сопственом постигнућу, како би избегле
приписивање евентуалног неуспеха недостатку способности, а увећале
слику о сопственим способностима у случају успеха. Oни сматрају да је
самохендикепирање делимично мотивисано несигурношћу у сопствене
способности. Rhodewalt, Morf, Hazlett, и Fairfield (1991) су испитива
ли ефекте које такво понашање има на самопоштовање особе и откри
ли су да самохендикепирање заис та има протективну функцију. Упркос
неким отвореним питањима у вези са функцијама самохендикепирања,
већина аутора се слаже са овом тезом, тј. да су те функције уско по
везане са очувањем самопоштовања. Наиме, истраживања су показала
да се самохендикепирање интензивира у условима антиципиране прет
ње самопоштовању или услед манипулације тзв. неконтингентним или
незаслужено позитивним фидбеком који ствара несигурност у погледу
сопствене успешности и поседовања одговарајућих способности. (Čolo
vić, Smederevac, Mitrović, 2009)
Самохендикепирање се дефинише на различите начине од стране
истраживача, али су сви сагласни у томе да неопходно подразумава кре
ирање препрека за успешно извођење задатака које појединац сматра
значајним. Такве препреке могу могу бити резултат акције или њеног
одсуства. Самохендикепирање подразумева понашања (или одсуство
понашања) која се догађају пре или симултано са одвијањем активно
сти од интереса, никако након њеног окончања (Urdan, Midgley, 2001).
У литератури су описане различите стратегије самохендикепирања; у
најопштијем смислу, може се говорити о самохендикепирању на осно
ву унутрашњих или спољашњих фактора. Истраживачи наводе бројне
примере понашајних образаца која имају самохендикепирајућу улогу,
укључујући и употребу алкохола и наркотика (Berglas and Jones, 1978;
Higgins and Harris, 1988), мањак увежбавања спобности (Rhodewalt, Sal
tzman, and Wittmer, 1984), умањено улагање личног напора (Rhodewalt
and Fairfield, 1991), неповољне околне услове (Rhodewalt and Davison,
1986; Sheppard and Arkin, 1989), као и позивање на симптоме болести
(Mayorson and Rhodewalt, 1988; Smith, Snyder,and Perkins, 1983). Сви ови
и слични инхибирајући фактори треба да буду такви да се могу довести
у везу са активношћу којој претходе и чије успешно, односно неуспе
шно извођење потенцијално говори о компетенцији особе (Čolović, Sme
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derevac, Mitrović, 2009). Самохендикепирање има два облика: понашајно
самохендикепирање и вербално самохендикепирање (Rhodewalt and Tra
gakis, 2002). Понашајно самохендикепирање се испољава у испуњавању
или неиспуњавању задатака у циљу стварања изговора за потенцијал
ни неуспех, док вербално самохендикепирање карактерише уверавање
других у разлоге неуспеха који би отклонили кривицу са појединца (Le
ary and Shepperd, 1986).
Важно питање односи се на ефекте самохендикепирајућих понаша
ња. Показало се да самохендикепирање, уз још неке когнитивне страте
гије, утиче на афекат и мотивацију, доводећи до смањења уложеног тру
да (McCrea, 2008). Резултати лонгитудиналних студија сугеришу да су
дугорочни ефекти самохендикепирања на прилагођавање углавном не
гативни. Наиме, учестало коришћење ових стратегија доводи до нижег
постигнућа, за шта су одговорне делимично или потпуно неразвијене
радне навике. Особе које показују израженију тенденцију ка самохен
дикепирању склоније су и мање адаптивним стратегијама превладава
ња стреса као што су повлачење и негативни фокус (Čolović, Smederevac,
Mitrović, 2009). Резултат свега овога је свеукупна лошија прилагођеност,
која повратно увећава склоност ка самохендикепирању (Zuckerman и
сар. 1998). Истраживања у области самохендикепирања константно
указују на евидентне разлике у половима када је у питању учесталост
самохендикепирања и став према таквом понашању; код жена је само
хендикепирање мање заступљено, посебно његови облици који подра
зумевају стварно или привидно умањено улагање напора. Жене имају
и значајно негативније мишљење о особама које карактерише овакво
понашање (McCrea, Hirt, Milner, 2008). Самохендикепирајуће понаша
ње се код мушкараца јавља чешће и дуже се задржава, а заступљено
је у најразличитијим контекстима: од академског, преко спортског, до
примарно друштвеног. Истраживање спроведено међу децом школског
узраста је показало да су дечаци склонији самохендикепирајућем по
нашању него девојчице (Kimble, Kimble and Croy 1998). У покушају да
објасни утицај пола, Dietrich (1995) је изнела претпоставку да су жене
склоније самохендикепирању од мушкараца ако конкретна постигнућа
указују на социјалну компетенцију више него на академску. Ипак, су
протно овој претпоставци, истраживање које је спровела је потврдило
да су мушкарци склонији самохендикепирајућем понашању и када су
у питању академска и социјална постигнућа. Релативно су малобројни
покушаји истраживача да објасне узрок ових разлика, а студије које су
до сада спровођене су допринеле да се установи правило, али нису по
нудиле убедљива и доказива објашњења за ову појаву (Hirt et al., 1991).
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Поред полних, и статусне разлике могу имати утицаја на склоност ка
самохендикепирању; уочено је да су самохендикепирајућа понашања
заступљенија у популацији људи који припадају вишем статусу него код
оних који се сматрају припадницима нижег статуса. Када су у питању
разлике између раса, резултати указују да су припадници црне расе и
осталих мањинских група мање склони самохендикепирању од припад
ника беле расе у САД (Webster, Driskell, 1978). Stone (2002) је закључио
да су испитаници хиспано порекла мање склони самохендикепирању од
белаца када су у питању спортска постигнућа. Ипак, овај закључак се не
може сматрати у потпуности поузданим с обзиром да постоји могућност
утицаја предубеђења о природним предиспозицијама појединих раса за
атлетику (Lucas, Lovaglia, 2005).
Важно је нагласити да самохендикепирајуће стратегије користе сви
људи у ситуацијама које угрожавају самопоштовање. Међутим, постоје
индивидуалне разлике у склоности да се ове стратегије уврсте у уобича
јен репертоар понашања. Када се особе суочавају са већим бројем по
тенцијалних претњи самопоштовању, самохендикепирање ће бити че
шће. Оно може прерасти у животни стил и повратно онемогућити осо
бу да успешно функцион
 ише у важним областима живота као што су
интерперсонални односи и академска постигнућа (Čolović, Smederevac,
Mitrović, 2009).
Самохендикепирање код глувих и наглувих
У основи самохендикепирања стоји жеља за очувањем репутације и
самопоштовања, а присуство хендикепа се често користи као убедљив
изговор за самохендикепирајуће понашање (Amrai, Mirzaee, Farahani,
Heidari, 2011). Када је хендикеп већ присутан, и унапред пружа убедљи
во оправдање за потенцијални неуспех, креирање нових отежавајућих
околности се чини беспотребним. У таквим случајевима се често јавља
суптилни облик самохендикепирајућег понашања када особа потенцира
постојећи хендикеп радије него да измишља нове отежавајуће околно
сти. Иако присуство или одсуство хендикепа може утицати на склоност
ка самохендикепирању, степен тог утицаја у великој мери зависи и од
природе конкретног задатка. Општи закључак истраживача који су про
учавали овај проблем у популацији хендикепираних је да се самохенди
кепирајуће понашање углавном јавља код задатака чија је успешност из
вршења у вези са значајним карактеристикама особе, као што је, на при
мер, интелигенција. Стога, уколико се задатак сматра значајним, а нису
присутне отежавајуће околности, тенденција ка самохендикепирању ће
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вероватно бити велика. Такође, уколико постоје отежавајуће околности,
било спољашње или унутарње природе, као и уколико се задатак сматра
неважним, мотивација за самохендикепирање би требало да буде ниска
( Shepperd, Arkin, 1989).
Особе са оштећењем слуха су често изоловане из друштва изван
њихових домова, школа, радних места и удружења глувих и наглувих.
Тешкоће са којима се свакодневно суочавају се односе на проблеме у
комуникацији, неадекватан приступ здравственој заштити и образова
њу, ниже образовање, као и већу незапосленост у односу на чујућу попу
лацију. Као резултат породичних и личних конфликата, вербализованих
или невербализованих, као и вршњачке и друштвене дискриминације
они често пате од усамљености и недостатка подршке околине. Особе
са оштећеним слухом често морају да се у потпуности интегришу у свет
чујућих, што може проузроковати губитак личног идентитета и иденти
фикације са сопственом заједницом глувих и наглувих. Код ових особа,
мањак самопоуздања се одражава на недостатак самопоштовања; они
могу посегнути за самодефетистичким и самохендикепирајућим стра
тегијама, које последично доводе до негативног става о сопственим спо
собностима. Такође, јак спољашњи локус контроле код глувих и наглу
вих, поготово код адолесцената, често доводи до несналажења у учењу,
депресије и суицидног понашања (Critchfield, Morrison, & Quinn, 1987).
Многи млади глуви показују знаке кризе идентитета. У том осетљивом
период
 у живота, прелазак из заштићене школске у радну средину често
представља трауматично искуство за глувог појединца. Идентитет који
су изградили током школовања, као и целокупна слика о себи се може
урушити приликом сусрета са спољним светом, у којем се могу осети
ти незаштићенима и неадекватнима. Ово се може показати као посебан
проблем код глувих који су били успешни у школи и који су навикли да
буду уклопљени у школску средину која функционише по правилима
која се разликују од правила спољног света. Тада може доћи до веома
јаког траум
 атског искуства и одбијања од стране глувог да се суочи са
новом ситуацијом и прихвати нова правила која владају у радној сре
дини (Schlesinger, 2000). „Рад“ је наизглед једноставан, али ипак врло
комплексан термин. Иако се значење ове речи мењало временом, увек
је подразумевало утрошак одређене врсте енергије зарад постизања ци
ља, али вредност самог рада и претпостављених циљева је изузетно про
менљива. Током времена, рад је различито схватан: као понижавајући,
као неопходан, чак и као божји дар. Виђење које је највише у складу са
модерним психијатријским теор
 ијама је да свака врста рада, па чак и
бављење спортом, пружа појединцу осећај корисности и личне сатис
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факције, и као такав, рад се сматра изузетно значајним аспектом живота
(Tilgher, 1962). Schroedel et al. (2004) указују на низак ниво прилагођа
вања на посао код репрезентативног узорка глувих из САД. Они су уста
новили да су радници који су се асертивно понашали остварили лакшу
акомодацију него они који су били мање асертивни, тј. који су се пона
шали пасивно и реактивно у радној средини. Глуви и наглуви радници
се често желе на осећање усамљености и социјалне изолације на радном
месту због искуства изопштености из свакодневних социјалних интер
акција, као што су, на пример, разговори током паузе за ручак, због чега
често бивају и слабије информисани о значајним темама (Punch, Hyde,
Power, 2007). Jones и Berglas сматрају да се неки радници окрећу алко
холу да би избегли последице негативног фидбека у случају неус пеха,
као и да би повећали утицај позитивног фидбека у случају успеха. Ово је
засновано, како они сматрају, на општем ставу да конзумација алкохола
негативно утиче на радну способност и постизање резултата. Због тога
се употреба алкохола у таквим ситуацијама сматра самохендикепирају
ћом стратегијом (Pychyl, 2008). Глуви и наглуви пију алкохолна пића, а
често у томе и претерују па постају зависници, баш као и чујући (Mor
ton, Buckley, Martin, 1979). Проналазећи или креирајући препреке које
могу да негативно утичу на вероватноћу постизања сопственог успеха,
они опрезно штите себе од могућности да се осете некомпетентнима.
Уколико прибегне конзумацији алкохола и уследи неуспех у извршава
њу задатака, глуви радник увек може за тај неуспех окривити препреку
коју је сам креирао. Уколико и поред примењене стратегије успех не
изос тане, он је свестан да је успео и поред тога што је функционисао у
условима који нису оптимални, што му поспешује осећај способности.
(Pychyl, 2008)
Судећи према ранијим теоријама о самопоштовању, глуви би тре
бало да имају ниже самопоштовање будући да припадају угроженој ма
њини, као и да су склонији усвајању негативних ставова чујуће већине.
Без обзира на то, неколико емпиријских студија указало је да ниво са
мопоштовања код глувих и наглувих није у складу са овом теоријом.
Тачније, резултати истраживања указују да глуви немају нужно ниже
самопоштовање, а истраживачи сматрају да је неопходно спровести
опсежније студије са циљем утврђивања на који начин оштећење слуха
утиче на самопоштовање (Jambor, Elliott, 2005). Резултати истражива
ња из 2000. године (Ji, Peng,Nisbett, 2000) указују да глуве особе које
се суочавају са неуспехом показују значајно виши ниво самопоуздања
у поређењу са особама без хендикепа која се суочавају са неуспехом.
Као могући разлог наводи се тенденција заједнице глувих ка усвајању
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колективних културних образаца. Наиме, у индивидуалистичкој кул
тури, ниво самопоштовања ће зависити примарно од емоционалних
реакција и евалуација појединца. У колективној култури, евалуација
од стране чланова групе ће бити најзначајнији извор самопоуздања по
јединца, па ће тиме и атак на самопоуздање глуве особе бити подно
шљивији (Hayedeh, 2007). Поред подршке из популације глувих, која
позитивно утиче на ниво самопоштовања појединца, требало би иден
тификовати и друге чиниоце који могу помоћи да се глуви заштите од
негативних ставова чујуће популације, будући да ови фактори још увек
нису јасно идентификовани у литератури. Такође, није разјашњено ни
који вид стратегија суочавања, од којих је један и самохендикепирање,
користе глуве особе да би сачувале самопоштовање у свакодневним
ситуацијама, функционишући у друштву од којег се разликују. Суо
чавање представља покушаје појединца да ублажи патњу која је узро
кована негативним догађајима и стресом. Постоји много различитих
стратегија суочавања којима се појединац може служити, свесно или
несвесно. Заједничка карактеристика свих њих је да су усвојене да би
помагале особи да се избори са тешкоћама. У литератури се, између
осталог, наводи да усвајање продуктивних стратегија суочавања може
да има позитиван утицај на самопоштовање припадника мањинских
група (Jones et al., 1984). Ова теорија је примењива и на глуве и наглу
ве особе. Глуви имају могућност избора између бројних механизама
суочавања који им могу помоћи да заштите и сачувају осећај сопстве
не вредности. Ипак, одабир, као и време усвајања ових стратегија још
увек није довољно истражено (Jambor, Elliott, 2005). Глуве и слепе осо
бе често се служе самохендикепирањем у ситуацијама у којима посто
ји могућност неуспеха. Глува деца значајно више користе понашајне
самохендикепирајуће стратегије у односу на слепу децу. Овај закљу
чак је у сагласју са закључцима Berglas и Jones (1978) и Schlesinger
(2000). Berglas и Jones сматрају да су људи са нижим самовредновањем
склонији коришћењу самохендикепирајућих стратегија, а Schlesinger
(2000) истиче да глуви имају ниже самовредновање од слепих особа.
Резултати ових истраживања потврђују да су глува деца склонија само
хендикепирању од слепе деце. Такође, резултати студија истичу значај
и улогу нивоа самовредновања особе у односу на самохендикепирање,
будући да су код ове две групе хендикепираних деца која су имала сла
бије самовредновање била склонија самохендикепирајућем понашању.
(Amrai, Mirzaee, Farahani, Heidari, 2011)
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Прокрастинација као стратегија
самохендикепирања
Широк је спектар стратегија самохендикепирања, а као једна од
најаступљенијих често се наводи прокрастинација (Urdan, Midgley,
2001). И за овај вид самохендикепирајућег понашања важи да се поја
вљује онда када је задатак који треба извршити процењен као значајан,
док би у случају да је исти задатак у контексту забаве или неке друге
пријатне активности прокрастинација изостала (Ferrari, J.R., Tice, D.M.
2000). Прокрастинација, односно одгађање извршавања задатака, го
тово је универзални облик понашања (Jurić, 2004). Понашање које се
одликује константном прокрастинацијом и избегавањем задатака је
необично честа појава у друштву. Карактеристично за овај облик пона
шања је да га повремено сви примењују, у мањој или већој мери. Особе
које су склоне прокрастинацији су обично етикетиране као лење, ин
долентне и неамбициозне у савременом друштву које цени постигнућа
(Ferrari, Johnson, McCown, 1995). Прокрастинација се типично дефини
ше као склоност ка одлагању извршења задатака или доношења одлука
(Milgram, Mey-Tal, & Levison, 1998). Концептуално, прокрастинација се
дефинише као једна од стратегија самохендикепирања (Urdan & Mid
gley, 2001). Прокрастинација се дефинише и као ирационална тенден
ција за одлагањем задатака који морају бити обављени. (Lay, 1986). Де
финисање прокрастинације је деликатно јер она представља интра-ин
дивидуални процес који је регулисан унутарњим обрасцима одлагања.
За друге, одлагање може или не мора изгледати као прокрастинација,
што ће зависити од њихових сопствених мерила. Одуговлачења могу
бити наменски планирана, као и добро промишљена стратегија. Про
крастинација може бити мотивисана страхом од неуспеха, као и пер
фекционизмом; прокрастинатор не жели да се сусретне са могућим
неуспехом, па отежава извршење задатка. Тиме он сам ствара препре
ку, а овакво понашање постаје самохендикепирајуће (Urdan & Midgley,
2001). Прокрастинатор налази оправдање за неуспех у убеђењу да је
узрок неуспеха у касном приступању извршењу задатка, а не у не
достатку способности, и користећи се овом одбрамбеном стратегијом
успева да заштити его (Van Eerde, 2002).
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Проблем прокрастинације
код глуве и наглуве деце
Прокрастинација код глуве деце може бити начин за избегавање
ситуација које подстичу непријатна осећања или страх од неуспеха.
Није неуобичајено да глува и наглува деца избегавају да раде домаће
задатке јер их нису најбоље разумела, или избегавају комуникативне
ситуације у којима нису највештија (као што је, на пример, одлазак у
продавницу). Проблем прокрастинације код глуве деце се може убла
жити путем дискусије и праћења задатака који за дете представљају из
вор непријатности. Рад на јачању самопоуздања је пресудан по откла
њање оваквог понашања. Нека деца која се служе прокрастинацијом
рачунају на то да ће се одрасли заморити од инсистирања на обављању
задатака и испуњавању обавеза. С обзиром да је комуникација између
глуве деце и чујућих одраслих обично мање јасна и да давање упутста
ва захтева више времена, класична „замка“ у коју одрасли могу упасти
је да изгубе стрпљење и сами почну да извршавају дететове задатке,
што може резултирати формирањем лоших навика код детета, а роди
теље ставити у позицију да у потпуности преузму дететове обавезе. Де
те са ограниченим могућностима или способностима за брањење свог
мишљења може користити времe као оружје у борби надмоћи са роди
тељима. Често неизвршавање задатака представља индиректан израз
неслагања или љутње. Овакво понашање би требало усмерити охра
бривањем детета да своје неслагање изрази активно, путем разговора,
а не пасивно, путем прокрастинације. Прокрастинација може постати
ограничавајући образац понашања које је изузетно тешко сузбити на
кон што се једном успостави. Стога је овом проблему неопходно при
ступити веома озбиљно и правовремено, пре него што постане уобича
јен начин реаговања на свакодневне обавезе. Дечја перцепција значаја
задатака се, очекивано, разликује од перцепције одраслих који задатке
задају. Увек треба имати на уму да свако дете има своје сопствене при
оритете, и да, у складу са том чињеницом, и његов приступ важним
обавезама може бити другачији од очекиваног (Medwid, 1995). Са по
ласком у школу, проблем прокрастинирајућег понашања из кућне пре
лази у школску средину. Погрешно процењивање времена неопходног
за испуњавање задатака може довести до академског неуспеха или до
незадовољавајућег академског постигнућа. Правовремено почињање
решавања задатка је прва карактеристика одговорног понашања уче
ника према школским обавезама. Проблем са правовременим присту
пањем испуњавању обавеза је присутан у понашању многих ученика.
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Иако се разлози одлагања разликују, коначни резулатат је увек исти:
ученици или не успеју да обаве задатке, или их обаве половично и не
тачно, јер нису у стању да постигну више у кратком временском пери
оду који им је преостао. Последично, ученици који немају навику да
почињу испуњавање задатака непосредно по добијању инструкција по
стижу слабији академски успех од вршњака који имају усвојене радне
навике. Њихове оцене, које су последица прокрастинације, могу али и
не морају одражавати њихове стварне интелектуалне и образовне ка
пацитете.
Једна од метода које су наставници и истраживачи примењивали у
покушају да помогну ученицима да превазиђу проблем прокрастинаци
је је метода употребе наградних жетона. Иако је коришћење ове методе
веома популарно у наставној пракси, истраживања на ову тему су ма
лобројна. Buisson, Gerald и др. (1995) су у свом истраживању које се
односило на ефикасност употребе методе жетона у циљу превазилаже
ња прокрастинације код глувих и наглувих ученика, латенцију дефини
сали као време које ученици потроше за решавање сваке појединачне
тематске целине у тесту, у односу на које ће бити награђени наградним
жетонима. Узорак су чинили глуви и наглуви ученици основношколског
узраста код којих је прокрастинирајуће понашање било веома уочљи
во. Стимулација наградним жетонима током трајања експеримента је
допринела да се време које су ученици трошили за решавање задатих
целина значајно умањи. Резултати истраживања су у сагласју са доса
дашњим резултатима студија који су указивали на корисност приме
не методе наградних жетона у циљу утицања на одговорно понашање
ученика (Ayllon, Azrin, 1968; Ayllon et al., 1975; Fjellstedt, Sulzer-Azaroff,
1973...). Будући да се прокрастинација може сматрати готово универ
залном људском карактеристиком, проналажење ефикасног начина за
њено превазилажење или ублажавање у образовном процесу глувих и
наглувих је од несумњивог значаја. Резултати овог истраживања указу
ју да стимулација наградним жетонима по окончању сваког наредног
поглавља задатог теста значајно утиче на ученике да на време почну
да раде на решавању задатака. Током трајања експеримента скраћивана
су оптимална времена за израду задатака, са чим су ученици били упо
знати, као и са чињеницом да успешност обављања задатака под новим
условима доноси додатне наградне жетоне. Чињеница да су ученици и
тада успевали да задатке испуњавају у року указује да би метода наград
них жетона могла бити веома ефикасна у превазилажењу прокрастина
ције код деце школског узраста.
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ЗАКЉУЧАК
Самохендикепирање се сматра учесталим понашањем чија је свр
ха очување самопоуз дања особе путем избегавања последица могућег
неуспеха. Иако је очекивано да припадници мањинских група, у које
спадају и глуви и наглуви, имају нижи степен самопоуздања у односу на
припаднике опште популације, а тиме и да су склонији самохендикепи
рајућем понашању, резултати малобројних истраживања на ту тему не
указују на закључак да постоје значајне разлике у заступљености само
хендикепирања између глувих и чујућих. Посебно заступљен облик са
мохендикепирајућег понашања код глуве и наглуве деце је прокрастина
ција, која може да се манифестује већ у предшколском периоду, а након
што се усвоји, постаје образац понашања који је веома тешко превазићи,
а који може онемогућити благовремено формирање радних навика и
довести до значајног заос тајања у образовању ученика оштећеног слуха.
Стимулација награђивањем након обављених задатака у предвиђеном
временском року се показала као ефикасно средство у превазилажењу
проблема прокрастинације код глувих и наглувих ученика.
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SELF-HANDICAPPING BEHAVIOR OF THE DEAF
AND HARD OF HEARING AND POSIBILITIES
FOR OVERCOMING PROCRASTINATION WITH DEAF
AND HARD OF HEARING CHILDREN
MIA ŠEŠUM
Laboratory for Forensic Phonetic, MUP RS, Belgrade

SUMMARY
Self-handicapping is defined as any behaviour or set of behaviours that
encourages external attributions for failure and internal attributions for
success and protects the individual from the adverse effects of failure. When
a handicap preexists, and provides a persuasive explanation for failure,
then the selection or creation of a self-generated self-handicap would be
gratuitous. However, self-handicapping is commonly used by deaf people
as coping strategies in situations where there is possibility of failure. A wide
variety of behaviors and dispositions have been suggested as examples of
self-handicapping, including procrastination. It may be deaf child’s way of
avoiding situations that create uncomfortable feelings or fears of failure.
Procrastination can become a limiting pattern of behavior that is difficult
to alter once learned.
Key words: self-handicapping, deaf and hard of hearing children,
procrastination
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ПРОГРАМ СЛУШНОГ ТРЕНИНГА УЧЕНИКА
СА КОХЛЕАРНИМ ИМПЛАНТОМ
Мелита Голубовић, Драгана Стевановић
Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Београд
Процесор пружа могућности слушања у различитим ситуацијама и
окружењима, али колико ће дете добро чути и разумети зависи од више
фактора:функционалне способности слушног нерва, доба у тренутку уград
ње кохлеарног импланта, комуникационих способности детета, окружења
детета.
Циљ овог рада је приказивање садржаја програма индивидуалног слушног
тренинга деце да кохлеарним имплантом до кога се дошло вишегодишњим
радом са овом децом. Садржаји индивидуалног слушног тренинга састоје се
од слушног препознавања и перцепције одређеног говорног материјала предви
ђеног програмом за сваки ниво слушања.
У Школи „Стефан Дечански“ на ре-хабилитацији је од 2000. до 2013.
године било 52 кохлеарно имплантиране деце. Програм индивидуалног слу
шног тренинга који је проистекао из нашег вишегодишњег рада са к.и. децом
у школи, садржи четири нивоа. Сваком детету прилазимо посебно и приме
њујемо одговарајући ниво садржаја програма.
Први ниво: детекција звука ( има-нема); дискриминација звука; слуша
ње и разумевање говора и језика.
Други ниво:супрасегментална дискриминација; идентификација звуко
ва из окружења; слушање и разумевање говора и језика.
Трећи ниво:слушање и разумевање звукова из окружења; слушање и разу
мевање говора и језика.
Четврти ниво:слушање и разумевање говора и језика; употреба теле
фона.
Кључне речи: кохлеарни имплант, деца, програм, слушни тренинг
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УВОД
Након уградње кохлеарног импланта и укључивања процесора, по
стоји више стадијума аудитивног развоја кроз које дете пролази у про
цесу учења слушања и говора. Велики број људи је укључен у процес
ре-хабилитације која траје више година. Добра ре-хабилитација зах
тева програм слушног трнинга који ће детету омогућити да постигне
ниво слушне и вербалне комуникације на коме може да разуме ин
формације ради учења, да прати захтеве у учионици и да изрази своје
потребе и мисли одраслима и својим вршњацима (М.Голубовић, Д.Сте
вановић,2010).
ЦИЉ РАДА
Основна идеја овог програма слушног тренинга јесте да науч
 и к.и.
ученика да опажа нове звуке из окружења, да разуме њихово значење
и да научено користи у свакодневним ситуацијама. Акценат је увек на
учењу говорне комуникације путем слушања. Циљ овог рада је прикази
вање садржаја програма слушног тренинга кохлеарно имплантираних
ученика до кога се дошло вишегодишњим радом са њима.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
У школи за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“ у Београ
ду, од 2000. године ради се са децом која имају уграђени кохлеарни им
плант. Од тада се указала потеба за специфичном организацијом часова
слушних и говорних вежби. Током 13 година на рехабилитацији је било
52 К.И. ученика. Часовима слушних и говорних вежби на нивоу школе
у школској 2012-2013. години је обухваћено 29 К.И. ученика од 3,5-18
година старости. Дугогодишњим искуством дошли смо до закључка да
методологија рада и садржаји слушних и говорних вежби изискују по
себан програм рада са кохлеарно имплантираном децом (Д.Стевановић,
М.Голубовић,2011.).
Овај програм укључује слушне, говорне и језичке циљеве, од којих
су сви они од великог значаја за способност комуникације имплантира
не деце, чији редослед не зависи од хронолошког узраста детета већ од
године уградње кохлеарног импланта.По овом програму је рађено са 30
К.И.ученика.
Циљ слушних и говорних вежби деце са К.И. је развој способности
слушне и говорне комуникације кроз слушну стимулацију која се одвија
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истим редоследом као и код чујуће деце, што води успешнијем савлада
вању васпитно – образовних садржаја (O’Brien D, 2002.).
Задаци:
–– да се развије дететова свест о постојању звукова и гласова из око
лине;
–– да се развије слушна контрола;
–– да се уоче прозодијски елементи говора ( ритам, интензитет, тра
јање);
–– да се допринесе развоју вербалних вештина изражавања како би
што боље користили кохлеарни имплант;
–– ширење вокабулара је један непрекидан задатак којим се треба
бавити ради успешније слушне и оралне комуникације у свако
дневним животним ситуацијама.
Садржај програма слушног тренинга састоји се од слушног препо
знавања и перцепције одређеног говорног материјала предвиђеног про
грамом за сваки ниво слушања.(А.G.Bell,1994).
Материјал за слушни тренинг састоји се од звукова из природе и жи
вотне средине, речи, синтагми, кратких реченица и фраза из свакоднев
ног живота.Избор звукова и речи је тематски, по областима.
ПРОГРАМ СЛУШНОГ ТРЕНИНГА К.И. УЧЕНИКА
ПРВИ НИВО
1. ДЕТЕКЦИЈА ЗВУКА ( има– нема)
У почетној фази привикавања на кохлеарни имплант и спектар зву
кова дете вежбањем постаје свесно постојања неког звука.
–– Слушање тонова; шумова
–– Слушањем и уочавањем датог тона дете треба да даје одговор са
мо „има“ или „нема“
–– Слушање вокала и изолованих гласова С, Ш, М
–– Слушање звукова из околине
–– Одређивање правца звука и локализација звучних извора у про
стору
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2. ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗВУКА
–– Вежбе за дискриминацију трајања звука ( кратак звук –дуг звук )
–– Вежбе за дискриминацију броја сигнала ( један, два ... )
–– Разликовање два степена интензитета датог сигнала ( слаб-јак;
слаб-слаб; јак-слаб; јак-јак)
–– Вежбе ритма 2/4, 3/4, 4/4
–– Вежбе за слушање и разликовање вокала и изолованих гласова
С,Ш,М
–– Вежбе за препознавање и разликовање звукова из окружења
–– Слушање ономатопејских звукова и шумова из природе
–– Разликовање говора од других звукова
3. ВЕЖБЕ ЗА СЛУШАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА И ЈЕЗИКА
–– Имитирање и спонтано изговарање вокала
–– Имитирање и спонтано изговарање изолованих консонаната
С,Ш,М
–– Идентификовање свог имена
ДРУГИ НИВО
1. СУПРАСЕГМЕНТНА ДИСКРИМИНАЦИЈА
––
––
––
––
––

Разликовање високих, средњих и ниских тонова
Дужина вокала
Разликовање интонације
Дужина речи
Дужина реченице ( разликовање броја речи у реченици )

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗВУКОВА ИЗ ОКРУЖЕЊА
–– Препознавање музичких инструмената
–– Свет звукова из природе и животне средине, гласови људи и огла
шавање животиња
3. СЛУШАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА И ЈЕЗИКА
–– Слушање изолованих консонаната
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–– Слушање логатома који прате редослед слушања изолованих
консонаната
–– Слушање и идентификација речи које почињу одређеним гла
сом
–– Разумевање упутстава, наредби и питања : Где? Ко? Шта? Пока
жи! Дај! Узми!
–– Вежбе за просторну оријентацију
–– Идентификација бројева
–– Идентификација боја – у комбинацији са усвојеним појмовима
(именицама)и бројевима.
ТРЕЋИ НИВО
1.СЛУШАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ЗВУКОВА ИЗ ОКРУЖЕЊА
Звукове из окружења који су усвојени на другом нивоу вежбати тако
што ће дете осим слушања и идентификовања и именовати бића, пред
мете и појаве које их производе.
2.ВЕЖБЕ ЗА СЛУШАЊЕ И РАЗУМ
 ЕВАЊЕ ГОВОРА И ЈЕЗИКА
–– Вежбе за развој вокабулара који укључује именице, глаголе, при
деве, бројеве, предлоге, прилоге, заменице, везнике и речце.
–– Слушање и разумевање појмова кроз следеће области:
а. познати предмети које дете може да види у својој околини
б. Мање познате ствари
в. Породични односи, занимања
г. Радње
д. Географски појмови
–– Проширивање усвојених појмова у просте реченице питањима:
Ко је то?, Шта је то?,Где је?Шта ради?, Ко има?, Шта има?, Коли
ко?, Каква је?, Чије је?, Од чега је?, Шта волиш?...
Слушање и разумевање простих реченица
–– Самостално постављање питања на дате просте реченице
–– Употреба глагола у садашњем, прошлом и будућем времену
–– Слушање основних, редних и збирних бројева
–– Свакодневне фразе и конвенционална питања
–– Слушање прича – помаже развоју акустичке пажње.Развија језич
ко памћење, способност имитације акцента, мелодије, и других
изражајних елемената говора.
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ЧЕТВРТИ НИВО
1.СЛУШАЊЕ И РАЗУМ
 ЕВАЊЕ ЗВУКОВА ИЗ ОКРУЖЕЊА
Звучне приче-идентификација звука и слике говором, усмено опи
сивање
2. СЛУШАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА И ЈЕЗИКА
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Вежбе за фонемски слух
Слушање сложених реченица и одговарање на питања
Реченица, њени чланови и односи међу њима
Диктат реченица са познатим садржајем и реченица са непозна
тим садржајем
Слушање и разумевање разних прича, бајки, басни и песама
Учење стихова и њихово изражајно рецитовање
Вежбе за разумевање упитних реченица са и без читања са усана
Вежбе за разумевање разговора без читања са усана
Конверзација у различитим ситуацијама

3. УПОТРЕБА ТЕЛЕФОНА – телефонски тренинг
Прва фаза је вежбање правилног јављања на телефонски позив по
моћу телефона играчке.“Хало!Овде је...“.
Друга фаза су вежбе путем правог телефона, прво фиксног, а затим
мобилног који треба да је компатибилан са уграђеним кохлеарним им
плантом (М.Голубовић, Д.Стевановић,2007).
ЗАКЉУЧАК
Није могуће предвидети колико ће добро и брзо к.и. дете остварити
напредак, али је зато могуће олакшати му учење тако што ће му бити
обезбеђен одговарајући програм слушног тренинга.
На основу досадашњег рада са к.и. децом по овом програму слу
шног тренинга можемо да закључимо да је велики број ове деце пости
гао бољи слушни и говорно језички развој.
Овај програм се показао као веома користан за рад на кључним
функционалним аспектима као што су слушна пажња, концентрација и
слушно памћење.
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Од 30 ученика са којима је рађено по овом програму,16 К.И. учени
ка је постигло четврти ниво говорно-језичког развоја, као што су: добра
артикулација, разумљив говор, разумевање саговорника без читања са
усана, разговор телефоном.
Школовање у редовном систему образовања је наставило 9 ученика.
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AUDITORY TRAINING PROGRAM
FOR COCHLEAR IMPLANTED PUPILS
Melita Golubović, Dragana Stevanović
School for Hearing Impaired „Stefan Decanski“, Belgrade

Summary
Processor provides the option of listening in different situations and
environments, but the ability of a child to hear and understand depends
on several factors: functional ability of auditory nerve, age at the time
of installation of cochlear implant, communication skills of the child,the
child’s environment.
The contents of individual auditory training consist of auditory
recognition and perception of spoken material comprising a specific
program for each level of listening.
Rehabilitation process, in the school “Stefan Decanski”, has included
52 CI children from the year 2000 to 2013. Individual auditory training
program that resulted from our many years of working with CI children in
school consists of four levels.We approach each child individually and apply
the appropriatlly level of program content.
First level: detection of sound (yes – no); sound discrimination; listening
and understanding of speech and language.
Second level: discrimination of suprasegments; identification of
environmental sounds; listening and understanding of speech and language.
Third level: listening and understanding of environmental sounds;
listening and understanding of speech and language.
Fourth level: listening and understanding of speech and language;
telephone usage.
Key words: cochlear implant, children, program, auditory training
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1

Једна од дефиниција истиче да су асоцијације сједињавање различитих
елемената, које је настало спајањем једноставних целина у исти след, од
носно асоцијација је нека врста повезивања кроз уланчавање, те у складу са
тим то везивање има спољашњи карактер и не мења унутрашњу структуру
повезаних елемената.
Предмет истраживања је испитивање нивоа развијености и каракте
ристике слободних асоцијација речи код деце предшколсог узраста од 5 до 7
година са дијагнозом развојне дисфазије и измењеног ЕЕГ налаза. Истовреме
но је извршено поређење карактеристика слободних асоцијација ове деце са
децом која имају само развојну дисфазију.Истраживањем је обух ваћено 30
деце узраста од 5 до 7 година, код којих је дијагностикована развојна дис
фазија у Институту за експерименталну фонетику и патологију говора у
Београду. За процену слободних асоцијација речи код деце, у овом истражи
вању, користили смо : Тест асоцијација за предшколски узраст (Наташа Д.
Чабаркапа), који садржи 40 речи-дражи, а које су одабране са листе од 500
речи-дражи за испитивање асоцијација код одраслих. Критеријуми за њихов
избор су били да су речи-стимулуси: познате деци, да су конкретног и ап
страктног значења и да представљају основне категорије, које су деци блиске
( делови тела, храна, активности,емоције), различите врсте речи (имени
це, придеви, глаголи), изложене редоследом којим су избегнуте континуиране
*

E-mail: natasadcabarkapa@gmail.com
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асоцијације. Испитивање је спроведено индивидуално. Сваком детету је да
то истоветно усмено упутство. Сви одговори су снимани и затим забележе
ни у одговарајуће формуларе.
Резултати показују већу заступљеност ехолалија и омисија код деце са
измењеним ЕЕГ-ом неко код деце уредног ЕЕГ налаза.
Кључне речи: вербалне асоцијације, слободне асоцијације, развојна дисфа
зија, деца предшколског узраста, измењен ЕЕГ

Увод
Асоцијације речи можемо дефинисати као везу између две или ви
ше речи створена према асоцијативним законима. Тачније, може се ре
ћи да овај појам означава појаву кад год је једна реч изречена или поми
шљена, друге речи се јављају истовремено (или у непосредном следу) у
свести говорника или слушаоц
 а. Техника слободних асоцијација речи се
заснива на томе да се испитанику саопшти реч – драж и затим се беле
жи негов одговор, тј. прва реч која му се јавила у свести после примања
речи – дражи. (Гашић-Павишић, 1984).
Поделу слободних асоцијација на синтагматске и парадигматске
увели су Џенкинс и Сапорта, педесетих година прошлог века. По овим
ауторима парадигматске асоцијације су оне у којима драж и одговор чи
не заједничку граматичку парадигму, а синтагматске асоцијације су се
квенцијални елементи или барем елементи који обично зауз имају раз
личита места унутар фразе или реченице (Jenkins & Saporta, 1967).
Синтагматске асоцијације су непресушан извор за испитивање син
таксичких, дистрибутивних, фразеолошких могућности реч-драж, док
парадигматске реакције представљају слику њавећег броја семантичких
односа у које тај стимулус ступа (Пипер, и сар. 2005). Истраживања асо
цијација показала су да заступљеност парадигматских, синтагматских
односа одговора зависи од граматичких класа речи– дражи. Ако се као
стимулуси појављују именице, реакције су најчешће парадигматске, а
уколико су стимулуси прилозик реакције су синтагматске. Уколико су
стимулуси и глаголи и придеви, реакције су и синтагматске и парадиг
матске (Драгићевић, 2010).
По неким ауторима логичке класификације су објетивније и поузда
није од психолошких. Најраније и најпознатије класификације асоци
јације засноване на логичкој структури јесу оне које садрже класе над
ређених, подређених и приређених асоцијација. Надређене асоцијације
су оне код којих одговор представља виши појам у односу на драж; при
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ређене асоцијације су оне код којих одговор и драж имају заједнички
виши појам; а подређене асоцијације су оне где је одговор појам нижег
реда према дражи. У неким класификацијама надређени и подређени
одговори чине једну класу, а класа приређених одговора обично садр
жи и супротне одговоре (Чабаркапа и сар., 2005). Развојна дисфазија је
развојни говорно-језички поремећај, који условљава потешкоће у раз
умевању, продукцији и коректној употреби граматичких облика који
се манифестује поремећајем у фонолошкој и синтаксичкој структури,
морфофонологији, инфлективној и деривационој морфологији и синте
зи језичких секвенци (Чабаркапа, и сар., 2007).
За развојну дисфазију је карактеристично јављање специфичних
„патолошких“ образаца испољавања, који се не јављају ни у једном ста
дијуму нормалног језичког развоја, као нпр. дисторзија и замена фо
нема и речи које добијају облик парафазичних продукција, и које се у
језичкој продукцији ове деце задржавају веома дуго (Голубовић, 2006).
Фонолошке и артикулационе тешкоће неке дисфазичне деце мани
фестују се тако да су њихове фонолошке представе речи па самим тим
и гласова боље развијене, него што је то случај са њиховим артикулаци
оним могућностима, док с друге стране имамо децу са бољим изговор
ним могућностима за поједине гласове, него што је њихова употребна
вредност у речима, јер немају адекватне представе о фонолошкој струк
тури речи те нису сигурна који глас треба да уђе у структуру речи и ко
јим редом (Пунишић,и сар. 2003).
Циљ истраживања
Циљ нашег истраживања је да се утврди ниво развијености и карак
теристике асоцијација речи код деце предшколског узраста са развој
ном дисфазијом и измењеним ЕЕГ-ом у поређењу са децом са говорно
језичким поремећајима и уредним ЕЕГ налазом, као и да се испитају
међузависности асоцијација и пола.
Методологија
Узорак у нашем истраживању добијен је методом случајног избора
и чине га 15-оро деце са измењеним ЕЕГ налазом и дијагнозом развој
не дисфазије, и 15-оро деце са дијагнозом развојне дисфазије а уредног
ЕЕГ налаза која су на третману у Институту за експерименталну фоне
тику и патологију говора на аудиолингвистичком третману, узраста од
3до 6 година. За експерименталну групу су селектована само деца са
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патолошким ЕЕГ налазом и дијагнозом развојне дисфазије, а контрол
ну групу су чинила деца са уредним ЕЕГ налазом и дијагнозом развој
не дисфазије. Полна стурктура узорка нашег истраживања је следећа: У
експерименталној групи 47 одсто чине девојчице, а 53 одсто су дечаци.
Иста полна структура је присутна и код контролне групе. Што се тиче
ЕЕГ налаза код деце из експерименталне групе, можемо навести да су
углавном били исти или слични ЕЕГ налази који су углавном садржали
заоштрене и високо волтиране тета таласе, споре алфа таласе, док је бе
та активност била снижена или просечних вредности. Можемо навести
и изражено присуство делта таласа.
За`процену асоцијација код деце у овом истраживању, конструиса
ли смо „Тест асоцијација за предшколски узраст“ (Наташа Д. Чабарка
па), који садржи 40 речи-дражи, а које су одабране из листе од 500 речидражи за испитивање асоцијација код одраслих. Критеријуми за њихов
избор били су да су речи–стимулуси:
–– познате деци;
–– конкретног и апстрактног значења и да представљају основне ка
тегорије, које су деци блиске (делови тела, храна, активности,
емоције и тд.);
–– различите по врсти речи (именице, придеви, глаголи);
–– изложене редоследом којим су максимално избегнуте континуи
ране асоцијације.
Тест је примењиван индивидуално. Сваком детету је дато истоветно
усмено упутство о начину тестирања и на захтев: "Реци ми реч која ти
прво падне на памет, кад ја кажем ...". Одговор се бележи у формулар и
разврстава у једну од следећих категорија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

нема одговор
ехолалија
парадигматске асоцијације
синтагматске асоцијације
реченичне асоцијације и фразе
остали одговори (неологизми).

Сви прикупљени подаци статистички су обрађени, а потом су прика
зани табеларно и на графиконима.
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Резултати
Најучесталија врста асоцијација код деце са развојном дисфазијом
су синтагматске асоцијације са учесталошћу од 34.5%. Потом следе па
радигматске асоцијације које се у одговорима деце са дисфазијом пред
школског узраста појављују са учесталошћу од 20.6% . Све остале врсте
асоцијација имају учесталост мању од 20 %. Реченичне асоцијације и
фразе јављују се у 18.6%, а ехолалије (понављање речи-дражи) су при
сутне у 11.3% одговора. Типови асоцијација омисије и неологизми за
ступљени су такође мање од 20%, укупно 15.30 % одговора су омисије, а
најмању учесталост имају асоцијације типа неологизми 0.33 %.
Табела 1 – Проценутална учесталост појединих врста
асоцијација код деце из експерименталне групе
Врсте асоцијација:

Проценти

Омисија– без одговора

15.34 %

Ехолалија

11.17 %

парадигматске

11.33 %

парадигматске

координиране

0.66 %

парадигматске надређене

3.85 %

парадигматске подређене

1.66 %

парадигматске координиране-синоним

0.50 %

парадигматске координиране– опозит

2.66 %

парадигматске деривационе изведене

0%

парад. коорд. дерив. деминутив / аугментатив

0%

Парадигматске укупно

20.66 %

синтагматске (једна реч)

31.16%

синтагматске (две и више речи)

3.34 %

Синтагматске укупно

34.50 %

Реченичне

15.84 %

Фразе

2.16 %

Реченичне и фразе укупно
Остале асоцијације

18%

(неологизми)

0 .33 %
укупно:

100.00 %
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Табела 2. Процентуална учесталост појединих
врста асоцијација код деце из контролне групе
Врсте асоцијација:

Проценти

Омисија– без одговора

4.0 %

Ехолалија

2.50 %

парадигматске

13.50 %

парадигматске координиране

1.33 %

парадигматске надређене

6.66 %

парадигматске подређене

1.0 %

парадигматске координиране– синоним

4.50 %

парадигматске координиране– опозит

4.33 %

парадигматске деривационе изведене

1.33 %

парад.коорд. дерив. деминутив / аугментив

0%

Парадигматске укупно

32.51 %

синтагматске (једна реч)

26.66%

синтагматске (две и више речи)

1.33 %

Синтагматске укупно

28.0%

Реченичне

29.66 %

Фразе

3.17 %

Реченичне и фразе укупно

32.83%

Остале асоцијације (неологизми)

0.16 %
укупно:

100.00 %

Врста асоцијација омисија се појављује са минималном фреквен
цијом (нула одговора) на речи-дражи: Дете, јабука, мама,око, телефон,
леп, вода , зуб, месо, волети, рука, улица, нос ,а максимална фреквенци
ја на реч-драж „мислити“ , и одговора на реч– драж “ослободити” и “цр
ква”. Ово се може довести у везу са тим да су знчења ових речи за децу
непозната, па деца немају одговоре за исте речи – дражи јер их немају у
своме вокабулару. Ехолалија се се са максималном учесталошћу јавља у
одговорима на речи-стимулусе „ љубав“ и „ љут“ .
Парадигматске асоцијације имају минималну фреквенцију при од
говорима на речи-дражи учити, црква, живот, стидљив, а максимал
ну приликом асоцирања на реч-драж јабука (8 пута) и на речи– дражи
кромпир, прст.
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Најмања учесталост синтагматских асоцијација је присутна код ре
чи-дражи „мислити“ и „длан“, а највиша фреквенција забележена је на
реч “леп”
Реченичне асоцијације и фразе су најмање заступљене у одговорима
на речи-дражи „огроман“, „леп“ и „ружан” , а највише у одговорима на
реч-стимулус „стар“.
Неологизми су били присутни са минималном фреквенцом 0 на
укупно 39 речи-дражи, а максимална учесталост неологизама забеле
жена је у две реч-дражи “зуб” где је дететова асоцијација била „зубовик“
коју смо сврстали као неологизам.и у реч– дражи „живот“ где је дете
асоцирало „зизу“.
Анализом резултата можемо да закључимо да се највећи број оми
тованих одговора јавља на оне речи – дражи које су за децу апстрактне
те их деца немају у своме вокабулару (ослободити, просјак), при чему
се ово објашњење односи и на одговоре по типу неологизама (за реч
– драж стидљив) Даље, учесталост великог броја парадигматских одго
вора за нпр. реч – драж отац (тата, цвет, мајка) може се објаснити про
ширењем дететовог вокабулара те да дете принципима селекције бира
одговарајућу реч за дати стимулус из свог вокабулара. Овај закључак
можемо објаснити тиме да су пардигматски односи у структури језика
лоцирани на оси селекције која одређује на основу принципа сличности
какве јединице могу бити изабране у свакој тачки неког исказа С друге
стране синтагматски односи почивају на оси кобинације која претпо
ставља слагања изабраних јединица, те су деца за речи – дражи давала
одговоре који одражавају њихово примарно значење нпр. За реч – драж
телефон деца су давала одговор звони. Одговори по типу фразе и рече
нице стављени су у једну категорију због њихове ниске фрквентности у
одговорима деце нпр. на реч – драж живот деца су реченичном асоција
цијом одговорила: да живиш живот, живот је добар и фразама: се живи,
је леп , што се може објаснити дететовим не разумевањем понуђеног
стимулуса те даје одговор који је репродукција онога што је оно без раз
умевања истог чуло у свом окружењу.
У складу са циљевима, задацима и хипотезама нашег истраживања,
израчунати су подаци о учесталости употребе шест врста асоцијација у
подузорку девојчица (којих има 7), и у подуз орку дечака (којих има 8).
проценат асоцијација типа омисија код девојчица износи 5,83, а код де
чака 9,5). На основу ових процентуалних вредности закључујумо да је
разлика статистички значајна ,односно да су асоцијације типа омисија
значајно присутније у одговорима дечака, него у одговорима девојчица.
Остали врсте асоцијација не показују статистичку ѕначајну разлику из
међу испитаника различитог пола из експерименталне групе.
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дечаци
девојчице

Графикон 1. Однос учесталости употребе шест
врста асоцијација између дечака и девојчица

Закључак
На тесту слободних асоцијација деца са дијагнозом развојне дисфа
зије и измењеним ЕЕГ-ом узраста од 5 до 7 година, у 28.7% одговора дају
синтагматске асоцијације, 34.50% парадигматске, 20.66% реченичне асо
цијације и фразе, 18 % ехолалије, 11.17 % омисије и 15.34% неологизми.
Учесталост врста слободних асоцијација значајно зависи од грама
тичке врсте речи којој припада реч-стимулус (именице, глаголи и при
деви), чиме је потврђена постављена хипотеза.
Постоји значајна повезаност између врста слободних асоцијација
и говорно-језичке развијености деце са дијагнозом развојне дисфазије.
Дужина времена асоцирања речи, указује постојање закономерности, да
виши степен говорно-језичке развијености, обезбеђује бржу обраду ин
формација, и брже асоцирање, чиме су потврђене постављене хипотезе.
Врсте слободних асоцијација речи и време асоцијација, не зависе од
пола, осим код омисија које су значајно заступљеније код дечака
Резултати показују доминацију незрелих облика асоцијативних одговора – синтагматских што је у складу са говорно – језичким потенцијалима испитиване деце и њиховом тешкоћом у савладавању сложенијих нивоа говорно – језичких структура. Ова деца имала су тешкоће
у разумевању апстрактних појмова те се као нужна последица појавило
велики број омисија и неологизама на оне речи – дражи чије је значење
за децу непознато.
Узорак испитаника у нашем истраживању био је подељен на две под
групе у односу на пол испитаника, где је први подузорак чинило 7-оро
девојчице а други 8-оро дечака. Знатно већи број дечака у узорку може
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објаснити већом учесталошћу јављања развојних поремећаја уопште, па
и развојне дисфазије, код дечака. Савремена истраживања ову појаву
доводе у везу са споријом матурацијом леве хемисфере дечака за коју се
зна да је одговорна за говорно – језичко разумевање и вербалну продук
цију. У прилог оваквој тврдњи наводи се истраживања које су спровели
Geschwind & Galaburda у коме се истиче да се мозгови дечака који су из
разитије латерализовани него код девојчица, развијају касније и спорије
него код девојчица, и да тестостерон ретардира развој мозга. Они доводе
у везу предомонантност дечака са дисфазијом, муцањем и аутизмом,
са продуженим развојем леве хемисфере која је вулнерабилна током
дужег периода на потенционално штетне утицаје. Међутим резултати
нашег истраживања, не показују статистички значајну разлику између
дечака и девојчица у погледу карактеристика вербалних асоцијација, из
узев у већој заступљености омисија код дечака у односу на девојчице.
С обзиром да су оваква истристраживања веома ретка, добијени по
даци могу да се искористе не само за даља истраживања, већ могу да по
служе као важно дијагностичко средство у процени когниције, вербалне
меморије, емоционалне зрелости, богатства речника, нивоа усвојено
сти конкретних и апстрактних појмова предшколске деце.
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Verbal associations of children with
speech-language disorders and altered EEG
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Summary
One definition states that the association incorporating different elements, created by the merger of simple units in the same sequence, or
association of some kind of connection through concatenation, and accordingly it has an external binding character and does not change the internal
structure of connected elements.
The case study is to examine the level of development and characteristics of associative words in preschool children from 5 to 7 years with a diagnosis of developmental dysphasia and altered EEG findings. At the same
time, compares the characteristics of free association of these children with
children who have a developmental dysphasia. The study includes 30 children
aged 5 to 7 years of age who have a diagnosis of developmental dysphasia at
the Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade.
For the evaluation of the free association of words in children in
this study, we used: Test Association for preschool children (Natasha D.
Cabarkapa), which contains 40 stimulus-word, which were selected from a
list of 500 words to test-stimulus association in adults. The criteria for their
selection were that word-stimuli known to children, to the concrete and
abstract meanings that are the main categories, which are close to children
(body parts, food, activities, emotions), different types of words (nouns,
adjectives, verbs), subject to the order in which they avoided the continuing association. The study was conducted individually. Each child was given
identical verbal instructions. All responses were recorded and then recorded on the appropriate forms.
The results show a greater representation of echolalia and omission in
children with altered EEG in children a proper EEG finding.
Keywords: verbal association, free associations, developmental dysphasia, preschool children, altered EEG
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РАЗВОЈ ГОВОРА И ЈЕЗИКА КОД ДЕЦЕ СА
ФОНОЛОШКИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА
Маријана Панић, *Славица Голубовић, Вивиен Ђорђевић
Центар за унапређење животних активности, Београд
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд
*Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,
Универзитет у Београду
У раду су приказани резултати добијени испитивањем говора и језика
код деце применом теста Стрип прича. Испитали смо 134 деце предшкол
ског узраста старости од 6 до 7.5 година (60 деце са фонолошким пореме
ћајима: 35 дечака и 25 девојчица, и 74 деце без фонолошких поремећаја: 40
дечака и 34 девојчице). Основни и најважнији критеријум приликом форми
рања експерименталне групе био је да дете има фонолошки поремећај. Деца
са артикулационим поремећајима и добром фонолошком способношћу нису
ушла у експерименталну групу. Користили смо следеће тестове: Глобални
артикулациони тест, Артикулационе норме, Тест за испитивање разлика
између фонема– фонемски слух, Тест анализе и синтезе речи, и тест Стрип
прича. Дали смо квалитативну и квантитативну анализу резултата. Ква
литативном анализом резултата смо закључили да обе групе (и експеримен
тална и контролна) испитаника имају граматички исправне реченице са
фреквентном употребом именица, глагола, везника, прилога и бројева. При
деви и везници нису били заступљени. Статистичка анализа резултата ни
је показала значајне разлике између експерименталне и контролне групе, као
и у односу на пол испитаника, али је даљом анализом утврђено да деца са
фонолошким поремећајима имају већу дефицитарност у броју исправних ре
ченица (50%), предлога (38%), глагола (35%), везника (31%), именица (31%),
заменица (23%), и прилога (21%).
Кључне речи: фонолошки поремећаји, поремећаји говора и језика
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Увод
Велики број истраживача је и у нашој а и у страној литератури поку
шао да дефинише фонолошки поремећај. Према Голубовић (2003, 2005,
2007), фонолошки поремећаји су језички поремећаји који у својој осно
ви имају: недостатак фонолошке свести– свесност (што подразумева не
могућност сегментације звука и непознавање односа графема– фонема),
немогућност вербалног разумевања и немогућност паковања и пронала
жења фонолошких информација у меморију. Непостојање фонолошке
свести унутар фонолошког поремећаја, односи се на незрелост или одсу
ство функција које доприносе разумевању и прецизном аутоматизованом
спровођењу језичког фонетског система, као што су: аудитивна перцепци
ја, аудитивна дискриминација, аудитивна диференцијација, немогућност
аудитивне анализе, немогућност аудитивног комбиновања, класифика
ција, аудитивно непрепознавање речи, немогућност римовања и алите
рације, и погрешна интонација и акцуентација (Голубовић, 2003, 2005,
2007). Развој говора и језика је директно повезан са интелектуалним ни
воом, емоционалним и социјалним развојем, као и са утицајем средине.
Деца која имају фонолошки поремећај имају проблема са продукцијом
говора, вербалним разумевањем и правилном употребом граматичких
структура. Ниво и степен језичког дефицита се испољава кроз такву врсту
језичке организације (Митић, 2004). Нека деца не успевају да спонтаним
развојем савладају целу хијерархијску структуру развоја говора и језика.
Код деце са фонолошким поремећајима, когнитивни и језички дефицити
су важан узрок или фактор који доприноси настанку овог поремећаја. С
обзиром на хијерархијску структуру језика, очигледна је веза између лек
семе и артикулеме (Митић, Голубовић, 2006).
Циљ истраживања
Циљ истраживања је био да се код деце предшколског узраста са ди
јагностикованим фонолошким поремећајем утврди специфичност раз
воја говора и језика, односно дефицитарност у употреби граматички ис
правних реченица, као и свим врстама речи које испитаници користе у
свом активном речнику.
Методологија истраживања
Узорак испитаника је обухватио 134 деце предшколског узраста старо
сти 6 и 7 година у циљу утврђивања фонолошких поремећаја. Формирали
смо две групе испитаника: експерименталну и контролну. Експеримен
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талну групу су сачињавала деца предшколског узраста са фонолошким
поремећајима (35 дечака и 25 девојчица). Контролну групу су сачињавала
деца предшколског узраста без фонолошких поремећаја (40 дечака и 34
девојчице). Групе су биле уједначене у односу на пол, узразт и образов
ни ниво родитеља). Истраживање је обављено индивидуално, у засебним
просторијама, а сваком испитанику су даване идентичне инструкције.
У циљу постављања дијагнозе фонолошког поремећаја користили
смо следеће релевантне тестове: Глобални артикулациони тест (Костић,
Владисављевић, 1983), Артикулацион
 е норме (Вулетић, 1990), Тест за
испитивање аудитивне анализе и синтезе (Митић, 2000), Тест за испи
тивање фонемског слуха (Костић, Владисављевић, 1983). Након тога
смо експерименталну и контролну групу испитали тестом Стрип прича
(Владисављевић, 1983). Овај тест мери говорно језичку способност: во
кабулар, граматички развој, развој синтаксе, као и логично повезивање
слика. Свако дете је гледало слике и причало причу коју смо ми стено
графски записивали, а касније правили опис: целокупног броја речи–
нових и поновљених, броја реченица– исправних и неисправних, броја
речи у реченици, као и свих врста речиРезултати истраживања
У табелама 1, 2 и 3 приказани су резултати испитивања говорно језич
ке развијености применом теста Стрип рпича код деце са фонолошким и
без фонолошких поремећаја. Анализирајући резултате приказане у табе
лама утврдили смо да: између дечака и девојчица са фонолошким и без
фонолошких поремећаја нема статистички значајних разлика у броју ре
ченица, као и у употребих свих врста речи у активном лексикону.
Квалитативном анализом резултата утврдили смо да су код обе гру
пе испитаника скоро све реченице граматички исправне. Најчешће су
присутне: именице, глаголи, следе везници, заменице и бројеви. При
деви и прилози нису били заступљени. Девојчице са фонолошким поре
мећајем су у активном речнику имале у просеку 3 граматички исправне
реченице и број речи који се кретау у распону од 21 до 30. Најчешће су
биле употребљаване именице (6), глаголи (6), заменице (4), бројеви (4),
везници (2-3), прилози (2), и предлози (1-2). Дечаци са фонолошким по
ремећајима су имали у просеку 4 граматички исправне реченице и број
речи који се кретао у распону од 31 до 35. Најчешће су биле употре
бљаване именице (6), заменице (5-6), глаголи (4), везници (24), прилози
(1-3), предлози (1-2), и бројеви (1). Деца без фонолошких поремећаја су
имала исти распоред коришћења свих врста речи у активном лексикону
као и деца са фонолошким поремећајима.
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Табела 1 Постигнуће деце са фонолошким поремећајима
на тесту Стрип прича
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Табела 2 Постигнућа деце без фонолошких поремећаја
на тесту Стрип прича
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Табела 3 Статистичке значајности
у просечним вредностима
Стрип рпича

Статистичке значајности

реченице

Z(1,2) =437;p> 0.05; Z(1,4)=616;p>0.05; Z(4,5)=565;p>0.05;
Z(2,5)=404;p>0.05;Z(3,6)=2119;p>0.05

Правилне реченице

Z(1,2) =420; p>0.05 Z(1,4)=596;p>0.05;;Z(4,5)=616; p>0.05;
Z(2,5)= 321; p>0.05 Z(3,6)=1798;p>0.05

Број речи

Z(1,2) =425; p>0.05; Z(1,4)=663;p>0.05;Z(4,5)=522;p>0.05;
Z(2,5)=304;p>0.05; Z(3,6)=2026;p>0.05

Именице

t(1,2) =1.391; p>0.05; t(1,4)=1.070;p>0.05;t(4,5)=1.378;p>0.05;
t(2,5)=0.781;p>0.05; t(3,6)=1.444;p>0.05

Глаголи

Z(1,2) =396; p>0.05; Z(1,4)=622;p>0.05;;Z(4,5)=552; p>0.05;
Z(2,5)=338;p>0.05;; Z(3,6)=2190;p>0.05

Прилози

Z(1,2) =217;p>0.05 Z(1,4)=289;p>0.05;;Z(4,5)=233;p>0.05;
Z(2,5)=156;p>0.05; Z(3,6)=884;p>0.05

Предлози

Z(1,2) =372;p>0.05; Z(1,4)589;p>0.05; Z(4,5)=492;p>0.05;
Z(2,5)=312;p>0.05; Z(3,6)=1837;p>0.05

Везници

Z(1,2) =236;p>0.05; Z(1,4)=456;p>0.05;Z(4,5)=412;p>0.05;
Z(2,5)=336;p>0.05; Z(3,6)=1590;p>0.05

Заменице

Z(1,2) =372;p>0.05; Z(1,4)=544;p>0.05;; Z(4,5)=512;p>0.05;
Z(2,5)=284;p>0.05; Z(3,6)=1883.05

бројеви

Z(1,2) =11.5;p>0.05; Z(1,4)=38;p>0.05;;Z(4,5)=36; p>0.05;
Z(2,5)=7.5;p>0.05; Z(3,6)=80;p>0.05

На графиконима 1 и 2, и у табели 4 приказана су постигнућа деце
са фонолошким и без фонолошких поремећаја на тесту Стрип прича.
Резултати приказују просечно постигнуће, као и горњу и доњу границу
просека у коришћењу граматички исправних реченица, као и свих вр
ста речи. Вредности које су испод доње границе просека представљају
дефиците у коришћењу граматички исправних реченица, као и свих вр
ста речи. Дефицитарност представља употреба: граматички исправних
реченица (0-2), глагола (0-5 за дечаке, и 0-4 за девојчице), прилога и
предлога (0-1), везника (0-3 за дечаке, и 0-2 за девојчице), заменица (0-4
за деачаке, и 0-3 за девојчице) и бројева (0-1). На овај начин смо успели
да утврдимо статистичке норме, односно одступања у развоју говора и
језика на основу примене теста Стрип прича.
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Графикон 1 – Постигнућа на тесту Стрип прича –
интервал поузданости за вероватноћу p=0.95
просечна постигнућа (дечаци)

Графикон 2 – Постигнућа на тесту Стрип прича –
интервал поузданости за вероватноћу p=0.95
просечна постигнућа (девојчице)

Резултати показују да су деца са фонолошким поремећајима испод
доње границе од просечног постигнућа, или су негде око просечних по
стигнућа. Дакле, утврдили смо да између деце са фонолошким поре
мећајима и деце без фонолошких поремећаја не постоје статистички
значајне разлике (табела 1,2) у успешности на тесту Стрип прича, али
даља статистичка анализа показује да разлике постоје, јер деца без фо
нолошких поремећаја нису имала дефиците у броју речи, као и у свим
врстама речи, за разлику од експерименталне групе где је дефицитар
ност утврђена на свим нивоима испитивања.
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Табела 4 Фреквентност одступања деце са фонолошким
и без фонолошких поремећаја на тесту Стрип прича
дечаци

Стрип прича

девојчице

укупно

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА

БРОЈ

25

35

60

Одступања у броју:

N

%

N

%

N

%

реченица

8

32%

17

49%

25

41%

Правилних реченица

11

44%

19

54%

30

50%

Броја речи

9

36%

10

29%

19

31%

Именица

5

20%

17

49%

22

35%

Глагола

3

12%

11

31%

14

23%

Прилога

8

32%

15

42%

23

38%

Предлога

5

20%

8

22%

13

21%

Везника

7

28%

12

35%

19

31%

Заменица

-

-

-

-

-

-
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Закључак
На основу постављених хипотеза, спроведеног истраживања и ста
тистичке анализе, извели смо одређене закључке о нивоима развоја го
вора и језика деце са фонолошким поремећајима:
• Деца са фонолошким поремећајима у свом активном речнику
имају већи број речи од деце без фонолошких поремећаја
• Деца са фонолошким поремећајима као и деца без фонолошких
поремећаја имају скоро све граматички исправне реченице. Нај
чешће су присутне именице, глаголи, везници, прилози,м пред
лози и бројеви.
• Деца са фонолошким поремећајима имају дефиците у броју гра
матички исправних реченица (50%), као и у целокупном броју
реченица (41%). Дефицитарност је присутна и у броју предлога
(38%), глагола (35%), везника (31%), именица (31%), заменица
(23%), и прилога (21%).
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SPEECH AND LANGUAGE DEVELOPMENT CHILDREN
WITH PHONOLOGICAL DISORDERS
Marijana PANIC, Slavica GOLUBOVIC, Vivien DJORDJEVIC
Life Activities Advancement Center, Belgrade
The Institute for the Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade
Faculty for Special Education and Rehabilitation, Belgrade

Summary
This papers present results which are getting by the examination of
speech and language ability by Test Picture Story. We examine 134 pre school
children ages 6– 7.5 years (60 children with phonological disorders, 35 boys
and 25 girls and 74 children without phonological disorders, 40 boys and 34
girls. Basic and most important criteria for experimental group were that
child has phonological disorders. Children with articulation disorders and
good phonological function doesn’t consist experimental group. We used
next measures: Global Articulation Test, Articulation Standards, Test for the
Examination Differences between Phonemes– Phoneme Hearing, Test for
the Examination Phoneme Analysis and Synthesis and Test Picture Story. We
gave quantitative and qualitative results analysis. By the qualitative analysis
we concluded that both group (experimental and control) have regular
grammatical sentences with the most frequent nouns, verbs, conjunctions,
adverbs and numerals. Adjectives and interjections are not presence. By the
statistical analysis we didn’t found statistical differences between children
of both groups on test Picture Story, as well as in relation of sex. Because,
we look at the interval of reliable for probable p=0.95 average value for
achieving, as well as lower and higher border of average. This show that
children without phonological disorders have average achievement on tests
Picture Story while children with phonological disorders have achievement
under the lower border of average. Also, children wit phonological disorders
have bigger deficits in number of regular sentences (50%), propositions
(38%), verbs (35%), conjunctions and nouns (31%), pronouns (23%) and
adverbs (21%).
Key words: phonological disorders, speech and language disorders
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Аудитивна перцепција се састоји од низа процеса који се догађају у ре
алном времену, од трансформације акустичких информација које слушалац
прима посредством слушног мегханизма до психолошке обраде одређених
лингвистичких појмова. Аудитивна перцепција је предус лов правилног разво
ја свих говорно-језичких структура и формирања правилне повратне везе са
сопственим говором и са говором околине. Минимални дефицити аудитивне
перцепције код деце условљавају тешкоће у перцепцији фонема, перцепцији
брзих вербалних сигнала, перцепцији временског редоследа говорних делова и
узрокују кратак опсег вербалне меморије.
Циљ истраживања је био да се испита супституција гласова при ауди
тивној перцепцији код деце са поремећајем вербалне комуникације.
Узорак испитаника је чинило 65 деце узраста 5-8 година са поремећајем
вербалне комуникације (дислалија, развојна дисфазија) и деца са типичним
говорно-језичким развојем. Код све деце је урађена говорна аудиометрија.
Резултати истраживања указују да деца са поремећајима вербалне ко
муникације праве већи број грешака при слушању од деце из К групе и да су
најчешће супституисани гласови али и гласови супституенти гласови из
групе плозива.
Кључне речи: перцепција говора, поремећаји вербалне комуникације, ди
слалија, развојна дисфазија, типичан говорно језички развој, говорна аудио
метрија, број грешака, врсте грешака, супституција
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1. Увод
Аудитивна перцепција у прелингвалном периоду је сложен физиоло
шки процес на чијим темељима се гради аудитивна меморија која омо
гућава услужну репродукцију говора. Развој аудитивне перцепције чини
саставни део сензомоторног развоја који по Пијажеу представља базу за
каснији језичко сазнајни (когнитивни) развој. Аудитивна перцепција се
развија испред функције говора. Поремећај аудитивне перцепције Mykle
bast (1964) је дефинисао као „неспособност да се идентификују, дискри
минишу и интерпретирају аудитивни осећаји“. Недостатак говорне про
дукције резултат је недостатка говорне перцепције (Голубовић, 1997).
Аудитивна перцепција је сложен психофизиолошки процес и претхо
ди аудитивној меморији, као и појави гласова, односно говора. У проце
су развоја, аудитивна перцепција пролази кроз три стадијума: аудитивни,
фонетски и фонемски. На аудитивном нивоу дете чује говорни сигнал и
памти га, али га не препознаје. На фонетском нивоу дете пореди запам
ћени сигнал са новим и сврстава га у фонетску меморију, али није спо
собно да одмах само произведе исти сигнал. Ниво фонемске перцепције
омогућава да се запамти фонема и њено место у речи. Цео овај процес је
условљен карактеристичним акустичким елементима који су груписани
око једне фонеме који јој дају одређене акустичке границе (Совиљ, 1988).
Аудитивна перцепција је предуслов правилног развоја свих говорнојезичких структура и формирања правилне повратне везе са сопственим
говором и са говором околине. Установљено је да дефицити аудитивне
перцепције условљавају тешкоће у перцепцији фонема, перцепцији бр
зих вербалних сигнала, перцепцији временског редоследа говорних де
лова и узрокују кратак опсег вербалне меморије (Пунишић, 2002).
Обзиром да уредан слух представља основ за развој аудитивне пер
цепције, а потом и говорне комуникације, уочава се значај раног от
кривања минималних оштећења слуха које пружа могућност ране ха
билитације говора и језика. Значај ране хабилитације говора и језика је
недвосмислено потврђен у научноистраживачком и практичном раду у
области ране хабилитације слушно и говорно оштећене деце, али и са
неурофизиол
 ошког аспекта развоја ЦНС-а (Јеличић, 2007).
За одвијање уредног процеса говорне перцепције неопходно је уред
но стање и функција свих делова аудиторног механизма било да се одви
ја на органу чула слуха или на нивоу коре великог мозга. Оштећење или
дисфункција на било ком делу може довести до поремећаја перцепције
говора и поремећаја у развоју говора и језика што се манифестује раз
личитим облицима поремећаја вербалне комуникације.
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Аудиторни механизам чини пријемну страну говорне комуникаци
је. Његов основни задатак је пријем говора у форми акустичког сигнала,
његова трансформација у неурални сигнал, као и пренос до кортекса
мозга. Аудиторни механизам се састоји из слушног механизма, ауди
торног нервног система и слушних зона у кортексу мозга. Слушни меха
низам непосредно трансформише акустички сигнал у неуралне импул
се и од тог тренутка акустички сигнал се не понаша више по законима
акустике већ по законима неурофизиологије (Јовичић, 1999).
Aудитивна функција се заснива на процесима слушања, чујења и
аудитивне повратне спреге. Слушање се одвија на неурофизиолошком
нивоу и подразумева селективно издвајање дражи, избор и организацију
одређених садржаја уз истовремену инхибицију других (Бујасу 1981).
Чујење се остварује на кортикалном нивоу и на нивоу субкортикалних
структура (психолингвистички ниво). Аудитивна повратна спрега оства
рује се истовремено на нивоу ува, тј. кроз процес слушања и чујења. Она
омогућава обликовање, емисију, продукцију и контролу вербалне пору
ке у процесу вербалне комуникације.
Перцепција говорног сигнала подразумева препознавање и разуме
вање говорне поруке. Говор се у почетку перципира глобално, као цело
вит утисак, док се са узрастом дечија акустичка пажња усмерава према
садржини саговорниковог излагања. Перцепција и дискриминација се
преплићу од самог почетка развоја. Аудитивна перцепција није физичка
него психичка функција, активни филтар који из групе примљених сиг
нала методом дискриминације неке појачава а друге слаби. Понекад то
мењање сигнала иде до патолошких промена на рачун нормалних осо
бина гласа. При патолошкој перцепцији у изговору долази до идентифи
кације шумова који маскирају праву акустичку представу о гласовима
и онемогућавају њихово међусобно разликовање па деца због перцеп
тивне инсуфицијенције прерађују говорни сигнал у смислу редукције
одабирајући само једну заједничку акустичку црту од већег броја гла
совних особина. У основи сваког примања и препознавања гласова лежи
перцепција, па је један од узрока поремећаја говорне продукције управо
поремећај аудитивне перцепције, пре свега перцепције и диференција
ције фонема (Пунишић, Суботић, Чабаркапа, 2007).
Ако говор и језик замислимо као велику кружницу, њен централ
ни део би представљао фонетски ниво у којем су смештени гласови са
свим својим артикулацион
 о-акустичким особинама и дистинктивним
обележјима. Следећи круг би представљао граматички ниво. Конститу
енте граматичког нивоа чине морфологија и синтакса. Садржајни еле
менти морфолошког поднивоа су речи док синтакса обухвата принципе
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на основу којих се од речи формирају реченице као целокупне, завршне
јединице усмене или писане комуникације. Важност граматичког нивоа
је утолико већа што он указује на постојање језика. У овом моделу, се
мантика као део језичког система, своје простирање остварује инфил
трацијом на свим нивоим
 а (Кристал, 1995).
Резултати испитивања на говорној аудиометрији, су показали да је
деци са говорно-језичким поремећајима потребан већи интензитет говор
ног сигнала да би га правилно перципирали, разумели и правилно поно
вили у односу на децу типичног говорно-језичког развоја. Другим речи
ма, деци са говорно-језичким поремећајима интензитет говорног сигнала
значајно утиче на процес говорне перцепције (Плећевић, Ђоковић, 2006).
Деца са развојном дисфазијом су репродуковала све речи из серије
на просечном интензитету од 48.50 dB говорног сигнала што се стати
стички значајно разликује у односу на децу са дислалијом и муцањем,
као и у односу на децу са типичним говорно-језичким развојем (Плеће
вић, 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, Бо
јовић, 2008) утврђено је да деца оштећеног слуха са нелинеарном кри
вом преко 80 dB (III група слушног оштећења по Костићу) на интензи
тету 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 грешака 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 поре
мећајима вербалне комуникације замена речи стимулуса другом речју
са значењем (62%) и замена речи стимулуса другом речју без значења
(26%). Механизам који деца са поремећајем вербалне комуникације ко
ристе при говорној перцепцији је рестаур
 ација фонема која подразуме
ва могућност перцептивног механизма да реконструише једну или више
фонема којих нема или које су до непрепознатљивости дисторзоване у
акустичком стимулусу, крајњи резултат је лексема или нелексема (Пан
телић, Ђоковић, Бојовић, 2008).
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Истраживање аудитивне перцепције код деце са поремећајима вер
балне коминикације (Пантелић, 2010; Максимовић, Димић, Ђоковић,
2011; Максимовић, Ђоковић, 2013) уз примену говорне аудиометрије
је показало да деца са дислалијом и развојном дисфазијом перципирају
100% речи са листе на 55 dB перципирају, деца са муцањем на 50 dB, а
деца типичног говорно језичког развоја на 45 dB.
2. Циљ истраживања
Циљ истраживања је био да се испита супституција гласова при
аудитивној перцепцији код деце са поремећајем вербалне комуникације
(дислалија, развојна дисфазија) и код деце са типичним говорно језич
ким развојем.
3. Методологија истраживања
Узорак испитаника је обухватио 65 деце предшколског узраста, ста
рости од 5 до 8 година. Деца су распоређена у 2 експерименталне групе:
22 деце са дислалијом, 23 деце са развојном дисфазијом, док је у кон
тролној групи било 20 деце типичног говорно-језичког и слушног разво
ја. Истраживање је спроведено у Институту за експерименталну фоне
тику и патологију говора у Беог раду (Пантелић, 2010).
У овом истраживању код свих испитаника примењен је Тест говорне
аудиометрије (Плећевић, Ђоковић, 2006). Тест чини шест листа са по два
десет речи у свакој листи. Речи су двосложне, фонетски избалансиране.
Листе су анализиране и лабораторијски селектоване. За снимање тест
материјала ангажован је професионални спикер са правилном артику
лацијом и дикцијом. При изради серија речи посебно се водило рачуна
о заступљености фонема која је одговарала нормама заступљености тих
фонема у дечјем говору. У свакој серији су заступљене категорије речи
на основу укупне дистрибуције речи у Дечјем фреквенцијском речнику
(Лукић, 1983). Категорије речи се смењују динамиком: именица-глаголименица-придев (табела 1).
Процедура испитивања је била следећа: испитивање се изводило
у тихој комори уз примену аудиом
 етра MAICO МА53 (опција говорна
аудиометрија). Реч стимулус из серије 1 се емитовао са рачунара, и пре
ко аудиометра појачавао за 30 dB. Пауза између речи које су емитоване
је била довољна да дете гласно изговори реч коју је чуло. Када дете реч
изговари, испитивач исту бележи или се одговори детета снимају и ка
сније обрађују. Уколико је дете тачно репродуковало 100% речи са листе
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испитивање се завршава. У супротном, интензитет емитовања листе ре
чи из серије 2 се повећава на 35 dB и испитивање по листама речи (уве
ћаним за по 5 dB у односу на претходну) се наставља до репродукције
100% речи са листе.
После извршеног тестирања вршена је анализа броја грешака по се
ријама, укупног броја грешака на целом тесту и врсте грешака.
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 истраживања
У току слушања речи са листе могући одговори су били тачан (дете
је поновило реч коју је чуло) или нетачан (дете је давало погрешан од
говор). Нетачни одговори су били или омисија речи (дете на реч коју је
слушало није одговарало ништа, као да је није чуло), супституција речју
са значењем (на реч коју је слушало дете је одговарало неком другом
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речју са значењем) супституција нелексемом (на реч коју је слушало де
те је оговарало неречју) (схема 1).
Тачан
одговор
Омисија речи
РЕЧ МЕТА

Нетачан
одговор

Супституција
речју са
значењем

Супституција
нелексемом

Схема 1. Могући одговори у току слушања

Деца из К групе су направила укупно 209 грешака (10 грешака по
детету), деца са развојном дисфазијом 540 грешака (23 грешке по дете
ту), деца са дислалијом 357 грешака (16 грешака по детету).
У табели 2 је приказано место супституције у речи при слушању код
деце са дислалијом, развојном дисфазијом и деце К групе. У све три оп
сервиране групе највећи број грешака се јавио као последица супстити
ције гласа неким другим гласом у иницијалној позицији (69%), затим
као последица грешке у две позиције – комбиновано (16%), у финалној
позицији 11% грешака и у медијалној позицији 4% грешака.
Од 209 грешака, колико су направила деца у К групи као последи
ца супституције неког гласа у речи другим гласом јавило се 57 грешака
(27%). Највећи број грешака (56%), се јавио као последица супституције
гласа у иницијалној позицији (нпр. поље – боље). Остале грешке су се ја
виле као последица комбинације две грешке (нпр.фењер-пењем) (20%),
као поседица замене гласа у речи у финалној позицији (нпр. читам – чи
тав) (19%) и у медијалној позицији ( нпр. танко – танго) (3%).
Од 540 грешака, деца са развојном дисфазијом су направила 92 гре
шке које су настале као последица супституције неког гласа у речи дру
гим гласом (17%). Највећи број грешака (76%), се јавио као последица
супституције гласа у иницијалној позицији, затим као последица комби
нације две грешке (12%), као поседица замене гласа у речи у финалној
позицији (8%) и у медијалној позицији (4%).
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У групи деце са поремећајем изговора од 357 грешака 76 грешака
(21%) су грешке настале као последица супституције неког гласа у ре
чи другим гласом. Највећи број грешака (71%), се јавио као последица
супституције гласа у иницијалној позицији, док се као последица комби
нације две јавило 16% грешака, као поседица замене гласа у речи у фи
налној позицији 8% грешака и 5% грешака као последица замене гласа
у медијалној позицији (5%).
Научесталија врста супституције у све три посматране групе је суп
ституција гласа иницијално у речи гласом из друге гласовне групе и то у
групи деце са развојном дисфазијом од укупног броја грешака 47 (46%)
су грешке ове врсте, код деце са дислалијом 47 (56%) а у К групи 19
(40%). Остале врсте супституција које су се јавиле су супституција звуч
ни-безвучни или безвучни звучни парњак у групи деце са развојном дис
фазијом од укупног броја грешака 32% су грешке ове врсте у групи деце
са дислалијом 18% а у контролној групи 25%. Супституција вокала или
консонанта у финалној позицији у речи се код деце из контролне гру
пе јавља у 27% случајева, код деце са развојном дисфазијом од укупног
броја грешака 14% су грешке ове врсте а код деце са дислаијом 10%.
Остале врсте грешака – супститиција вокала и супституција консонан
та која не припада ни једној претходној врсти супституције се јавила у
свим групама са учестаношћу испод 10%.
Табела 2. Место супституције у речи при слушању код деце
са дислалијом, дисфазијом и деце К групе
Групе

Иницијално

Медијално

Финално

Комбиновано

Укупно

Дислалија

54 (71%)

4 (5%)

6 (8%)

12 (16%)

76

Развојна
дисфазија

70 (76%)

4 (4%)

7 (8%)

11 (12%)

92

К група

32 (56%)

2 (3%)

11 (19%)

12 (20%)

57

Укупно

156 (69%)

10 (4%)

24 (11%)

35 (16%)

225

У матрици конфузије су приказане супституисане гласовне групе и
гласовне групе супституенти. Од укупно 108 могућих супституција гла
совних група гласовним групама (матрица 6x6x3 испитиване групе) на
прављено је 67. Гласовна група која је најчешће супституисана су пло
зиви – 37%, фрикативи – 27%, назали – 21%, африкати – 9%, латерали
– 5%, вокали – 1%.
Највећи број супституција у свакој гласовној групи праве деца са
развојном дисфазијом (РД) осим супституције африката.
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Матрица конфузије: – супституисане гласовне групе
и гласовне групе супституенти
Супституисани гласови из гласовних група
Вокали Плозиви

Гласови супституенти из гласовних група

Вокали

Фрикативи

Африкати

1К
1ДЛ
4К
10 РД
5ДЛ
2К
1 РД
1ДЛ

Плозиви

Фрикативи

3К
4 РД
3ДЛ
1К
2 РД
2ДЛ

1 РД
1К
1 РД
1ДЛ

Назали
1К
1РД
1ДЛ
2К
1 РД
1ДЛ
2К
2 РД
1ДЛ

Латерали

1ДЛ

2
(3%)

2ДЛ
1К
1 РД
1ДЛ

2ДЛ

Латерали
1 (1%)

ДЛ – 1

25 (37%) 18 (27%) 6 (9%)
К–7
РД – 11
ДЛ – 6

К–4
РД – 7
ДЛ – 7

1ДЛ
1ДY

1ДЛ
укупно

К–1
РД – 2
ДЛ – 3

К–2
РД – 1
ДЛ – 2
К–9
35
РД – 16
(52%)
ДЛ – 10
К–6
17
РД – 6
(26%)
ДЛ – 5
5
(7%)

Африкати

Назали

Укупно

14
4 (5%)
(21%)
К–5 К–1
РД – 6 РД – 2
ДЛ – 3 ДЛ – 1

6
(9%)
2
(3%)

ДЛ – 1
К1
РД – 1
ДЛ – 4
РД – 1
ДЛ – 1

67

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

Гласовне групе супституенти по фреквенцији супституције су пло
зиви – 52%, фрикативи – 26%, назали – 9%, вокали – 7%, африкати и
латерали по 3%.
Најчешће супституисани гласови али и гласови супституенти су
плозиви (п-б, п-д, б-д, т-д, т-к, т-г, к-г, г-п, г-б, г-к), фрикативи – плозиви
(з-б, з-г, в-п, в-б, в-т, в-к, в-г, ф-п), африкати – фрикативи, назали –фри
кативи (м-ш, м-в, н-в), латерали – назали.
Најчешће супституисани гласови су: плозив – п, фрикативни сонант
– в, африкат – ч, назал – м, латерал –л.
Најчешћи гласови супституенти су: плозив – д, фрикативни сонант
– в, африкати ц и ћ, назал – м, латерал –л.
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5. Закључци
1. Механизам који деца са поремећајем вербалне комуникације али
и деца из К групе користе при говорној перцепцији је рестаурација фо
нема која подразумева могућност перцептивног механизма да рекон
струише једну или више фонема којих нема или које су до непрепозна
тљивости дисторзоване у акустичком стимулусу, крајњи резултат је лек
сема или нелексема.
2. Да ли је рестаурација одговарала стимулусу, зависило је од врсте
акустичких обележја недостајућег дела, односно од тога да ли се ради о
инваријантним или транзиционим обележјима која су преостала у сти
мулусу, али и од појма који реч преноси односно од лексичког капаци
тета испитиваног детета.
3. У задатку слушања највећи број грешака су направила деца са раз
војном дисфазијом, па деца са дислалијом, док су најмањи број грешака
направила деца из К групе.
4. Научесталија врста супституције у све три посматране групе је
супституција гласа иницијално у речи гласом из друге гласовне групе.
5. Остале врсте супституција које су се јавиле су супституција звуч
ни-безвучни или безвучни-звучни парњак, супституција вокала или кон
сонанта у финалној позицији и супститиција вокала и супституција кон
сонанта која не припада ни једној претходној врсти супституције.
6. Гласовна група која је најчешће супституисана су плозиви, фри
кативи, назали, африкати, латерали па вокали.
7. Највећи број супституција сваке гласовне групе праве деца са дис
фазијом осим супституције африката.
8. Гласовне групе супституенти по фреквенцији супституције су
плозиви, фрикативи, назали, вокали, африкати и латерали.
9. Најчешће супституис ани гласови али и гласови супституенти су
плозиви, фрикативи – плозиви, африкати – фрикативи, назали –фрика
тиви и латерали – назали.
10. Најчешће супституисани гласови су: плозив – п, фрикативни
сонант – в, африкат – ч, назал – м, латерал – л.
11. Најчешћи гласови супституенти су: плозив – д, фрикативни
сонант – в, африкати – ц и ћ, назал – м, латерал – л.
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SUBSTITUTION OF PHONEMES IN THE PROCESS
OF AUDITORY PERCEPTION IN CHILDREN
WITH VERBAL COMMUNICATION DISORDERS
SLAVICA MAKSIMOVIĆ
Life Activities Advancement Center, Belgrade
The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade

Summary
Auditory perception is a complex process, which consists of a series
of processes that take place in real time, from the conversion of acoustic
information that the listener receives through auditory mechanism to the
psychological processing of certain linguistic concepts. Auditory perception
is a prerequisite for proper development of speech and language structures
and the formation of regular feedback to their own speech and the speech
of the environment. Minimal auditory perception deficits in children cause
the difficulties in phoneme perception, the perception of quick verbal signals, the perception of time sequence of parts of speech, and causing a
short range of verbal memory.
The purpose of this research was to investigate substitution of phonemes in the process of auditory perception in children with verbal communication disorders.
The sample comprised 65 children aged 5-8 years with verbal communication disorders (articulation disorder, developmental dysphasia) and
children with typical speech and language development. All of the children
underwent speech audiometry.
Research results indicate that children with verbal communication disorders made more errors in the process of listening compared to children
from the control group, as well as the most substituted phonemes and phoneme substituents were from the group of plosives.
Keywords: speech perception, impaired verbal communication, articulation disorder, developmental dysphasia, typical speech and language development, speech audiometry, number of errors, types of errors, substitution

Београдска дефектолошка школа
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УТИЦАЈ СПЕЦИФИЧНИХ ТЕРАПИЈСКИХ
СТРАТЕГИЈА НА СПОСОБНОСТ ИМЕНОВАЊА
КОД АФАЗИЧНИХ ПАЦИЈЕНАТА*
Миле Вуковић
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Ирена Вуковић
Школа за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић“, Београд – Земун
Иако се поремећајуименовањапоклањадостапажњеуклиничкојпракси,
јошувексе трагазаефикаснимприступимау третману.Уовомрадусуприка
занирезултатиефектафонолошкеисемантичкеподршкенаспособностименов
ањакодпацијенатасаБрокиномиВерникеовомафазијом.
Резултати су показали да фонолошка подршка доприноси повећању
спо-собнсоти именовања код Брокине афазије, док је код Верникеове афазије
утврђен већи ефекат семантичке него фонолошке подршке.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: фонолошка подршка, семантичка подршка, поремећаји име
новања

УВОД
Оштећење способности именовања представља општи симптом
афазије, који се у одређеном степену испољава код свих типова афазич
ких синдрома. Реч је о потпуном или делимичном губитку лексичких
*
Овај рад је проистекао из пројекта ,,Евалуација третмана стечених поремећаја
говора и језика“ (бр. 179068) који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
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једница који се манифестује дефицитима налажења речи током спонта
ног говора и на задацима именовања.
Емпиријски подаци указују на варирање тежине поремећаја, који
се креће од тоталне аномије до селективног губитка лексичких једница
у оквиру одређених семантичких категорија.С друге стране, различито
испољавање грешака код афазичних пацијената омогућило је класифи
ковање поремећаја именовања у три основне категорије:експресивнуа
номију, селекциону аномију и семантичку аномију.
Експресивна аномија, представља немогућност коректне продукције
назива одређеног појма. Испољава се у некомплетној или парафазичној
продукцији речи, у којима се препознају знаци тражене лексеме. Особе
са овим типом аномије знају значење речи, али нису у стању да је про
дукују или је изговарају са напором и продуженом латенцом. У осно
ви експресивне аномије, налазе се моторни говорни дефицит, тешкоће
у иницирању одговора и фонолошки поремећаји. Овај тип аномије се
обично среће код Брокине афазије, транскортикалне моторне афазије и
кондуктивне афазије.
Селекциона аномија – манифестује се тешкоћама у избору праве ре
чи из унутрашњег лексикона, а одговори особа са овим типом аномије
су обично семантички повезани са траженим ајтемом, тј. болесник име
нује семантичко поље којем дати ајтем припада или продукује другу реч
која је блиска по значењу траженој лексеми.Селекциона аномија је ка
рактерситична за Верникеовуи аномичку афазију.
Семантичка аномија реперезнтује губитак значења речи, што се ис
пољава продукцијом речи које нису у семантичком односу са траженом
лексемом. Претпоставља се да се поремећај налази на нивоу централног
лексичко – семантичког система, тј. у самом семантичком пољу коме
дати ајтем припада. Овај тип аномије је карактеристична за транскорти
калну сензорну и Верникеову афазију (Вуковић, 2011).
Оваква типологија аномије, указује да се поремећаји именовања
могу испољити као резултат оштењења различитог нивоа лекичко-се
мантичког система. Тако на пример, појава семантичких парафзија на
задацима именовања указује на оштећење значења речи, тј. на дефицт
семнатичке репрезентације лексикона, док појава фонолошких пара
фазија говори у прилог дефицита на нивоу фонолошке структуре (Вуко
вић, 2011; Вуковић, 2007).
Имајући у виду напред наведене чињенице, искристалисала се хи
потеза, према којој у санирању дефицита треба користити различите
терапијске стратегије. Тако например, дефицити налажења лексичких
јендица, који су резултат оштећења семантике, захтевају стртаегије фо
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кусиране на заначењу, док се у санирању фонолошких дефицита акце
нат ставља на гласовну структуру (Вуковић, 2007; Miceli, et al., 1996).
С обзиром на то, у третману аномијесе користедве специфичне
стратегије: фонолошка и сменаитчка подршка. Фонолошкаподршка се
састоји у давању фонетски сличне речи, иницијалне фонеме или слога,
док се семантичка подршка остварује давањем назива семантичке ка
тегорије којој дати појам припада или описивањем карактеристика тог
појма(Вуковић, 2007; Вуковић, 2008; Nickels, 2002). .
Циљ фонолошке стратегије је да се отклони фонолошки дефицит и
да се побољша фонолошки лексикон, док се другом стратегијом настоји
побољшати значење речи.
ЦИЉ РАДА
Основни циљ овог истраживања је да се утврди утицај фонолошке и
семантичке подршке на способност налажења лексичких јединица код
различитих типова афазичких синдрома.
Задаци истраживања:
У складу са постављеним циљем формулисани су следећи задаци
истраживања:
1.	 да се испита утицај фонолошке и семантичке подршке на способ
ност налажења речи код пацијената са Брокином афазијом,
2.	 да се испита утицај фонолошке и семантичке подршке на способ
нсот налажења речи код паицјената са Верникеовом афазијом.
ХИПОТЕЗЕ
У складу са циљем и задацима истраживања постављене су две хи
потезе
1.	 Стратегија заснована на семантичкој подршци има утицај на спо
собност именовања код пацијента са Верникеовом афазијом.
2.	 Стратегија заснована на фонолошкој подршциима утицај на спо
собнсот именовањакодпацијената саБрокином афазијом.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак се састојао од 20 деснорукихпацијената са афазијом, ста
росне доби од 50-63 године. Дијагноза афазије је постављена на осно
ву Бостонске батерије тестова за афазије(Goodglass and Kaplan, 1983),
при чему је 10 пацијената имало Брокину афазију (БА), а 10Верникеову

436

Миле Вуковић, Ирена Вуковић

афазију (ВА).Код свих испитнаика је компјутерском томографијом (CТ)
или магнентом резонанцом (МР) верификована исхемијска лезија у ле
вој хемисфери мозга.
Табела 1 – Опште карактеристике тестираних група
БA(n=10)

ВA

(n=10)

Старост (године) M (SD)

56.08 (12.06)

59.10 (12.10)

t=1.20

Минимално

50

51

Максимално

62

63

Женски

5

5

Мушки
χ2 =0.210

5

5

Број година школовања М (S.D.)
t=1.12

12.45 (2.15)

12.09 (2.45)

t/χ2 – test

Пол

Подаци приказани у табели 1 показују да нема значајних разлика у
погледу старости, пола и година образовања између испитнаика са Бро
кином и Верникеов ом афазијом.
Инструменти и процедура
У истрживању је коришћен Бостонски тест именовања. Тест се са
стоји од 60тест-ајтема у форми црно-белих цртежа који репрезентују
предмете и бића. Ајтеми су рангирани према њиховој фреквентности
у свакодневном животу – од најчешће коришћених, као што су: кућа,
оловка,чешаљ, до оних који се ретко употребљавају у говору, као на при
мер: сфинга, јарам). Испитанику се показује један поједан цртеж са зах
тевом да именује појам који је на њему приказан. Уколико испитаник
није у стању да спонтано именује приказани ајтем, испитивач му даје
семантичку подршку (на пример, за четкицу „то је оно чиме перемо зу
бе“). Одговори после семантичке подршке бележе се у засебној колони.
Ако болесник није у стању да именује појам ни после семантичке по
дршке, онда му се даје фонолошка подршка (на пример, за четкицу „то
је нешто што почиње на слово Ч, а затим и „Ч-ЧЕ“. Одговори уз помоћ
фонолошшке подршке бележе се у посебној колони.
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Приликом испитивања, одговори испитаника су бележени у виду
транскрипта, после чега је извршена квантитативна и квалитативна об
рада података. Најпре је израчунат просечан број спонтано датих тач
них одговора, затим просечан број одговора датих после семантичке и
фонолошке подршке. Истовремено су анализирани типови грешака и
израчуната њихова фреквенција код тестираних група испитаника.
Статистичка обрада
У обради података примењене су методе дескриптивне статистике,
t-test, Chi-square test i Mann-Whitney-Z test
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Најпре су приказани и анализирани резултати места мождане ле
зије, затим постигнућа на тесту именовања, и на крају је дата анализа
типова грешака.
Табела 2 – Дистрибуција испитаника према месту лезије
Место лезије

БA

ВA

Фронтално

4

/

Фронтално/паријетално

6

/

Темпорално

/

5

Темпорално/паријетално

/

5

10

10

Укупно

Подаци приказани у табели 2 показују да постоје значајне разлике
у месту лезије између испитника са Брокином афазијом и испитаника
са Верникеов ом афазијом. Код Брокине афазије лезија је лоцирана у
фронталним и фронто-паријеталним областима мозга, док су код Вер
ниекове афазије лезијом захваћени темпорални и темпоро-паријетални
региони.
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Табела 3 – Просечни скорови на Бостонском тесту именовања код
испитаника са Брокином и Верникеовом афазијом
Тип афазије
Брокина
афазија
Верникеова
афазија.
Mann-Whitney-Z
test

Број спонтано
датих тачних
одговора

Број тачниходговора
после фонолошке
подршке

Број тачних одговора
после семантичке
подршке

22,8

6,6

0

18,6

1,2

5,2

2.510**

2.632**

3.120**

Подаци приказани у табели 3 показују да испитаници са Брокином
афазијом имају значајно већи број спонтано датих тачних одговора у
поређењу са испитаницима са Верникеовом афазијом. Истовремено
је показано да фонолошка подршка значајно више доприноси тачном
именовању код испитаника са Брокином него код испитника са Верни
кеовом афазијом. С друге стране, семантичка подршка значајно више
доприноси успешном именовању код испитаника са Верникеовом него
код испитаника са Брокином афазијом.
Табела 4 – Просечно испољавање појединих типова грешака код
испитаника са Брокином и Верникеовом афазијом
Тип афазије

Изостанак
одговора

Број
парафазија

Број
циркумлок.

Неолог.

Брокина
афазија

18,0

12,0

0,2

0,0

Верникеова
афазија

15,4

15,0

3,6

4,2

MannWhitney-Z test

2.303*

2.115*

2.430*

2.530**

Подаци приказани у тебали 4 показују да се образац грешака у име
новању код испитаника са Брокином афазијом разликује од обрасца
грешака који се јавља код Верникеов е афазије. Другим речима, у Бро
киној афазији је регистрован значајно већи број одсуства одговора него
у афазији Верникеовог типа. Разлика је нађена и код заступљености па
рафазија, циркумлокуције и неологизама у корист испитаника са Бро
кином афазијом.
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ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
Основни циљ ове студије је био да се утврди утицајспецифичних
терапијских стратегија (семантичке и фонолошке подршке), на способ
ност именовања код особа са Брокином и Верникеовом афазијом.
На основу анализе добијених података, утврђено је да фонолошка
подршка доприноси способности именовању у обе групе испитаника, с
тим што је ефекат овог типа терапијске стратегије значјно већи у групи
испитаника са Брокином афазијом.С друге стране, семантичка подршка
даје значајно већи ефекеат код Верникеове него код Брокине афазије.
Поред тога, утврђене су разлике у вербалном понашању између те
ситраних група афазичних пацијената. Тако, испитаници са Брокином
афазијом имају увид у сопствене грешке на задацима именовања и на
стоје да их коригују, али због тешкоћа у продукцији нису у стању да из
говоре реч, па се одговор често своди на продукцију њених сегмената.
Почетна фонема изговорена од стране испитивача, или чешће почет
ни слог, овим пацијентима олакшава изговорциљане лексичке једини
це, тј.именовање задатог ајтема. С друге стране, код семантичке подр
шке,ови пацијенти покушавају да понове исказ испитивача, или пак од
устају од одговора.Уз то, пацијенти са Брокином афазијом честоклима
њем главом игестовним изразом (руком) показују да разумеју значење
појма, али вербални одговор изостаје.
Сасвим другачији профил понашања уочен је код Верникеове афа
зије. Пацијенти са овом афазијом немају увид у погрешне одговоре, тј.
немају увид у сопствени дефицит. Они често више пута понављају нета
чан одговор,не обраћајући пажњу на било који вид подршке од стране
испитивача.
Добијени резултати показују да семантичка подршка повећава спо
собност именовањакод пацијената са Верникоеовом афазијом. Међу
тим, евидентно је да и после овог типа подршке, одговор често изостаје,
или се добијају погрешни одговори у виду вербалних парафазија. Код
већине пацијената са Верникеовом афазијом фонолошка подршка до
водидо нетачног одговор. Грешке су се испољавале у виду персеверација
(пацијенти понављају сопствене, претходно датеодговоре) и продукције
неологизама (изговарање псеудо-речи).
Испитаници са Брокином и Верникеовом афазијом се међусобно
разликују и у погледу бројаизостанака одговора. Одговор чешће изоста
је код особа са Брокином него са Верникеовом афазијом. Могуће је да
је ова разлика резултатразлике у степену увида у сопствени дефицит.
Познато је да пацијенти са већим увидом у сопствени дефицит чешће
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покушавају да се коригују и чешће одустају од одговора од пацијената
са одуством увида у језички поремећај (Вуковић, 2001, Вуковић 2008).
Када је реч о типовима грешака, резултати показују да постоје раз
лике између двеју група испитаника. Резултати ове студије показују да
испитаници са Брокином афазијом испољавају већи број литерарних/
фонемских него вербалних парафазија, што потврђује досадашње емпи
ријске податке. Они често замењују говорне гласове у речима, што до
води до продукције акустички сличних речи (на пример, уместо маска
кажу „маста“, уместо цвет „свет“). Вербалне парафзије се веома ретко
срећу у овој групи испитаника.
Код пацијената са Верникеовом афазијом доминирају вербалне па
рафазије, док се фонемске парафазије испољавају у мањем броју слу
чајева, што потврђује досадашње емпиријске податке (Вуковић, 2008;
2011). Испитаници са овом афазијом дају одговоре које су семантички
повезани са траженом речју (на пример: за лежаљку кажу„љуљашка“) и
одговоре који нису у семнтичкој вези са траженом речју (на пример: за
цвет кажу „грабуље“ ). Поред тога, они често продукују неологизме тј.
речи без значења (на пример: за глобус кажу „копен“).
Фреквентност речи у свакодневном говору игра значајну улогу на
способнсот именовања код афазичних пацијената. Наиме, наши подаци
показују да су сви испитаници са Верникеовом и Брокином афазијом
успешно именовали ајтеме кућа и оловка, док ниједан испитаник није
могао да пронађе реч за ајтеме јарам, сфинга и угломер.
Генерално гледано, резултати ове студије указују на значајну по
везаност између специфичне тераписјке стратегије (фонолошке и се
мантичке подршке) на спосоност именовања код особа са Брокином и
Верникеовом афазијом. Стога би даља истра-живања требало усмерити
у правцу провере ефекта ових стратегија на реституцију лексичко-се
мантичких способности, уз увођење додатних варијабли и укључивање
већег броја пацијената са хроничном афазијом.

УТИЦАЈ СПЕЦИФИЧНИХ ТЕРАПИЈСКИХ СТРАТЕГИЈА НА СПОСОБНОСТ ИМЕНОВАЊА ...

441

ЛИТЕРАТУРА
1.	 Вуковић, М., (2008).Третман афазија, Универзитет у Београду – Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију.
2.	 Вуковић, М., (2007).Когнитивно неуропсихолошки приступ у третману афа
зија. УД. Радовановић (Ed.), Новетенденције у специјалној едукацији и ре
хабилитацији.Београд: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну
373-384.
3.	 Вуковић, М., (2011).Афазиологија.Универзитет у Београду – Факултет за спе
цијалну едукацију и рехабилитацију.
4.	 Miceli, G., Amitrano, A., Capaso, R. & Caramazza, A. (1996). The remediation
of anomia resultin from output lexical damage. Analysis of two cases. Brain
andLanguage, 52, 150-174.
5.	 Nickels, N. (2002). Terapy for naming disorders: Revisiting, revising, and reviewing. Aphasiology, 16 (10/11), 935-979.
6.	 Nickels, L.A. (2002). Improving word-finding: Practice makes (closer to) perfect?. Aphasiology, 16, 1047-1060.

THE EFFECT OF SPECIFIC THERAPY STRATEGIES ON THE
NAMING ABILITY IN THE APHASICS
MILE VUKOVIĆ
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation
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School for Visually Imapired Children „Veljko Ramadanović“ Beograd

SUMMARY
Although the naming disorders given much attention in clinical practice, the reserschers still search for effective approaches to the treatment
and understanding nature of word-finding deficits in the aphasics. This
paper presents the results of the phonological andsemantic strategies on
the capabilities of the naming in patients with Broca's and in patients
Wernicke's aphasia.
The results showed that phonological strategycontributs to the
increasing capabilities in patients with Broca's aphasia, while in the patients
with Wernicke's aphasia, the semantic strategy have a greater effect than
phonological strategy.
КЕY WORDS: phonological therapy, semantic therapy, naming disorder
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1

Изучавање дечјег језика у периоду његовог настанка (од 0 до 7 година)
управо казује о значајној улози говора у развоју дечје личности. Утицај по
јединих језичких категорија на асоцијације могуће је уочити испитујући
говорно-језички развој деце која имају говорно-језичке поремећаје. У раду су
приказани резултати истраживања времена давања слободних асоцијација
код деце узраста од 5 до 7 година са дијагнозом развојне дисфазије и деце са
нормалним говорно-језичким статусом.
Узорак је чинило 100 деце са развојном дисфазијом (експериментална гру
па) и 200 деце са нормалним говорно-језичким развојем (контролна група).
Као мерни инструмент коришћен је Тест асоцијација за децу предшкол
сог узраста, аутора Наташе Д. Чабаркапе. Тест садржи 40 речи стимулуса
које се кажу деци и на које она дају слободне асоцијације.
Показује се да деца са нормалним говорно-језичким развојем дају зна
чајно већи број слободних асоцијација од својих вршњака са развојном дис
фазијом, као и да им је потребно много мање времена за сваку асоцирану реч
него деци са развојном дисфазијом. Извршено је и поређење између поједи
них узрасних категорија деце из контролне и деце из експерименталне групе.
Утврђено је да постоје значајне разлике у времену асоцирања како између
група у целини, тако и између појединачних узрасних категорија деце са дис
фазијом и деце нормалног говорно-језичког развоја. Применом анализе вари
јансе и Пирсоновог коефицијента линеарне корелације, извршене су и анализе
унутар експерименталне групе које се односе на узрасне разлике. У дискусији
*
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резултата извршена је компаративна анализа између два подуз орка испи
таника. Утврђено је да постоје различити резултати унутар два подузор
ка испитаника.
Кључне речи: време асоцирања, дисфазична деца, деца нормалног го
ворно-језичког развоја, узраст деце

Увод
Асоцијације речи можемо дефинисати као везу између две или ви
ше речи створена према асоцијативним законима. Тачније, може се ре
ћи да овај појам означава појаву кад год је једна реч изречена или поми
шљена, друге речи се јављају истовремено (или у непосредном следу) у
свести говорника или слушаоца. Слободне асоцијације су оне где однос
између асоцираних елемената (дражи и одговора) није оганичен на не
ку посебну врсту. Област слободних асоцијација је релативно неистра
жена. Настанак асоцијација, њихова повезаност са осталим елементима
језичког система као и повезаност са значењем и мисаоним процесима
представљају предмет интезивног изучавања. Посматрање и проучава
ње ових међузависности можда је најприступачније кроз анализу дечи
јег језика (од 0 до 7 година), јер се у том периоду језик најдинамични
је развија. Како се у периоду тог развоја језички елементи развијају по
одређеној закономерности, лонгитудинално истраживање може указати
на утицај развијености речника, граматике и других језичких конститу
ената на асоцијације. Две основне врсте асоцијација речи јесу слобод
не (неограничене) и контролисане (ограничене) асоциације. Када однос
између асоцираних елемената (тј. дражи и одговора) није ограничен на
неку посебну врсту онда су то слободне асоцијације. Тако да се сматра
да ту потпуно владају закони асоцијације, док код контролисаних асоци
јација драж и одговор треба да буду у неком задатом односу ( односу су
протности, синонимности, атрибутивности, подређености и др.) и тако
се ограничава деловање асоцијативних закона (Гашић–Павишић, 1981).
Техника слободних асоцијација речи се заснива на томе да се испи
танику саопшти реч-драж и затим се бележи негов одговор, тј. прва реч
која му се јавила у свести после примања речи–дражи. Поред одговора
бележи се и реакционо време (РТ), тј. време протекло између дражи и
одговора. Техника слободних асоцијација има два основна облика: кон
тинуране (непрекидне) асоцијације и дискретне (раздвојене) асоцијаци
је. Код континуираних асоцијација испитаник треба да на реч-драж од
говори са свим речима које му се јаве у свести у току одређеног времен
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ског периода (обично у току једног минута). Код дисретних асоцијација
се тражи само једна реч као одговор (Гашић– Павишић, 1984).
Класификација слободних асоцијација
Системи на основу којих се врши класификовање слободних асо
цијација речи представљају емпиријску примену теоријских схватања
о структури асоцијативног процеса и очиниоцима који одређују асоци
јације. Пример психолошке класификације је позната Вудвортова кла
сификација која садржи следеће класе:дефиниције (са синонимима и
надређеним одговорима); допуне или предикације; приређени одговори
(са одговорима супротности); и процене вредности или личне асоција
ције. Ипак, без обзира на број уведених класа, свака класификација мо
ра имати и класу неодређених (преосталих, мешовитих, разноврсних)
одговора (Вудворт, 1959).
У савременим истраживањима преовлађују лингвистичке класифи
кације слободних асоцијација. Критеријуми код тих класификација ни
су потпуно исти код свих аутора, али се могу свести на припадност речидражи и одговора истим или различитим граматичким категоријама. На
основу примене овог критеријума може се говорити о парадигматском
и синтагматском односу као карактеристици садржаја асоцијација.(Ча
баркапа, и сар. 2005).
Утврђено је да је већи број парадигматских одговора повезан са ви
шим нивоом језичког развоја, као и да је парадигматска тенденција ста
билнија од синтагматске (Деесе, 1965).
Карактеристике дистрибуције учесталости асоцијација су: Општост,
разноврсност и идиосинкратичност. Разноврсност представља просечан
број различитих одговора на једну реч–драж. Између општости и ра
зноврсности углавном постоји негативан однос: Висока општост асо
цијација обично доводи до смањења разноврсности одговора (Палермо
ет ал. 1963). Идиосинкратичност асоцијација представља просечан број
одговора са учесталошћу један у одређеном узорку испитаника. Овак
показатељ представља способност појединих испитаника да дају ориги
налне и неуоб
 ичајене одговоре (Jenkins et all, 1964).
Речник је област језика који може бити користан за процену говор
но-језичких способности код деце. Често се користи и као део процене у
идентификовању тешкоћа у развоју код деце. Истраживање је показало
да се на основу знања о богаству речника једног детета може предвиде
ти његова каснија успешност у другим аспектима говора и језика (чита
ње, писање). (Голдстеин, 2004)
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Превазилажење проблема који прате лонгитудинална истраживања
(најчешће су везани за конзистентност узорка), као један од могућих
приступа је и проуч
 авање патолошких форми говора и језика, њихово
поређење са нормалним говорно-језичким развојем. Познавање патоло
гије у говору омогућава јасно дефинисање нивоа говорно-језичке разви
јености а тиме и његову компарацију са нормалним говорно-језичким
развојем чиме се може остварити увид у утицај развијености појединих
елемената језика на асоцијације. Зато смо у нашем истраживању, као го
ворну патологију навели развојну дисфазија.
Развојна дисфазија је развојни језички поремећај, односно поре
мећај развоја експресивног (језичке продукције) и рецептивног говора
(језичког разумевања) са специфичним патолошким обрасцем испоља
вања (дисторзијом и супституцијом фонема и речи које добијају облик
парафазичних продукција), а који се не јављају ни у једном стадијуму
нормалног језичког развоја, а које се задржавају веома дуго, док је соци
јални развој ове деце релативно нормалан, без губитка слуха, менталне
ретардације, аутизма или других поремећаја. (Голубовић, и сар. 2002).
Чабаркапа дефинише развојну дисфазију као развојни говорно-је
зички поремећај, који условљава потешкоће у разумевању, продукцији
и коректној употреби граматичких облика који се манифестује пореме
ћајем у фонолошкој и синтаксичкој структури, морфофонологији, ин
флективној и деривационој морфологији и синтези језичких секвенци
(Чабаркапа, и сар. 2007.).
Дисфазична деца имају тешкоће у савладавању вишесложних ре
чи, због немогућности да савладају укупан број слогова унутар истих, те
постоји теденција ка њиховом скраћивању нпр: паво уместо плаво, или
ка њиховом изговарању само почетним или само завршним слоговима.
Наредни ниво тешкоћа представљају консонантски кластери, где дете,
иако има одређени глас, није у стању да га употерби у сугласничком
(Чабаркапа, и сар. 2007).
Постојање објективних инструмената за процену нивоа говорнојезичке развијености деце са развојном дисфазијом (батерија тестова)
омогућава процену развијености појединих елемената језика, а самим
тим и испитивање њиховог утицаја на формирање асоцијација.
У овом раду смо желели да утврдимо да ли се, како се и колико се
време асоцирања слободни асоцијација код деце предшколског узраста
са дијагнозом развојне дисфазије разликује од оног који постоји код њи
хових вршњака нормалног говорно-језичког развоја, као и какве су те
разлике у односу на по и узраст.
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Методолошки приступ
Циљеви истраживања
1.	 Испитати минимално и максимално време асоцирања код кон
тролне и експерименталне и групе.
2.	 Испитати да ли постоје значајне разлике између просечног вре
мена асоцирања између контролне и експерименталне групе.
3.	 Испитати да ли постоје полне разлике у просечном времену асо
цирања у контролној и експерименталној групи.
4.	 Испитати да ли постоје узрасне разлике у просечном времену
асоцирања у контролној и експерименталној групи.
Узорак
Узорак испитаника, на ком је спроведено истраживање, чини 100
деце са дијагнозом развојне дисфазије и 200 деце нормалног говорно –
језичког развоја, узраста од 5 до 7 година. Испитаници су разврстани у
четири узрасне групе тако да разредни интервал износи шест месеци: 1)
од 5 до 5,5 година; 2) од 5,6 до 5,11 година; 3) од 6 до 6,5 година; и 4) од
6,6 до 7 година. Узрасне структуре контролне и експерименталне група
су уједначене.
Као инструмент за прикупљање података коришћен је тест асоци
јација, чији је аутор у односу на композицију листе и начин оцењивања
асоцијација Наташа Д.Чабаркапа. Тест садржи 40 речи стимулуса које
се кажу деци и на које она дају слободне асоцијације.
У оквиру пројекта „Мултидисциплинарна истраживања ресурса
српског језика и апликација у лингвистици, дефектологији и комуника
цијама“ формирана је листа од 500 речи која представља асоцијативни
речник. Из те листе одабрали смо и направили листу од 40 речи, које су
сложене по категоријама речи (именице, придеви, глаголи) , и према
припадајућим деловима на основу којих се схвата и формира целина
(лица, главе, тела, воћа, поврћа, кућа и сл.).
Резултати и дискусија
Минимално време асоцирања које смо допбили код деце са дисфа
зијом износи 320 секунди (5 минута и 20 секунди) , а максимално за
бележено време асоцирања је 735 секунди (12 минута и 15 секунди).
Просечно време асоцирања у експерименталној групи је 496,22 секунде.

448

Наташа Д. Чабаркапа и сар.

Време асоцирања које је мање од просечног (од 320 до 492 секунде) има
53% деце, а 47% деце из те групе има време асоцирања изнад просечне
вредности (од 500 до 735 секунди).
Минимално просечно време асоцирања, које говори о брзини да
вања асоцијација с обзиром на број асоцираних речи, код деце са дис
фазијом износи 2,32 секунде, а максимално просечно време асоцирања
16,18 секунди. Аритметичка средина износи 8, 41 секунду, односно деца
са дисфазијом у просеку дају асоцијације на сваку од 40 речи стимулуса
за 8, 41 секунду. просечно време асоцирања испод аритметичке средине
(2,32 секунде до 8,27 секунди) има укупно 54% деце , а 46% деце из те
групе имају просечно време асоцирања једнако или дуже од просека (од
4,81 до 16,18 секунди).
Подаци су израчунати и за контролну групу испитаника, а затим је
извршено поређење. Аритметичка средина за укупно време асоцирања у
контролној групи износи 395,44 секунде, што је за 100,78 секунди у про
секу мање у односу на експерименталну групу. Разлика је значајна на
нивоу 0,01, па са 99% поузданости закључујемо да је деци са дисфазијом
потребно значајно више времена (100, 78 секунди више у просеку) да
дају асоцијације на 40 речи стимулуса него деци нормалног говорно– је
зичког развоја.
Табела бр. 1 – Време асоцирања у контролној
и експерименталној групи
Контролна
гр.(200)

Експериментална
гр.(100)

т-тест и значајност

време:

АС

СД

АС

СД

укупно

395,44

208,64

496,22

90,69

т = 5.82 (ниво 0,01)

4,75

2,71

8,41

3,15

т = 9.92 (ниво 0,01)

просечно

Аритметичка средина за просечно време асоцирања (укупно време
асоцирања подељено са укупним бројем асоцираних речи) у контролној
групи износи 4,75 секунди, што је за 3,65 секунди у просеку мање у од
носу на експерименталну групу. Разлика је значајна на нивоу 0,01, па
са 99% поузданости закључујемо да је деци са дисфазијом за сваку асо
цирану реч (на свих 40 речи стимулуса) потребно значајно дуже време
на (за 3,65 секунди у просеку) него деци нормалног говорно – језичког
развоја.
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Утврђено је да између контролне и експерименталне групе посто
је и значајне разлике између стандардних девијација (које говоре о
распршењу резултата око аритметичких средина унутар група). Стан
дардна девијација за укупно време асоцирања у контролној групи из
носи 208,64, што је статистички значајно више у односу на распршење
резултата у експерименталној групи (СД = 90,69). Левенсов тест, који
говори о значајности разлика разлика између стандардних девијација
износи Ф = 12,28 и значајан је на нивоу 0,01. То говори да је у кон
торлној групи присутна хетерогеност када је у питању укупно време
асоцирања (укупно време асоцирања се креће од минималних 190 до
максималних 1270 секунди) у односу на децу са дисфазијом. Односно,
са 99% поузданости можемо закључити да се деца нормалног говорно–
језичког развоја међу собом значајно више разликују у погледу укуп
ног времена асоцирања, него деца са дисфазијом (распон резултата од
320 до 735 секунди).
Време асоцирања с обзиром на пол деце
у контролној и експерименталној групи
Први фактор на основу којег смо вршили поређење је укупно вре
ме асоцирања и покалзало се да је статистички значајан. То је потпуно
у складу са резултатима о значајности разлике између аритметичких
средина, па није потребан посебан коментар. Други фактор, пол, као и
интеракција фактора немају статистички значајан утицај на варијансу
резултата укупног времена асоцирања.
Резултати двофакторске анализе варијансе су другачији када је у
питању просечно време асоцирања. Варијанса која је изазвана припад
ношћу групи деце нормалног говорно– језичког развоја, тј. групи деце
са дисфазијом, је поново статистички значајна на нивоу 0, 01. Варијан
са која је изазвана полом није довољно велика да би била статистички
значајна. Интеракција фактора има статистички значајан утицај и то на
нивоу 0,01.
Како показују резултати из табеле број 2, у контролној групи девој
чицама и децачима је потребно приближно исто времена за појединач
ну асоцирану реч. У експерименталној групи постоји потпуно другачија
ситуација. Разлика између полова је далеко већа. У контролној групи
она износи 0,35 секунди, а у експерименталној 1,51 секунду. Наиме, де
чацима са дисфазијом је потребно значајно више времена за сваку поје
диначну асоцирану реч него девојчицама са дисфазијом.
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Табела бр. 2 – Просечно време асоцирања с с обзиром
на пол деце у контролној и експерименталној групи
Просечно време асоцирања – АС

Пол испитаника:

Контролна
гр. (200)

Експериментална
гр. (100)

укупно:

женски (131)

4,93

7,38

5,53

мушки (169)

4,58

8,89

6,32

укупно (300):

4,75

8,41

5,97

фактори:

бр. степени
слободе

Ф– тест

значајност:

К / Е група

1

85,971

ниво 0,01

Пол
испитаника

1

2,511

Није значајно

Интеракција
фактора

1

6,448

ниво 0,01

Време асоцирања с обзиром на узраст деце у
контролној и експерименталној групи
Резултати двофакторске анализе варијансе показују да оба фактора
имају статистички значајан утицај на варијансу укупног времена асо
цирања. Први фактор, дисфазија тј. нормалан говорно– језички развој,
има далеко већи утицај на варијансу и значајан је на нивоу 0,01 (што је
у складу са резултатима о значајности разлика између аритметичких
средина).
Интеракција фактора нема статистички значајан утицај на варијан
су укупног времена асоцирања.
Како показују резултати из табеле број 3, фактор, односно узраст
деце, значајан је на нивоу 0,05. У оба подузорка, као и на нивоу узорка
у целини, присутна је следећа тенденција: како се повећава узраст де
це укупно време асоцирања се смањује, али само до одређеног узраста.
Најмлађа деца (узраст 5 до 5,5 година) имају најдуже укупно време асо
цирања и оно се скраћује на следећа два узраста (5,6 до 5,11 година, и 6
до 6,5 година). Потом, укупно време асоцирања се не смањује, већ расте
на најстаријем узрасту (6,6 до 7 година).
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Табела бр. 3 – Укупно време асоцирања с обзиром на узраст деце у
контролној и експерименталној групи
Укупно време асоцирања – АС

контролна
гр. (200)

експериментална
гр. (100)

укупно:

( 45)

491,22

526,95

508,69

2) 5,6 до 5,11 ( 55)

382,08

511,47

422,07

3) 6,0 до 6,5

( 65)

337,23

475,82

373,48

4) 6,6 до 7,0

(135)

407,52

482,84

432,07

укупно (300):

395,44

496,22

429,03

фактори:

Бр. степени
слободе

Ф– тест

значајност:

К / Е група

1

16,139

ниво 0,01

Узраст испитаника

3

2,744

ниво 0,05

Интеракција фактора

3

0,940

Није
значајно

узрасне групе:
1) 5,0 до 5,5

Резултати двофакторске анализе варијансе за просечно време асо
цирања се поново разликују од резултата за укупно време асоцирања.
Статистички значајан утицај имају оба фактора, као и интеракција фак
тора. Постоји разлика између експерименталне и контролне групе, од
носно деци са дисфазијом је потребно више времена и када је у питању
просечно време асоцирања. Једино је утицај тог фактора израженији.
Утицај варијабле узраст, како показују резултати из табеле број 4 у
овом случају је статистички значајан на нивоу 0,01. Поред тога, уоча
вамо да су разлике између узрасних група унутар контролне и унутар
експерименталне групе другачије. У групи деце нормалног говорно – је
зичког развоја најмлађи имају најдуже просечно време асоцирања, ко
је се на следећем узрасту значајно скраћује. Даље промене су мале и
остају на скоро истом нивоу. У групи деце са дисфазијом најмлађа деца,
такође, имају најдуже просечно време асоцирања. Међутим, скраћење
времена се наставља и након узраста 5,6 до 5,11 година, и у овом случају
смо извршили корелациону анализу унутар два подуз орка. Коефицијент
линеарне корелације из „сирових“ података у контролној групи скоро
да је једнак нули, и он износи р = –0,04 и он није статистички значајан.
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Насупрот томе, у групи деце са дисфазијом, добијена је средње висока
негативна корелација значајна на нивоу 0,01 – коефицијент корелаци
је износи р = – 0,41. Са 99% поузданости закључујемо да се код деце са
дисфазијом просечно време асоцирања скраћује паралелно са повећа
њем узраста деце.
Буљанчевић и други аутори такође утврђују да постоје узрасне раз
лике испитујући карактеристике слободних асоцијација речи код деце
која муцају и то на узрасту између 9-те и 11-те године и указали да по
стоје значајне промене тј. да се идиос инкратичност и разноврсност од
говора смањивала а општост повећавала са узрастом. (Буљанчевић, ет
ал., 2003).
Табела бр. 4 – Просечно време асоцирања с обзиром на узраст деце
у контролној и експерименталној групи
Просечно време асоцирања – АС

Контролна
гр. (200)

Експериментална
гр. (100)

укупно:

( 45)

6,07

10,37

8,17

2) 5,6 до 5,11 ( 55)

4,35

9,45

5,92

3) 6,0 до 6,5

( 65)

4,24

7,28

5,04

4) 6,6 до 7,0

(135)

4,86

7,46

5,71

укупно (300):

4,75

8,41

5,97

фактори:

бр. степени
слободе

Ф-тест

значајност:

К / Е група

1

103,508

ниво 0,01

Узраст
испитаника

3

7,885

ниво 0,01

Интеракција
фак.

3

2,793

ниво 0,04

Узрасне групе:
1) 5,0 до 5,5
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Закључак
Деци из експерименталне групе, тј. деци са развојном дисфазијом
предшколског узраста потребно је значајно дуже времена да дају асо
цијације на свих 40 задатих речи (100,78 секунди више у просеку) него
деци нормалног говорно– језичког развоја. Поред тога, утврђено је да је
контролна група значајно хетерогенија у односу на децу са дисфазијом.
Односно, унутар подуз орка деце нормалног говорно – језичког развоја
постоје значајно веће индивидуалне разлике у погледу укупног времена
асоцирања, него унутар подуз орка деца са дијагнозом дисфазије.
Резултати нашег истраживања су показали да постоји значајна раз
лика између укупног времена асоцирања и просечног времена асоци
рања. Укупно време асоцирања је време које дете утроши дајући асоци
јације на свих 40 речи стимулуса, а просечно време се израчунава тако
што се укупно време асоцирања подели са укупним бројем речи које је
дете изговорило на свих 40 речи стимулуса. Наглашавамо да је прили
ком оцењивања резултата са теста асоцијација неопходно узети у обзир
не само укупно време асоцирања, већ и просечно време асоцирања јер
се показало статистички значајно.
На основу резултата двофакторске анализе варијансе закључили
смо да на просечно време асоцирања, поред фактора нормалан говор
но– језички развој наспрам дисфазије (који у свим ситуацијама има ути
цај на варијансу), значајан утицај има и интеракција фактора нормалан
говорно– језички развој наспрам дисфазије и фактора пол деце. Деча
цима са дисфазијом је потребно значајно више времена за сваку поједи
начну асоцирану реч него девојчицама. У контролној групи, девојчица
ма и децачима је потребно исто време за сваку појединачну асоцијацију.
Поред фактора нормалан говорно – језички развој наспрам дисфазије,
на укупно време асоцирања значајно утиче и фактор узраст деце. Ин
теракција фактора у овом случају, није статистички значајана.
На варијансу просечног времена асоцирања, поред фактора норма
лан говорно – језички развој наспрам дисфазије, значајно утичу и фак
тор узраст деце, као и интеракција тог фактора са фактором нормалан
говорно – језички развој наспрам дисфазије.
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контролна група
експериментална група

Легенда: 1– 5.0-5.5 год. ; 2– 5.6-5.11 год. ; 3– 6.0-6.5 год. ; 4– 6.6-7.0

Графикон бр. 1– Просечно време асоцирања по узрасним групама
у контролној и експерименталној групи

Разлике између узрасних група унутар контролне и унутар експери
менталне групе су другачије. У групи деце нормалног говорно – језичког
развоја најмлађи имају најдуже просечно време асоцирања, које се на
следећем узрасту значајно скраћује. Даље промене су мале и остају на
скоро истом нивоу. У групи деце са дисфазијом најмлађа деца, такође,
имају најдуже просечно време асоцирања. Међутим, скраћење времена
се наставља и након узраста 5,6 до 5,11 година
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Summary
Research of child language in the early period (0 to 7 years) can be
very helpful, because the development of language is rapid and dynamic.
Influence of same language categories on the associations can be seen in
children with speech and language impairment. This paper presents the
results of study of free verbal association in the children from 5 to 7 years
old with developmental dysphasia and normal children.
The sample consisted of 100 children with developmental dysphasia
(experimental group) and 200 normal children (control group). Association
test was used for pre-school children, by Natasha D. Cabarkapa. The test
contains 40 words stimuli that children say and to whom they give free associations. We show that normal children give significant large number of
free associations and they show shorter reaction time than their compeers
with developmental dysphasia.
In addition to comparing the control and experimental groups as a
whole, made the comparison between different age groups of children in
the control and experimental groups of children. It was found that there
are significant differences in the time of association between groups as a
whole, and between individual age groups of children with dysphasia and
children with normal speech development. By using analysis of variance
and Pearson’s linear correlation coefficient, and analysis were performed
within control and experimental groups within related to age differences.
In the discussion of the results were analyzed and compared between the
two samples of respondents. It was found that there are different age trends
within the two samples of respondents
Key words: time of association, dysphasic children, children with normal speech–language development, age of children
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Инхибиторна контрола представља значајан чинилац развоја вољне
контроле понашања (саморегулације), као и усвајања адаптивних и академ
ских вештина. Основни циљ истраживања је утврђивање нивоа развоја ин
хибиторне контроле у домену моторичких активности код деце са лаком
интелектуалном ометеношћу (ЛИО).
Узорком је обухваћено 94-оро деце са ЛИО, оба пола, узраста од 10 до
14 година. Анализом документације педагошко-психолошке службе школа
прикупљени су подаци о узрасту и интелектуалним способностима испи
таника. За процену моторичког домена инхибиторне контроле примењен је
Крени-стани задатак, који се састоји из два дела. Први део чини сет Кон
фликтни моторички одговори, а други Одлагање моторичког одговора.
Статистичком обрадом резултата утврђено је испитаници са ЛИО
праве знатно више грешака током решавања задатака из сета конфликт
них одговора (p≤0,000). Анализом перцентилних рангова утврђен је стати
стички значајан однос између постигнућа испитаника на првом и другом
делу задатка Крени-стани (p≤0,000).
Имајући у виду да инхибиторна контрола омогућава супресију садржаја
који могу да омету одвијање виших когнитивних поцеса, у трeтман деце са
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ЛИО је неопходно укључити вежбе прилагођене њиховим индивидуалним спо
собностима и очекивањима окружења.
Кључне речи: лака интелектуална ометеност, инхибиторна контрола,
инхибиција моторичких активности

УВОД
Егзекутивне функције се сматрају одговорним за организацију по
нашања у новим или сложеним ситуацијама, као и ситуацијама које зах
тевају интеграцију искуства и знања (Welsh, 2002; Welsh, Friedman &
Spieker, 2006). Базични механизми егзекутивних функција су инхиби
торна контрола, радна меморија и когнитивна флексибилност (Myake et
al., 2000; Welsh, Friedman & Spieker, 2006).
Термин инхибиторна контрола употребљава се за механизме кон
троле интерференције, модулирања или прекида текуће активности, ко
ји учествују у организацији виших когнитивних функција (Gligorović &
Buha Đurović, 2012; van der Sluis, De Jong & Van der Leij, 2007). Резул
тати новијих истраживања указују на то да је инхибиторна контрола у
основи развоја егзекутивних функција (Miyake & Friedman, 2012). Осим
тога, она представља значајан чинилац развоја вољне контроле понаша
ња (саморегулације), као и усвајања адаптивних и академских вештина
(Blair & Razza, 2007; Howse et al.2003; Gligorović & Buha Đurović, 2012;
Gligorović i Buha, 2012; Senn et al., 2004).
За процену базичног нивоа инхибиторне контроле често се користе
стоп сигнал задаци, у којима се од испитаника очекује брз и тачан мо
торички одговор на одређени стимулус (примарни задатак), при чему се
повремено презентује стоп сигнал којим му се даје налог за прекид при
марног задатка, односно инхибицију одговора на примарни циљни сти
мулус. Реакција на примарни циљни стимулус се може сматрати предо
минантним одговором, фаворизованим претходним увежбавањем, који
појава стоп сигнала чини неприкладним. Нешто сложенији од стандард
них стоп сигнал задатака су струп задаци, који не подразумевају зау
стављање већ промену начина извршавања неке активности у складу са
унапред утврђеним правилима (Lezak, Howieson & Loring, 2004).
Међу истраживањима која се баве инхибиторном контролом код де
це са интелектуалном ометеношћу највећи број је усмерен на сагледа
вање синдромских специфичности. Код деце са Дауновим синдромом
је, на пример, установљен општи дефицит инхибиторне контроле, који
се испољава кроз дуже време решавања задатака и већи број грешака (у
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поређењу с типичном популацијом истог менталног узраста) (Borellaa
et al., 2013).
У нашем ранијем истраживању утврђено је да је деци са лаком ин
телектуалном ометеношћу (ЛИО) потребно знатно више времена за ре
шавања другог дела Струп теста (који захтева супресију предоминант
ног стимулуса) у односу на први, којим се процењује селективна пажња
(Gligorović & Buha Đurović, 2012; Глигоровић и Буха, 2013б).
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Основни циљ нашег истраживања је утврђивање нивоа развоја инхи
биторне контроле у домену моторичких активности код деце са лаком
интелектуалном ометеношћу.
МЕТОД РАДА
Узорак
Узорком је обухваћено 94-оро деце са ЛИО, оба пола (45,7% девој
чица и 54,3% дечака), узраста од 10 до 14 година. Критеријуми за избор
испитаника су, осим припадности категорији ЛИО (IQ 50-70; AS=60,43,
SD=7,287), били одсуство евидентних соматских и неур
 олошких поре
мећаја и изражених емоционалних сметњи. Нису установљене стати
стички значајне разлике у нивоу интелектуалног функционисања код
испитаника различитог узраста и пола (p<0,05).
Инструменти и процедура
Анализом документације педагошко-психолошке службе школа
прикупљени су подаци о узрасту и интелектуалним способностима ис
питаника.
За процену моторичког домена инхибиторне контроле примењен је
Крени-стани задатак (Go no Go Task; Spinella & Miley, 2004), који се са
стоји из два дела. Први део чини сет Конфликтни одговори, у коме се
од испитаника захтева одговор супротан ономе који је испитивач пре
зентовао (нпр. ако је испитивач куцнуо једном о сто, испитаник треба
да куцне двапут и обрнуто). Други део је Одлагање одговора, током чије
примене испитаник треба да, током имитације задатог модела, на дого
ворени сигнал одложи реакцију (нпр. када чује два откуцаја). Сваки сет
се састоји од по 30 ајтема, а мери се број и врста грешака и латенција
између налога и извршења. Током извођења задатка могу да се појаве
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грешке омисије (нереаговање на задати стимулус) и комисије (неаде
кватно реаговање на задати стимулус).
У статистичкој обради података коришћени су: мере централне
тенденције, варијабилности и распона, Пирсонов и Спирманов и коефи
цијент корелације, χ2 тест, t-тест, једносмерна анализа варијансе (ANO
VA) и мултиваријантна анализа варијансе (MANOVA).
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
СА ДИСКУСИЈОМ
Прекидање активности на одређени сигнал (стоп сигнал парадигма)
спада у једноставне инхибиторне механизме. Отпорност на активацију
интерферентног одговора, која се процењује такозваним конфликтним
задацима, представља сложенији аспект инхибиторне контроле. Супре
сија тенденције да се аутоматски одговара на предоминантни стимулус
прогресивно расте од детињства до адолесценције и одраслог доба (Gli
gorović i Buha Đurović, 2010; Schroeter et al., 2004).
Основни статистички показатељи резултата на задатку Крени-ста
ни, у коме се од испитаника очекује да, на договорени сигнал, заустави
активност или реагује супротно од задатог модела, приказани су у Табе
ли 1.
Табела 1 – Основни статистички параметри резултата
на задатку Крени-стани
Min

Max

AS

SD

Укупан број грешака

0

29

7,97

5,631

Број имитативних грешака

0

16

4,38

4,148

Број грешака латенције

0

21

3,59

3,996

Укупан број грешака

0

16

4,04

3,857

Број грешака комисије

0

10

2,02

2,531

Број грешака омисије

0

7

1,02

1,572

Број грешака латенције

0

7

0,98

1,311

Задатак Крени-стани
Конфликтни
одговори

Одлагање
одговора

Као што се може запазити увидом у основне дескриптивне показа
теље резултата, испитаници праве знатно више грешака током решава
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ња задатака из сета конфликтних одговора, што потврђује наше раније
налазе на мањем узорку деце са ЛИО. Способност супресије предоми
нантног одговора се код деце са ЛИО развија знатно спорије од одлагања
одговора (Gligorović & Buha Đurović, 2012; Gligorović i Buha, 2013б).
Резултати Крени-стани задатка су, ради подробније анализе, на
основу перцентилних рангова сврстани у по четири категорије (спрове
дена је трансформација са три пресека).
На задацима који припадају сету конфликтних одговора најуспе
шнију групу (од 0-3 грешке) чини 23,4% испитаника, док 24,5% најмање
успешних испитаника прави 12 и више грешака. Група просечних по
стигнућа обухвата 52,1% узорка (од 4-11 грешака). На горњој граници
просека налази се 23,4%, а на доњој 28,7% испитаника. Испитаници
који се налазе на горњој граници просека праве између 4 и 6 грешака,
док они чија су постигнућа на доњој граници просека праве између 7 и
11 грешака.
На задацима одлагања одговора, 58,5% испитаника са просечним
постигнућем (између 25. и 75. перцентила) прави 1-5 грешака. На гор
њој граници просека (1-2 грешке) налази се 33%, а на доњој граници (од
3-5 грешака) 25,5% испитаника. Изнад 75. перцентила (6 и више греша
ка) налази се 27,7% испитаника, док се у групи оних који су извршили
задатак без иједне грешке (испод 25. перцентила) налази 13,8% испита
ника.
Дистрибуција успешности и анализа постигнућа на првом и другом
делу задатка Крени-стани још једном потврђује да је за испитанике са
ЛИО инхибиција одговора, један од наједноставнијих нивоа инхибитор
не контроле, значајно лакша од давања одговора који су супротни зада
том моделу (t(93)=8,024, p≤0,000). Корелација резултата сета одлагања
одговора и сета конфликтних одговора је високо статистички значајна
(r=0,554, p≤0,000).
Анализом типова грешака у сету конфликтних одговора утврђена
је нешто већа заступљеност грешака латенције у односу на имитатив
не грешке, али уочена разлика није статистички значајна (t(93)=-1,314,
p=0,192). У сету одлагања одговора, грешке комисије су статистички
значајно заступљеније од грешака омисије (t(93)=4,629; p≤0,000).
Анализом перцентилних рангова утврђен је статистички значајан
однос између постигнућа испитаника на првом и другом делу задатка
Крени-стани (χ2=39,453, df=9, p≤0,000; ρ=0,537, p≤0,000). Повезаност
успешности на сету конфликтних одговора и сету одлагања одговора
потврђена је и применом коефицијента корелације (детаљније у Табе
ли 2).
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Табела 2 – Корелација резултата првог
и другог дела задатка Крени-стани
Задатак
крени-стани
KO-Σ
KO-лат
KO-им
OO-Σ
OO-лат
OO-ком
OO-ом

KO-Σ

KO-лат

KO-им

OO-Σ

OO-лат OO-ком OO-ом

R

0,684

0,701

0,550

0,214

0,462

0,407

P

0,000

0,000

0,000

0,039

0,000

0,000

R

0,684

-0,040

0,086

0,351

-0,104

0,077

P

0,000

0,700

0,410

0,001

0,320

0,465

R

0,701

-0,040

0,668

-0,050

0,735

0,483

P

0,000

0,700

0,000

0,637

0,000

0,000

R

0,550

0,086

0,668

0,328

0,853

0,811

P

0,000

0,410

0,000

0,001

0,000

0,000

R

0,214

0,351

-0,050

0,328

-0,084

0,112

P

0,039

0,001

0,637

0,001

0,421

0,287

R

0,462

-0,104

0,735

0,853

-0,084

P

0,000

0,320

0,000

0,000

0,421

R

0,407

0,077

0,483

0,811

0,112

0,563

P

0,000

0,465

0,000

0,000

0,287

0,000

0,563
0,000

Легенда: KO-Σ – укупан број грешака на сету конфликтних одговора; KO-лат – број грешака латен
ције на сету конфликтних одговора; КО-им – број имитативних грешака на сету конфликтних
одговора; OO-Σ – укупан број грешака на сету одлагања одговора; ОО-лат – број грешака латен
ције на сету одлагања одговора; ОО-ком – број грешака комисије на сету одлагања одговора;
ОО-ом – број грешака омисије на сету одлагања одговора.
Статистички значајне вредности су обележене (болд).

Успешност на сету конфликтних одговора је значајно повезана са
свим типовима грешака на задатку одлагања одговора, што указује на
могућност да успешност инхибиције предоминантног одговора у вели
кој мери зависи од овладавања нижим нивоима инхибиторне контроле.
Применом анализе варијансе потврђен је значајан утицај способности
одлагања одговора на такозване конфликтне задатке (Графикон 1).
Деца са ЛИО, чија постигнућа (изражна кроз број грешака) на сету
одлагања одговора припадају горњој граници просека или су натпросеч
на (категорије 1 и 2 на Графикону 1), постижу значајно већи успех у
задацима у којима се очекује одговор супротан ономе који је испитивач
презентовао (F=12,272, df=3, p≤0,000).
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Графикон 1 – Категорије успешности одлагања одговора и
постигнућа на сету конфликтних одговора

Код деце типичне популације, инхибиција предоминантног одгово
ра постаје ефикаснија након шесте године, што се изражава порастом
броја тачних одговора и смањењем времена латенције на школском уз
расту и касније (Welsh, 2002; Schroeter et al., 2004; Gligorović & Buha
Đurović, 2012).
Имитативне грешке при извођењу задатака који припадају сету кон
фликтних одговора значајно корелирају (p≤0,000) са грешкама омисије
и грешкама комисије у сету одлагања одговора, што указује на заједнич
ки основ тешкоћа које доводе до нереаговања на задати стимулус, неа
декватног реаговања на стимулус и немогућности давања одговора који
је у супротности са налогом (детаљније у Табели 2).
У Табели 2 се уочава и значајна корелација (p=0,001) латенције при
давању одговора у првом и другом делу задатка Крени-стани, што ука
зује на присуство сличних образаца активације инхибиторних механи
зама при одлагању реакције и сузбијању предоминантног начина реа
говања. Грешке латенције су статистички значајно заступљеније у сету
конфликтних одговора (t(93)=6,753; p≤0,000).
Код особа типичне популације, брзина решавања задатака који ак
тивирају инхибиторну контролу повећава се током детињства (6-12 го
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дина), достиже врхунац у раном одраслом добу (18-29 година) а затим
постепено опада током живота (Bedard et al., 2009).
Применом мултиваријантне анализе варијансе утврђено је да је
узраст значајан чинилац постигнућа на задатку Крени-стани у целини
(p=0,001), као и успешности на оба његова дела појединачно (детаљније
у Табели 3).
Табела 3 – Узраст и успешност на задатку крени-стани
Задатак
крени-стани

Сет конфликтних
одговора

Сет одлагања
Одговора

Узраст

AS

SD

10,0-10,11

10,04

5,962

11,0-11,11

10,52

5,904

12,0-12,11

7,09

4,572

13,0-13,11

4,56

4,011

10,0-10,11

4,96

3,529

11,0-11,11

5,62

5,025

12,0-12,11

4,04

3,674

13,0-13,11

1,80

1,871

F(3)

p

парци
јални η2

6,920

0,000

0,187

5,038

0,003

0,144

Wilks’λ=0,780, F(6)=3,927, p=0,001, η2partial=0,117
Статистички значајне вредности су обележене (болд).

Анализом односа типова грешака и узраста, утврђено је да се у сету
конфликтних одговора са узрастом статистички значајно смањује број
грешака латенције (F(3)=5,591, p=0,001), али не и број имитативних
грешака (F(3)=1,715, p=0,170).
У сету одлагања одговора број грешака латенције се не смањује с уз
растом (F(3)=1,529, p=0,212), док се број грешака комисије (F(3)=3,206,
p=0,027) и грешака омисије (F(3)=3,227, p=0,026) значајно смањује.
Није утврђен статистички значајан однос између IQ-a и успешно
сти на задатку Крени-стани. Установљено одсуство значајне повезано
сти интелектуалних способности и моторичких аспеката инхибиторне
контроле код деце са ЛИО у складу је са налазима сличних истраживања
у популацији деце типичног развоја (Friedman et al., 2006; van der Sluis,
de Jong & van der Leij, 2007).
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ЗАКЉУЧАК
Сумирајући резултате истраживања, можемо да закључимо да су де
ца са ЛИО значајно успешнија у задацима у којима се очекује одлагање
моторичке активности у односу на задатке којима се процењује способ
ност супресије предоминантног одговора.
На задацима који припадају сету конфликтних одговора најуспе
шнију групу чини 23,4% испитаника, група просечних постигнућа об
ухвата 52,1%, док групи најнеус пешнијих припада 24,5% испитаника.
На задацима одлагања одговора, 58,5% испитаника има просечна по
стигнућа. У групи најуспешнијих се налази 13,8%, а у групи најмање
успешних 27,7% испитаника.
Анализом перцентилних рангова утврђен је статистички значајан
однос између постигнућа испитаника на првом и другом делу задатка
Крени-стани (p≤0,000).
Установљено је да је узраст значајан чинилац постигнућа на задатку
Крени-стани у целини (p=0,001), као и успешности на оба његова дела
појединачно.
Имајући у виду да инхибиторна контрола омогућава супресију са
држаја који могу да омету одвијање виших когнитивних поцеса, током
третмана деце са ЛИО је неопходно спровођење вежби које ће бити при
лагођене способностима детета и очекивањима његовог окружења. Ве
жбе за развој инхибиторне контроле су намењене побољшању контроле
интерференције и понашања. Код млађе деце и деце са тешкоћама кон
троле импулса третман треба да започне применом задатака у којима се
очекује заустављање започете активности на договорени сигнал. Касни
је се могу примењивати вежбе који захтевају промену циљног стимулуса
или начина извршавања неке активности. У циљу побољшања контроле
интерферентних садржаја примењују се и задаци намењени увежбава
њу занемаривања информација које нису релевантне за његово успешно
решавање.
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INHIBITION OF MOTOR ACTIVITES IN CHILDREN
WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
Milica Gligorović, Nataša Buha
University of Belgrade,
Faculty of Special Education and Rehabilitation

Summary
Inhibitory control represents a significant factor of effortful control
development (self-regulation), as well as acquisition of adaptive and
academic skills. The main goal of this research is to determine the level of
inhibitory control development in the domain of motor activities in children
with mild intellectual disability (MID).
The sample consists of 94 children with MID, of both genders, aged
between 10 and 14 years. The data on age and intellectual level are gathered
by analyzing the paedagogical-psychological school documentation.
Inhibitory control in motor domain was assessed by Go-No Go task, which
consists of two parts. First part includes the Conflict Motor Responses Set,
and the second part includes the Delay of Motor Responses Set.
Statistical analysis revealed that participants with MID make
significantly more mistakes in solving tasks of the Conflict Motor Responses
Set (p≤0,000). Statistically significant relation between participant`s
achievements on the first and second part of Go-No Go task has been found
by analyzing the percentile ranks (p≤0,000).
Heaving in mind that inhibitory control enables the suppression of the
contents which can interfere with higher cognitive processes, treatment
of children with MID should contain exercises that are adjusted to their
individual abilities and to environmental expectations.
Key words: mild intellectual disability, inhibitory control, inhibition of
motor activities

Београдска дефектолошка школа
Вол. 19 (3), бр. 57, 469-476, 2013.
УДК 376.4
Примљено: 10.11.2013.
Оригинални научни чланак

Музика и разговор као подстицаји
креативног изражавања код деце с лаком
интелектуалном ометеношћу*
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Циљ истраживања је утврђивање разлика у креат
 ивним способности
ма деце с лаком интелектуалном ометеношћу (ЛИО) пре и након вербал
ног и аудитивног подстицања при изради ликовног цртежа. Истраживање је
спроведено на узорку од 60 ученика из три београдске школе за децу ометену
у интелектуалном развоју, оба пола, календарског узраста од 8 до 16 годи
на, школског узраста од I до VIII разреда, без неуролошких и вишеструких
сметњи. У сврху процене креативности примењен је цртеж на тему „Необи
чан цвет“, који је конструисан посебно за потребе овог истраживања. Након
детаљног објашњења децa су цртала ликовни рад на задату тему без прет
ходног подстицања. После извесног времена ученици су аудитивно и вербално
подстицани. Како би се утицало на стварање жеље за креативним ликовним
представљањем деца су стимулисана делом класичне музике, разговором о
цвећу и легендом о цвету Звездан. Након тога, деци је речено да нацртају
што креативнији цртеж. Поређењем резултата пре и после подстицања,
указано је на значај вербалног и аудитивног подстицања за испољавање кре
ативности деце на свим аспектима цртежа цвета: боја (t=-5,141, p=0,000),
пропорција (t=-3,246, p=0,002), облик (t=-6,622, p=0,000), и просторни рас
*
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поред (t=-2,874, p=0,006). На основу добијених резултата истраживања ис
тичемо важност повезивања садржаја ликовне културе са садржајима срп
ског језика и музичке културе, што би представљало добру претпоставку за
подстицање креативног изражавања у визуелном домену.
Кључне речи: креативност, ликовна култура, лака интелектуална оме
теност

УВОД
Социјално окружење и његов утицај на креативност једно је од нови
јих подручја истраживања (Amabile et al., 1996, Simonton, 2000, Шкорц,
2012). У којој мери ће се испољити креативни потенцијал који појединац
поседује много зависи од подршке коју добија из окружења (Копас-Ву
кашиновић, 2005). Подршка је нарочито битна деци са сметњама у раз
воју. Познато је да ће деца с лаком интелектуалном ометеношћу (ЛИО)
испољити своје креативне способности уколико су адекватно подстица
на (Арбутина, 2011, Гагић, 2013).
Ако се узме у обзир да се развој креативности интензивно дешава у
току раног детињства и основног образовања (Каменов, 2008), може се
рећи да подршка школе има значајну улогу (Dinkelmann, 2008, Koludro
vić & Reić Ercegovac, 2010). Виготски (2005), разматрајући механизам
дечјег стваралаштва, посебно наглашава важност његовог култивисања
у школском узрасту. Развијање, испољавање и подстицање креативности
и јесте пожељан циљ савремених образовних система, и као такав се на
лази у прописима и препорукама о раду (Максић, 1999, 2006). У проце
су едукације деца с ЛИО, као и деца типичне популације, стичу знања и
способности која су неопходна за креативно изражавање.
У контексту подстицања креативног понашања ученика у школи по
себно је погодна тематска интеграција дисциплина и медија (Шефер,
2005). Наиме, повезивањем великог броја идеја из више удаљених обла
сти повећава вероватноћу откривања нових веза међу појавама, што
доводи до продукције оригиналних решења. Интердисциплинарни при
ступ подразумева мултимедијски приступ, односно интеграцију разли
читих медија (слика, филм, звук, музика, говор, покрет и сл.) (Шефер и
сар., 2012).
Кључни аспект креативности и у настави ликовне културе за децу
с ЛИО јесу структуралне и тематске корелације с осталим наставним
предметима, које морају да обухвате игру и истраживачке активности
ученика (Јапунџа-Милисављевић, 2009). Наставни предмети морају да
се прожимају, допуњују како би један појам био сагледан са више аспе
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ката (језичког, математичког, ликовног, музичког). Уколико се садржаји
наставе ликовне културе остварују сами за себе, независно од осталих
садржаја, њима се не могу на најбољи начин остваривати циљеви који
се односе на развој и подстицање ликовног стваралаштва (Филиповић &
Каменов, 2009).
Иако се највећи број утисака добија путем визуелне перцепције, она
ипак није једини, а ни изоловани начин стицања искуства. За дечје ли
ковно стваралаштво важан чинилац може бити и аудитивни фактор, ко
ји у значајној мери може утицати да се појача доживљај одређеног фе
номена (Филиповић & Грујић-Гарић, 2009).
Поетска реч у стиховима песника, у причама и бајкама, саставни
је део естетских доживљаја и подстицаја на ликовно стваралаштво (Јо
вановић, 2001). Одрасли их рецитују, причају или читају деци, а она их
илуструју, користећи разна изражајна средства ликовног језика. При то
ме деца слободно приказују оно што је на њих оставило најснажнији
утисак. Веома је интересантно и када деца илуструју неку загонетку, пи
талицу, пословицу, бројалицу и сл., у чему се нарочито могу испољити
креативност и оригиналност у мишљењу и у личном схватању појмова,
ствари и односа.
Звуци музике могу, такође, дати снажне импулсе за ликовно ствара
лаштво. Музика се може слушати уз посматрање ликовног дела, које јој
одговара по карактеру, уз музику се може слушати неки текст из лите
ратуре који ће се илустровати, музиком и ритмом деца могу оживљава
ти своје фигуре обликоване од различитог материјала. Музика може да
„прича причу“ коју ће деца представљати ликовно. На пример, весела
мелодија ће сугерисати коришћење топлијих и живљих боја, док ће су
морнија наметнути употребу тамнијих тонова. За одређене звуке деца
могу да смишљају своје визуелне знаке (за звук гитаре, сирене...) (Фили
повић & Каменов, 2009).
С обзиром да постоје недоумице у области ликовног стваралаштва,
на који начин и којим методама подстицати дечје изражавање, циљ овог
рада је да се утврди значај вербалног и аудитивног подстицања за испо
љавање ликовних способности код деце с ЛИО.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак
Узорак обухвата 60 деце из три београдске основне школе, оба пола.
Критеријуми за избор испитаника подразумевали су лаку интелектуал
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ну ометеност, календарски узраст од 8 до 16 година, школски узраст од
I до VIII разреда, као и одсуство неуролошких и вишеструких сметњи.
Инструмент истраживања
За процену креативних потенцијала ученика у подручју ликовне
културе, коришћен је цртеж на тему „Необичан цвет“, конструисан
посебно за потребе овог истраживања. На скали од 1 (ниско изражена
креативност) до 5 (високо изражена креативност) вредновани су следе
ћи аспекти: употреба боје, пропорција, облици и просторни распоред.
Истраживање је спроведено у току школске 2010-2011. године. Уче
ници су прво цртали ликовни рад на задату тему без претходног подсти
цања. Задатак је био да ученици нацртају што необичнији цвет, који су
по жељи могли да боје дрвеним бојицама. Предвиђено време за заврше
так цртежа био је један школски час. Након детаљног објашњења децa су
цртала ликовни рад на задату тему без претходног подстицања. После
извесног времена деца су подстицана у складу са задатом темом – као
мотивација је послужило дело класичне музике „Дует цвећа“, легенда
о цвету Звездан и разговор о цвећу, приликама у којима се поклања и
емоцијама које изражава. Након тога деци је речено да нацртају што
креативнији цртеж.
Остале податке који су потребни за ово истраживање, а који се од
носе на ниво интелектуалног функцонисања, календарски и школски
узраст, одсуство неуролошких и вишеструких сметњи, добијени су стан
дардном анализом педагошке документације.
Од параметара дескриптивне статистике коришћени су аритметич
ка средина, стандардна девијација и стандардна грешка. За тестирање
статистичке значајности разлика средњих вредности коришћен је t-тест
за зависне узорке.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Утврђена је високо статистички значајна разлика у нивоу испоље
не креативности на цртежима деце пре и после подстицања (Табела
1). Пре подстицања просечна укупна вредност цртежа износи 14,23,
СД=3,033, а после подстицања 16,78, СД=3,152 (t=-8,009, p=0,000). Ви
соко статистички значајан резултат добијен је на свим аспектима креа
тивности ликовног продукта деце (боја, пропорција, облик, просторни
распоред).
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Табела 1. Анализа цртежа „Необичан цвет“,
пре и после подстицања
AS

Ајтем

SD

SE

t

df

p

3,77

1,155

0,149

-5,141

59

0,000

4,13

4,47

0,795

0,103

-3,246

59

0,002

Облик

2,92

3,87

1,111

0,143

-6,622

59

0,000

Просторни распоред

4,13

4,45

0,854

0,110

-2,874

59

0,006

Укупно

14,23

16,78

2,466

0,318

-8,009

59

0,000

Pre

Posle

Боја

3,00

Пропорција

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА СА ЗАКЉУЧКОМ
Добијени подаци указују да након аудитивног и вербалног подсти
цања деца с ЛИО испољавају виши степен креативности на својим црте
жима.
Имајући у виду чињеницу да деца с ЛИО позитивно реаг ују на музи
ку која на њих делује подстицајно на више начина: емоционално, соци
јално и креативно (Јапунџа-Милисављевић, 2009), ми смо као мотива
цију користили арију „Дует цвећа“ из опере „Лакме“. У композицији су
различитим тоновима и инструментима дочаране многе карактеристи
ке цветова – боје, текстуре, контрасти, величине. Ученике смо усмера
вали у правцу тражења различитих решења хармоније и контраста бо
ја, односа у видном пољу и везивања облика. Желели смо да слушањем
музике код ученика подстакнемо унутрашњу мотивацију, да изазовемо
стварање асоцијација о разнобојном цвећу на ливадама, распореду цве
това, њиховим различитим облицима и величинама, што би допринело
реализовању маштовитих и оригиналних решења. Током подстицања са
ученицима је разговарано о симболичном значењу појединих цветова,
о приликама у којима се поклањају, емоцијама које изражавају, што та
кође може послужити као аудитивни подстицај за разигравање ствара
лачке маште. Како би код деце кроз разговор пробудили радозналост
и како би њихови радови били засновани и на елементима стварног и
на елементима нестварног, током подстицања је испричана и легенда о
цвету Звездан.
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Обзиром да ликовна култура припада визуелном домену, интере
сантно је како звук у значајној мери може утицати да се појача дожи
вљај одређене визуализације. Испитивањем деце предшколског узраста
доказано је да се слушање музике током цртања одражава кроз ниво
симболичког, знаковног изражавања у ликовном стваралаштву деце. Де
ца која су била изложена музици приликом ликовног стварања имају
већу потребу да своје доживљаје и односе према музичким садржајима
саопште што јасније. Код деце која нису стимулисана музиком запажа
се нижи креативно-емоционални ниво у односу на интелектуални ниво,
што води рутини, понављању наученог, другим речима, до некреат ивних
решења (Филиповић & Грујић-Гарић, 2009).
Поједини аутори подржавају наше резултате и објашњавају како
садржаји ликовне културе могу успешно да се повежу са садржајима
српског језика и музичке културе (Јовановић, 2001, Филиповић, 2011),
односно како доживљај једне врсте може да послужи као основа за израз
креативности у другом виду (Филиповић & Каменов, 2009). Трагањем по
различитим областима долази се до великог броја идеја и оригиналних
решења. Такође, расветљавање проблема из различитих углова помера
њем позиције посматрања и анализе, утиче и на развој флексибилног
мишљења и представља погодан контекст за стваралачке активности
ученика (Шефер, 2005).
Може се закључити да је у процесу едукације и рехабилитације деце
с ЛИО неопходно што више повезивати ликовно стваралаштво са дру
гим подручјима рада, и да то повезивање буде у складу са дечјим потре
бама, могућностима и природом развоја њихове личности.
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Music and conversation as encouragement
for creative expression in children with mild
intellectual disability
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summary
The aim of the research is determining the differences in creative
abilities in children with mild intellectual disability (MID) before and after
verbal and auditory prompting during the creation of an art drawing. The
research was conducted on a sample of 60 students from three Belgrade
schools for children with developmental disabilities, of both sexes, calendar
age 8 through 16, school age I -VIII grade, with no neurological or multiple
disorders. For the purpose of estimating creativity, we used drawing on the
topic “Peculiar flower”, designed specifically for the needs of this research.
Following a detailed explanation, children engaged in drawing an art work
on the given topic with no previous prompting. After a while, the students
were given visual and auditory incentive. In order to influence the desire
for creative artistic expression, the children with stimulated through a
piece of classical music, talk about flowers and a legend about a flower
called “Zvezdan (The starry one)”. Subsequently, the children were told to
make a drawing as creative as they can. Comparison of the results before
and after the prompting to express creativity pointed to the importance of
verbal and auditory prompting for expressing creativity in children, as seen
on all aspects of the flower drawing: color (t=-5,141, p=0,000), proportion
(t=-3,246, p=0,002), shape (t=-6,622, p=0,000) and spatial distribution
(t=-2,874, p=0,006). Based on the results obtained, we emphasize the
importance of connecting the contents of art lessons with contents of
Serbian language lessons and music culture, which would make for a good
basis for prompting of creative expression in the visual domain.
Key words: creativity, art lessons, mild intellectual disability
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КООПЕРАТИВНО ПОДУЧАВАЊЕ УЧЕНИКА
СА АУТИЗМОМ*
Ненад Глумбић, Мирјана Ђорђевић, Бранислав Бројчин
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Кооперативно подучавање деце са аутизмом је иновативна пракса у ко
јој редовни наставник и дефектолог деле одговорност за управљање разредом
и подуч
 авање. Оба наставника треба да буду припремљена за кооперативно
подучавање све већег броја ученика са поремећајима аутистичког спектра
који се едукују у инклузивном сетингу. Циљ овог рада је преглед литературе и
актуелних сазнања која се односе на ефикасност кооперативног подуч
 авања
ученика са аутизмом. Резултати показују да се истраживања више фокуси
рају на професионалне компетенције и повезаност два наставника, него на
процену ефикасности котичинга.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: поремећаји аутистичког спектра, инклузивна едукација,
сарадња

УВОД
Најдиректнији облик сарадње професора разредне или предметне
наставе и дефектолога (специјалног едукатора) у инклузивном разреду
остварује се кроз заједничко извођење наставе у форми тзв. коопера
тивног подучавања. Иако улоге оба наставника варирају у зависности од
циљева одређене наставне јединице и специфичних образовних потре
ба самих ученика, у већини модела кооперативног подуч
 авања редовни
наставник и специјални едукатор сарађују у свим етапама реализације
*
Овај рад је проистекао из истраживања на пројекту “Социјална партиципација
особа са интелектуалном ометеношћу“ (ев. бр. 179 017) који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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часа, од планирања саме наставе и могућих адаптација, преко непосред
ног подучавања, до евалуације ученичких постигнућа (Turnbull et al.,
2004, према Wilson & Michaels, 2006).
Подршка дефектолога деци с поремећајима аутистичког спектра ко
ја су укључена у редовне школе у нашој земљи углавном се ограничава
на консултативан рад са наставницима и различите облике индивидуал
ног рада са учеником ван школског окружења. За разлику од консулта
тивног модела пружања подршке, кооперативно подуч
 авање омогућава
специјалном едукатору непосредну сарадњу са редовним наставником,
планирање и заједничко подучавање. На тај начин се дефектолог непо
средно упознаје са разредном климом, усвојеним обрасцима понашања
и специфичним образовним потребама појединих ученика, што је ва
жан предуслов за квалитетан саветодавни рад. Овај начин подучавања
не стигматизује ученике, издвајањем у посебна одељења или чак устано
ве у којима се спроводе специјализовани третмани.
Један од основних проблема у спровођењу било код облика интер
венције код деце са аутизмом јесте могућност генерализације научених
вештина и њихове адекватне примене у реалним животним околности
ма. Кооперативно подучавање је привлачно онима који доводе у питање
успешност и изолованост програма који се изводе ван редовног разреда
– оно омогућава да ученик истовремено добије и стручност редовног на
ставника везану за садржај предмета, и стручност специјалног едукато
ра која се односи на познавање карактеристика ученика с ометеношћу,
као и процедура, поступака и метода у раду с њима (Stainback & Stain
back, 1984; Will, 1986, све према Weiss, 2004).
Позитивни ефекти овог модела рада не ограничавају се само на уче
нике са аутизмом, већ се наводи да удружени рад обучених редовних на
ставника и специјалних едукатора у разредима које похађају и ученици са
аутизмом има позитивне ефекте на све ученике и представља облик рада
који се радо препоручује у инклузивном образовању (Whitmer, 2013).
Кооперативно подучавање у Србији још увек представља иновативну
наставну праксу, која се спроводи врло ретко. Чак и у земљама са дугом
традицијом инклузивног образовања овај модел рада са децом која има
ју поремећај аутистичког спектра веома је редак. Отварање додатних
радних места и постојећа финансијска оптерећеност школа могу пред
стављати један од разлога те појаве. Уколико је за школу неекономично
да ангажује специјалне едукаторе у моделу кооперативног подучавања,
Вагнер (Wagner, 2009) препоручује повремено ангажовање колабора
тивних консултаната који су уско специјализовани за област аутизма и
који би наставника саветовали при планирању и реализацији наставе.
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С обзиром на очекивања да ће у будућности све већи број дефекто
лога и наставника из редовних основних школа сарађивати у процесу
кооперативног подучавања деце са аутизмом, циљ овог истраживања је
приказ не тако бројних студија које се баве наведеним моделом настав
ног рада.
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ КООПЕРАТИВНОГ ПОДУЧАВАЊА
У литератури се примена кооперативног подучавања у раду са де
цом са аутизмом обично везује за усвајање школских знања из одређе
них наставних предмета, па тако у једном истраживању група аутора да
је приказ и опис овог модела подучавања на часовима хемије у средњим
школама које похађају и деца са аутизмом (Mastropieri, Scruggs, Graetz,
Norland, Gardizi, & Mcduffie, 2005). Наставник хемије и специјални еду
катор су заједнички реализовали часове хемије у четири средње школе,
у којима се број ученика по учион
 ицама кретао од 22-27. Наставници су
у свом раду презентовали информације ученицима, организовали прак
тичне активности, примењивали квизове и тестове и изводили лаборато
ријске вежбе. Наставник хемије се током предавања најчешће обраћао
читавом разреду, док је специјални едукатор био усмерен на ученике
који захтевају додатну подршку. У практичном и лабораторијском ра
ду ученици су најчешће били подељени у групе, а наставници су зајед
нички пружали подршку свим групама, као и појединачним ученици
ма унутар група. Аутори овакав начин рада издвајају као пример добре
праксе којим се остварују постављени циљеви (Mastropieri et al., 2005).
По свему судећи, наставници који су координисали своје активности
у реализацији сложеног наставног процеса превазишли су, не само почет
ни стадијум, већ и стадијум компромиса у остваривању међусобне сарад
ње. Овде је реч о правом колаборативном процесу (Getely & Getely, 2001).
Постоје истраживања у којима jе коoперативно подуч
 авање ко
ришћено и за усвајање социјалних вештина код ученика са аутизмом
(Simpson, Langone, & Ayres, 2004). Симпсон и сарадници (Simpson et
al., 2004) су користили компјутерску технологију и видео моделовање
за развој социјалних вештина код четири ученика са аутизмом, а затим
су процењивали ефекте третмана уз константно активно учешће два на
ставника, како у процесу третмана, тако и у процесу евалуације његових
ефеката. Резултати показују да су сви ученици повећали број жељених
понашања. Употреба котичинг модела у унапређењу социјалне компе
тенције описује се као незаобилазни облик рада са ученицима са висо
кофункционалним аутизмом и Аспергеровим синдромом. Специјални
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едукатори у тим ситуацијама добијају, између осталог, и улогу „социјал
ног преводиоца“, помажући ученицима да разумеју социјалне односе и
правила, као и да обликују своје понашање (Safran, & Safran, 2001).
Улогу кооп
 еративног подучавања у развоју социјалне компетенције
ученика препознаје и Медеирос (Medeiros, 2007) истичући да инклузив
ни модел образовања може допринети побољшању социјалних вештина
ученика са аутизмом само уколико је редовни наставни програм пра
ћен котичингом, адекватном обуком редовних наставника и применом
принципа структурираног подучавања и примењене анализе понашања.
У истраживању које је за циљ имало анализу резултата две студије
на тему искустава наставника средњих школа у кооперативном подуча
вању указује се да наставници извештавају о позитивним ефектима њи
ховог рада са специјалним едукаторима који имају компетенције за рад
са децом са аутизмом (Cramer, Liston, Nevin, & Thousand, 2010). Наиме,
наставници су истакли да су приметили побољшања у понашању ученика
са аутизмом, промену ставова код ученика типичног развоја, као и да су
сами проширили своја знања и усвојили нове вештине. Други аутори ука
зују на то да се наставници осећају много сигурније и лагодније уколико
се са њима у наставном процесу налази неко ко познаје специфичности
функционисања детета са аутизмом и ко има решење за превазилажење
проблематичних ситуација (Hammel, 2012; McCollow, Davis, & Copland,
2013). У складу са овим налазима су и резултати истраживања у коме су
испитиване потребе редовних наставника који раде са ученицима са аути
змом (Busby, Ingram, Bowron, Oliver, & Lyons, 2012). Наставници у основ
ним школама су исказали потребу за присуством специјалног едукатора
и потребу за спровођењем кооперативних активности са њим у разредима
које похађају ученици са аутизмом (Busby et al., 2012).
Крамер и Невин (Cramer & Nevin, 2006) спроводе истраживање чи
јим узорком је обухваћено 46 наставника који имају искуство у коопера
тивном подучавању у разредима које похађају деца са интелектуалном
ометеношћу, сензорним сметњама и аутизмом. Циљ истраживања је био
усмерен на испитивање односа међу наставницима који су заједно анга
жовани у котичингу, као и описивање карактеристика самог модела рада.
Резултати показују да су ови наставници најчешће у раду примењивали
стратегије кооперативног учења, вршњачког подучавања и визуелне по
дршке. Сви испитаници су извештавали о позитивним односима и доброј
сарадњи са другим наставником са којим су ангажовани у котичингу.
И поред појаве да се последњих година у школском раду са децом
са аутизмом интензивно користи котичинг, резултати појединих истра
живања показују да наставници који учествују у његовој реализацији не

КООПЕРАТИВНО ПОДУЧАВАЊЕ УЧЕНИКА СА АУТИЗМОМ

481

знају довољно о ефикасним стратегијама које се препоручују у подуча
вању деце из аутистичког спектра (Loiacono & Valenti, 2010). У једном
анкетирању од 135 наставника из редовних школа који су у својим раз
редима имали ученике са аутизмом и учествовали у котичингу, само
њих петоро је одговорило да су прошли обуке на тему емпиријски засно
ваних приступа у раду са децом са аутизмом (Loiacono & Valenti, 2010).
У истраживању Крамер и Невин (Cramer & Nevin, 2006) од 46 наставни
ка са искуством у примени котичинг метода четири испитаника никада
нису похађала обуке за модел рада у који су укључени.
Поред уобичајене ученичке улоге у котичингу, особе са аутизмом
могу имати и улогу партнера у настави. Наиме, у литератури посто
је прикази ангажовања особа са Аспергеровим синдромом у високом
образовању као актера у котичинг моделу (Jorgensen, Bates, Frechette,
Sonnenmeie r, & Curtin, 2011). Према Јоргенсену и сарадницима (Jor
gensen et al., 2011) oрганизовање предавања на факултетима у којима
уз професоре активну улогу имају и особе са Аспергеровим синдромом
може позитивно утицати на све учеснике, односно на студенте који на
један квалитативно другачији начин уче о карактеристикама и потреба
ма особа са аутистичким спектром, као и на саме предаваче и њихове
наставне партнере са Аспергеровим синдромом.
ЗАКЉУЧАК
Прегледом и анализом доступних радова може се закључити да и по
ред тога што је котичинг био предмет многобројних теоријских елабора
ција и емпиријских истраживања, литература ипак не обилује студијама
које су у свом фокусу имале праћење ефеката котичинг модела у раду са
ученицима са аутизмом. У малобројним радовима у којима је обрађива
на проблематика примене котичинга у раду са ученицима са аутизмом
приметно је да изостају детаљни описи карактеристика самих ученика
са аутизмом као и нивоа на којим они функционишу, такође технике и
стратегије које наставници користе су недовољно описанe (Mastropieri
et al., 2005; Medeiros, 2007; Simpson et al., 2004). Анализом приказаних
радова показало се да су истраживачки циљеви били више усмерени на
испитивање и процену компетенција самих наставника за примену ко
тичинга, њихових ставова према овом начину рада, као и сарадничких
односа између наставника и специјалних едукатора, а мање на ефекте
који се постижу применом котичинга код ученика са аутизмом (Busby
et al., 2012; Cramer et al., 2010; Cramer & Nevin, 2006; Hammel, 2012; Lo
iacono & Valenti, 2010; McCollow et al., 2013).
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CO-TEACHING OF STUDENTS WITH AUTISM
NENAD GLUMBIĆ, MIRJANA ĐORĐEVIĆ,
BRANISLAV BROJČIN
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Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY
Co-teaching of students with autism is an innovative practise in which
general education teacher and special educator share their responsibilities
for classroom management and instructions. Both of them should be
prepared to co-teach increasing number of students with autism spectrum
disorder in inclusive settings. The objective of this paper was to review the
literature and current knowledge regarding effectiveness of collaborative
teaching of students with autism. It was revealed that most studies dealing
with this topic have focused on professional competences and relationships
between two teachers, rather than on effectiveness of co-teaching itself.
KEY WORDS: autism spectrum disorders, inclusive education, collaboration
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Појам квалитет живота је веома комплексан термин који зависи од
бројних услова, те се њиме баве многе научне дисциплине. Светска здравстве
на организација дефинише квалитет живота као стање комплетног физич
ког, менталног и социјалног благостања и представља мултидимензионални
концепт који обухвата физичке и психосоцијалне аспекте. Квалитет живо
та се може посматрати кроз два аспекта, субјективни и објективни аспект
квалитета живота.
Основни циљ овог истраживања је био да се процени квалитет живо
та особа са церебралном парализом који се налазе на ванинституционалном
смештају, са акцентом на психолошки домен квалитета живота. Узорак
истраживања формиран је од 200 испитаника, оба пола, узраста од 18 до
65 година старости који су подељени на експерименталну и контролну гру
пу. Експерименталну групу (Е група) чинило је 100 испитаника са церебрал
ном парализом, оба пола (46 особа мушког и 54 особа женског пола), док је
контролну групу (К група) чинило 100 испитаника типичне популације (46
особа мушког и 54 особа женског пола), који су изабрани методом случајног
узорка. Истраживање је спроведено у Савезу за церебралну и дечију парализу
Београд, у Београду током 2013. године. За потребе овог истраживања кори
шћен је Упитник Светске здравствене организације, WHOQOL-BREF (WHO,
1996), и то део који се односи на психолошки домен квалитета живота.
Резултати истраживања показују да особе са церебралном парализом
оцењују квалитет свог живота на вишем нивоу у односу на особе типичне
популације. Такође, утврђено је постојање статистички значајне разлике у
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два сегмента психолошког домена и то у корист испитаника из експеримен
талне групе.
Овакви резултати још једном потврђују субјективност при оцени ква
литета живота, али и то да особе са церебралном парализом имају недоста
так искустава, знања, и реалне перцепције сопственог стања, те сматрају
да је квалитет њиховог живота на високом нивоу.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: церебрална парализа, квалитет живота, психолошки до
мен, WHOQOL-BREF

УВОД
Појам квалитет живота је веом
 а комплексан термин који зависи од
бројних услова, те се њиме баве многе научне дисциплине. Из своје пер
спективе, социјалне, економске и медицинске науке дају једно виђење,
али за свестрану и стварну анализу квалитета живота, потребан је ин
тердисциплинарни приступ и дефектологије (специјалне едукације и
рехабилитације), и права и теологије (Cella & Tulsky, 1990). Hagerthy еt
al, (2001) наводе да постоји неслагање о томе шта је квалитет живота,
шта доприноси квалитету живота и шта су његови резултати.
Кроз историју су се мењале дефиниције, па и приступи мерењу ква
литета живота. Светска здравствена организација дефинише квалитет
живота као стање комплетног физичког, менталног и социјалног благо
стања и представља мултидимензионални концепт који обухвата физичке
и психосоцијалне аспекте (WHO, 1998). Илић и сар, (2010) наводе да је
у широком спектру економских, социјалних и политичких разлога, ква
литет живота означен као жељени исход сервисних услуга у редовним и
специјалним потребама образовања, заштите, социјалних услуга (махом
за особе са инвалидитетом и старије) и све више представља осврт на по
литику јавног сектора на свим нивоима. Међутим, поједини аутори сма
трају да се квалитет живота и не може прецизно дефинисати, те углавном
бирају проучавање различитих аспеката и димензија квалитета живота.
Квалитет живота се може посматрати кроз два аспекта, субјектив
ни и објективни аспект квалитета живота. Данас, донекле постоји са
гласност о потреби комбиновања објективних и субјективних аспеката
квалитета живота, на основу познавања предности и квалитета сваког од
њих (Delhey еt al., 2001). Субјективни приступ квалитету живота, где су
лична искуства или виђење сопственог живота главни критеријуми и да
ље је највалиднији за већину истраживача квалитета живота (Cummins,
1998). Процена квалитета живота заснива се на неколико показатеља:
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1. Медицински показатељи који се односе на стање органа и орган
ских система,
2. Психолошки показатељи се односе на емоционални статус у сми
слу односа према животу, на лична и општа осећања и на однос према
себи и другима,
3. Социјални показатељи се односе на материјални статус у општем
смислу, запосленост, услови рада, услови становања, могућности аде
кватне исхране, лечења, ниво образовања, културних потреба и вредно
сти (Heller, 1978).
Највећи број људи квалитет живота посматра кроз здравље, па се
временом јавила потреба за дефинисањем квалитета живота у вези са
здрављем. Концепт квалитета живота укључује онај у вези са здрављем
(Health-Related Quality of life – HRQoL), али и субјективно благостање
(SWB–subjective well-being). HRQoL, описује какве су тешкоће настале
због лошег здравља у односу на психичко и физичко функционисање,
учешће у животним областима, али и „здравствени статус“. SWB, обу
хвата укупно задовољство животом, задовољство животним постигнући
ма, као и позитивним и негативним утицајима на квалитет живота. Сма
тра се да је задовољство животом у вези са субјективном перспективом,
и да квалитет живота треба посматрати кроз личну процену појединца и
то у односу на личне тежње и постигнућа (Трговчевић и сар, 2011).
HRQоL је вишедимензионалан концепт који треба да укључи четири
основне димензије:
1.	 Физичко функционисање које обух
 вата појединца: бригу о себи
(исхрана, облачење), физичке активности (шетња, трчање, пења
ње уз степенице), друштвене активности (посао, рад у кући, шко
ловање),
2.	 Физичке сипмтоме повезане са болешћу или лечењем (бол, фи
зиолошке потребе),
3.	 Психичко функцион
 исање које укључује емоционално стање и
когнитивно функционисање,
4.	 Друштвено функцион
 исање које се односи на активности и дру
жење са пријатељима, рођацима и другима (Testa & Simonson,
1996).
Концепт квалитета живота код особа са инвалидитетом укључује
све аспекте живота, интраперсоналне, интерперсоналне и екстраперсо
налне, који су врло уско повезани (Cella, 1992). Како наводи Јовановић
(2011) присуство телесног инвалидитета код особе може значајно да
утиче на њен психофизички и социјални развој. Процењивање утицаја
телесног инвалидитета на свакодневни живот осликава какво је функ
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цион
 исање и благостање те особе из дана у дан и у различитим доме
нима живота, што заправо представља процену квалитета живота. Про
цена сопственог квалитета живота од стране особа са инвалидитетом је
предуслов и први корак у стратегији побољшања квалитета живота ове
популације.
Постоје они аспекти квалитета живота које називамо општим и они
су заједнички за све људе, у смислу постојања, припадања и развоја од
ређеној популацији. Карактеристично је да су предуслови потребни за
квалитетан живот слични или чак идентични код људи широм света (Po
wer, 1999). Посебни аспекти односе се на степен припадања и развоја
у доменима који су специфични за инвалидитет, односно аспекте које
особе са инвалидитетом сматрају важним: субјективно благостање, са
тисфакцију, функционисање у дневном животу, укључујући самопомоћ
и социјалне улоге, спољне ресурсе (материјална и социјална подршка),
физичко стање, психолошко стање, способност очувања социјалних ин
теракција и соматско стање (задовољство без болова, без узнемиравања)
(Schipper, 1985). Јовановић (2011) наводи да је суштина појма квалите
та живота код особа са инвалидитетом побољшање и унапређење цело
купног живљења тих особа, које се остварује кроз три нивоа: Први ниво
– остварење основних људских потреба; Други ниво – доживљавање са
тисфакције у аспектима који су важни за неку особу; Трећи ниво – по
стизање виших нивоа личног уживања и испуњености.
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Основни циљ овог истраживања је био да се процени квалитет жи
вота особа са церебралном парализом који се налазе на ванинституцио
налном смештају, са акцентом на психолошки домен квалитета живота.
Квалитет живота особа са церебралном парализом поређен је са квали
тетом живота особа типичне популације.
МЕТОД РАДА
Узорак
Узорак истраживања формиран је од 200 испитаника, оба пола, уз
раста од 18 до 65 година старости који су подељени на експериментал
ну и контролну групу. Експерименталну групу (Е група) чинило је 100
испитаника са церебралном парализом, чланова Савеза за церебралну
и дечију парализу Београда, оба пола (46 особа мушког и 54 особа жен
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ског пола). Истовремено, контролну групу (К група) чинило је 100 испи
таника типичне популације (46 особа мушког и 54 особа женског пола),
који су изабрани методом случајног узорка.
Место и време истраживања
Истраживање је спроведено у Савезу за церебралну и дечију парали
зу Београд, у Беог раду током 2013. године.
Инструмент истраживања
За потребе овог истраживања користили смо Упитник Светске здрав
ствене организације, WHOQOL-BREF (WHO, 1996), који садржи 26 пи
тања и процењује физички, психолошки, социјални и домен окружења.
У овом раду приказали смо део резултат који се односе на психолошки
домен квалитета живота. Овај домен обух
 вата следећа питања: Колико
уживате у животу?, Колико је Ваш живот вредан?, Каква Вам је конце
трација?, Да ли можете да прихватите свој физички изглед?, Колико сте
задовољни собом? и Колико често имате негативна осећања као што су
лоше реаговање, несналажење, очајање, неизвесност, депресија?
Методе обраде података
Добијени подаци обрађени су у статистичком пакету SPSS 21.0 For
Windows. За обраду и приказ података коришћене су мере учесталости
(фреквенције и проценти), мере централне тенденције (аритметичка
средина и стандардна девијација), као и Т-тест и поступци за утврђива
ње значајности Т-теста.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
СА ДИСКУСИЈОМ
У табели 1 приказана је структура испитаника у односу на варијаблу
„Колико уживате у животу?“ и пол. На основу добијених резултата, мо
жемо рећи да у експерименталној групи међу особама мушког пола није
забележен одговор „ни најмање“, док је у истој групи овај одговор наве
ла само 1 (1.9%) особа женског пола. Одговор „веома много“ наводи 17
(37.0%) особа мушког пола, док код особа женског пола, њих 18 (33.3%)
најчешће одговора са „умерено“. У контролној групи најчешћи одговор
је „умерено“ код оба пола. Овај одговор навело је 27 или 50% особа жен

490

Горан Недовић и сар.

ског пола контролне групе и 20 или 43.5% особа мушког пола. Одговор
„ни најмање“ наводи по један испитаник оба пола.
Табела 1 – Колико уживате у животу?
Е
Оцена

К

м

ж

Укупно

м

ж

н

%

1.9

3

1.5

2

3.7

12

6.0

43.5

27

50.0

77

38.5

14

30.4

10

18.5

55

27.5

25.9

8

17.4

14

25.9

53

26.5

100.0

46

100.0

54

100.0 200 100.0

н

%

н

%

н

%

н

%

Ни најмање

0

0.0

1

1.9

1

2.2

1

Мало

3

6.5

4

7.4

3

6.5

Умерено

12

26.1

18

33.3

20

Много

14

30.4

17

31.5

Веома много

17

37.0

14

Укупно

46

100.0

54

Табела 2 – Колико је Ваш живот вредан?
Е
Оцена

К

м

ж

Укупно

м

ж

н

%

1.9

1

0.5

0

0.0

6

3.0

8.7

5

9.3

14

7.0

8

17.4

14

25.9

42

21.0

72.2

30

65.2

34

63.0

137

68.5

100.0

46

100.0

54

100.0 200 100.0

н

%

н

%

н

%

н

%

Ни најмање

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

Мало

0

0.0

2

3.7

4

8.7

Умерено

1

2.2

4

7.4

4

Много

11

23.9

9

16.7

Веома много

34

73.9

39

Укупно

46

100.0

54

Структура испитаника у односу на варијаблу „Колико је Ваш живот
вредан?“ и пол приказана је у табели 2. Већина испитаника 137 (68.5%)
оцењује вредност свог живота највишом оценом „веома много“. Оцену
„много“ навело је 42 (21.0%) , „умерено“ 14 (7%), „мало“ 6 (3.0%) испи
таних особа. Један испитаник (0.5%) се изјашњава да његов живот „ни
најмање“ није вредан. У експерименталној групи највише испитаника
наводи да њихов живот вреди „веома много“ 34 (73.9%) мушкарца и 39
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(72.2%) жена. Истовремено, у контролној групи „веома много“ наводи
30 (65.2%) мушкарца и 34 (63.0%) жене.
Табела 3 – Каква Вам је концентрација?
Е
Оцена

К

м

ж

Укупно

м

ж

н

%

1.9

4

2.0

1

1.9

12

6.0

47.8

17

31.5

79

39.5

16

34.8

30

55.6

78

39.0

20.4

1

2.2

5

9.3

27

13.5

100.0

46

100.0

54

н

%

н

%

н

%

н

%

Ни најмање

1

2.2

0

0.0

2

4.3

1

Мало

3

6.5

3

5.6

5

10.9

Умерено

16

34.8

24

44.4

22

Много

16

34.8

16

29.6

Веома много

10

21.7

11

Укупно

46

100.0

54

100.0 200 100.0

Табела 3 представља структуру испитаника у односу на варијаблу
„Каква Вам је концентрација?“ и пол. Испитаници мушког пола из екс
перименталне, оцењују концентрацију оценама „умерено“ (16 (34.8%))
и „много“ (16 (34.8%)), док је међу особама женског пола најчешћа оце
на „умерено“ (24, (44.4%)). Даље, резултати показују да је у контролној
групи највећи број мушкараца 22 (47.8%) оценио своју концентрацију
оценом „умерено“, док је оцена „много“ најчешћа код испитаника жен
ског пола (30 (55.6%)).
Табела 4 – Да ли можете да прихватите свој физички изглед?
Е
Оцена

К

м

ж

Укупно

м

ж

н

%

0.0

2

1.0

0

0.0

2

1.0

8.7

3

5.6

14

7.0

24

52.2

24

44.4

79

39.5

55.6

17

37.0

27

50.0

103

51.5

100.0

46

100.0

54

100.0 200 100.0

н

%

н

%

н

%

н

%

Ни најмање

1

2.2

1

1.9

0

0.0

0

Мало

0

0.0

1

1.9

1

2.2

Осредње

4

8.7

3

5.6

4

Углавном

12

26.1

19

35.2

Потпуно

29

63.0

30

Укупно

46

100.0

54
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У табели 4 дата је структура испитаника у односу на варијаблу „Да
ли можете да прихватите свој физички изглед?“ и пол. На основу при
казаних резултата може се рећи, да највећи број особа оба пола у екс
перименталној групи наводи одговор „потпуно“, 29 (63.0%) мушкарца
и 30 (55.6%) жена. Истовремено, по један мушкарац (2.2%) и једна же
на (1.9%) су навели одговор „ни најмање“. У контролној групи највећи
број особа мушког пола 24 (52.2%) наводи „углавном“ као одговор за
прихватање свог физичког изгледа, док је 27 (50%) жена дало одговор
„потпуно“, што уједно представља и најчешће навођен одговор код осо
ба женског пола у контролној групи.
Табела 5 – Колико сте задовољни собом?
Е
Оцена

К

м

ж

Укупно

м

ж

н

%

0.0

0

0.0

0

0.0

5

2.5

17.4

10

18.55

38

19.0

23

50.5

30

55.6

109

54.5

16.7

13

28.3

14

25.9

48

24.0

100.0

46

100.0

54

100.0 200 100.0

н

%

н

%

н

%

н

%

Веома
незадовољан

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

Незадовољан

2

4.3

1

1.9

2

4.3

Ни задовољан
ни незадовољан

6

13.0

14

25.9

8

Задовољан

26

56.5

30

55.6

Веома
задовољан

12

26.1

9

Укупно

46

100.0

54

Табела 5 даје приказ структуре испитаника у односу на варијаблу
„Колико сте задовољни собом?“ и пол. У експерименталној групи најви
ше испитаника је навело одговор „задовољан“, и то 26 (56.5%) особа му
шког, односно 30 (55.6%) особа женског пола. Истовремено одговор „за
довољан“, најчешће наводе и испитаници контролне групе (23 (50.5%)
особа мушког пола и 30 (55.6%) особа женског пола).
У табели 6 приказана је структура испитаника у односу на варија
блу „Колико често имате негативна осећања као што су лоше реаговање,
несналажење, очајање, неизвесност, депресија?“ и пол. По један испи
таник и мушког (2.2%) и женског пола (1.9%) експерименталне групе
наводи одговор „увек“, док овај одговор није забележен код испитаника
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у контролној групи. 32 особе мушког пола (69.6%), и 32 особе женског
пола (59.3%), у експерименталној групи, одговарају са „ретко“. Исто
времено, ово је најчешћи одговор и код испитаника контролне групе
(мушки пол 28 (60.9%), женски пол 29 (53.7%)).
Табела 6 – Колико често имате негативна осећања као што су лоше
реаговање,несналажење, очајање, неизвесност, депресија?
Е
Оцена

К

м

ж

Укупно

м

ж

н

%

0

2

1.0

8

14.8

15

7.5

13.0

10

18.5

27

13.5

28

60.9

29

53.7

121

60.5

18.5

8

17.4

7

13.0

35

17.5

100.0

46

100.0

54

100.0 200 100.0

н

%

н

%

н

%

н

%

Увек

1

2.2.

1

1.9

0

0.0

0

Веома често

1

2.2

2

3.7

4

8.7

Често

2

4.3

9

16.7

6

Ретко

32

69.6

32

59.3

Никада

10

21.7

10

Укупно

46

100.0

54

Табела 7 – Просечне вредности за испитиване варијабле
Варијабла

Експериментална
група
N
АS
SD
100 3.84 0.982
100 4.64 0.674
100 3.66 0.913

Колико уживате у животу?
Колико је Ваш живот вредан?
Каква Вам је концентрација?
Да ли можете да прихватите свој
100
физички изглед?
Колико сте задовољни собом?
100
Колико често имате негативна
осећања као што су лоше
100
реаговање,несналажење, очајање,
неизвесност, депресија?

Контролна група
N
100
100
100

АS
SD
SIG
3.59 0.954 0.987
4.44 0.891 0.005*
3.46 0.822 0.131

4.44 0.833 100

4.35 0.657 0.137

3.95 0.730 100

4.05 0.730 0.829

3.97 0.784 100

3.75 0.857 0.013*

*p<0.05

Табела 7 приказује просечне вредности добијене за испитиване ва
ријабле у оквиру психолошког домена квалитета живота. На основу
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добијених резултата, можемо рећи да ја код две испитиване варијабле
забележена статистички значајна разлика ( на нивоу *p<0.05) између ис
питиваних група, и то у корист експерименталне групе. Истовремено,
просечне вредности датих одговора, код испитаника експерименталне
групе крећу се у распону од 3.66 до 4.64, док су код испитаника контрол
не групе забележене ниже просечне вредности (3.59 – 4.44).
ЗАКЉУЧАК
Анализирајући доступну литературу која се бавила проучавањем
квалитета живота особа са инвалидитетом, уопште, наишли смо на ре
зултате који говоре да особе са инвалидитетом имају нижи ниво квали
тета живота од особа типичне популације. Међутим, наше истраживање
показало је да особе са церебралном парализом у психолошком доме
ну квалитета живота, оцењују квалитет свог живота на вишем нивоу од
особа без инвалидитета. Статистички значајну разлику забележили смо
у два сегмента и то у корист особа са церебралном парализом. Особе
са церебралном парализом, ређе него особе типичне популације имају
негативна осећања, као што су лоше реаговање, несналажење, очајање и
неизвесност. Такође, у већем проценту прихватају свој физички изглед
и сматрају да им је живот вредан. Овакви резултати још једном потвр
ђују субјективност при оцени квалитета живота, али и то да особе са
церебралном парализом имају недостатак искустава, знања, и реалне
перцепције сопственог стања, те сматрају да је квалитет њиховог живота
на високом нивоу.
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SUMMARY
The concept of quality of life is a very complex term that depends on
numerous factors, and deal in many scientific disciplines. The World Health
Organization defines quality of life as a state of complete physical, mental
and social well-being and it is a multidimensional concept that includes
physical and psychosocial aspects. Quality of life can be seen in two aspects,
the subjective and objective aspects of quality of life.
The main objective of this study was to evaluate the quality of life for
people with cerebral palsy who are on non-institutional housing, with an
emphasis on the psychological domain of quality of life . The study sample
was formed by 200 subjects of both sexes aged 18 to 65 years, and they
were divided into experimental and control group. The experimental group
(E group) consisted of 100 people with cerebral palsy, both sexes (46 male
and 54 female), while the control group (C group) consisted of 100 subjects
of the typical population (46 male and 54 female) and they were selected
by random sampling. The research was conducted in the Association for
Cerebral and Child Palsy of Belgrade Belgrade, in Belgrade during the 2013.
For the purposes of this study, we use the questionnaire of the World Health
Organization WHOQOL – BREF (WHO, 1996), the part which refers to the
psychological domain of quality of life.
The results show that people with cerebral palsy assess their quality of
life at a higher level than the typical person population. Also, we found a
statistically significant difference in the two segments of the psychological
domain to the benefit of patients in the experimental group.
Once again, these results confirm the subjectivity in assessing quality
of life, but also that people with cerebral palsy have a lack of experience,
knowledge, and realistic perception of their own situation, and believe that
their quality of life is high.
KEY WORDS: cerebral palsy, quality of life, psychological domain of
WHOQOL – BREF
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УТИЦАЈ ОКОЛИНЕ НА СОЦИЈАЛНУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ
ДЕЦЕ СА ЦЕРЕБРАЛНОМ ПАРАЛИЗОМ
Deeb Mahmoud Ahmed Bani Odeh
Центар за едукацију деце са специјалним потребама
„Shafallah“, Доха, Катар
Социјална партиципација представља учешће особа у свим аспектима
живота, односно она је предиктор адекватног развоја и од кључног је зна
чаја за квалитет живота особа са инвалидитетом. Ниво социјалне парти
ципације особа са инвалидитетом директно зависи од индивидуалних ка
рактеристика (оних које се односе на саму особу), срединских детерминан
ти (фактори социо – културног окружења) као и њиховог узајамног односа.
Да би се обухватио процес социјалне партиципације потребно је сагледати
утицај срединских фактора на остваривање социјалне партиципације, као
и све последице које произилазе из интеракције између личних и срединских
фактора.
Циљ овог истраживања је би да се процени колики је утицај околине на
социјалну партиципацију деце са церебралном парализом. Узорак истражи
вања је формиран од 40 деце са церебралном парализом школског узраста, оба
пола. Истраживање је реализовано у Центру за едукацију деце са специјал
ним потребама „Shafallah“ Доха, Катар, у периоду од 2006. до 2009. године.
За потребе овог истраживања коришћена је скалу ICF Checklist, клинички об
лик за Интернационалну класификацију функционисања, верзија 2.1.а (ICF
Checklist World Health Organization, September 2003), и то део скале који се
односи на факторе околине.
Резултати истраживања показују да околина, ставови и бројне баријере
представљају додатни фактор ограничења у функционисању деце са цере
бралном парализом, што додатно утиче да буду стално или повремено ис
кључена из социјалне средине.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: социјална партиципација, церебрална парализа,средински
фактори
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УВОД
Социјална партиципација особа са церебралном парализом и да
ље представља проблем који није довољно истражен. Истраживања која
су рађена у области специјалне едукације и рехабилитације указују на
многе ситуац
 ије које у знатној мери доводе до појаве хендикепа (одсу
ство учешћа у активностима свакодневног живота, низак ниво очеки
вања кадра који се бави проблематиком особа са инвалидитетом, изо
станак едукативних садржаја којима би се поткрепило осећање личне
одговорности, итд).
WHO (2001) дефинише социјалну партиципацију као учешће у жи
вотној ситуацији у односу на степен у којем се особа активно укључује,
а не у односу на то колико особа може или жели да се укључи. Кинг и
сарадници (King et al, 2003) социјалну партиципацију описују као уче
шће у формалним и неформалним свакодневним активностима током
живота, где укључују и окружења за спорт, игру, забаву, учење, и друго.
Аутори са нашег поднебља сматрају да је социјална партиципација уче
шће особа у свим аспектима живота (Недовић и сар, 2010), односно да је
она предиктор адекватног развоја и да је од кључног значаја за квалитет
живота особа са инвалидитетом (Милићевић и сар, 2011; Одовић и сар,
2008). У научној и стручној литератури наводе се бројни фактори који су
значајни за социјалну партиципацију особа са инвалидитетом (поједи
нац, породица, школа, вршњачко окружење, социјална политика и оста
ло). Недовић и сар, (2012) наводе да су фактори који утичу на социјалну
партиципацију особа са инвалидитетом многоструки и вишедимензио
нални, те се и приступи у унапређивању и подстицању социјалног укљу
чивања морају индивидуално прилагођавати. Исти аутори истичу да ни
во социјалне партиципације особа са инвалидитетом директно зависи
од индивидуалних карактеристика (оних које се односе на саму особу),
срединских детерминанти (фактори социо – културног окружења) као и
њиховог узајамног односа. Да би се обухватио процес социјалне парти
ципације потребно је сагледати утицај срединских фактора на оствари
вање социјалне партиципације, као и све последице које произилазе из
интеракције између личних и срединских фактора.
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Основни циљ овог истраживања био је да се процени колики утицај
околина, у којој живе деца са церебралном парализом, има на њихову
социјалну партиципацију.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак истраживања формиран је од 40 деце са церебралном пара
лизом школског узраста, оба пола. Истраживање је реализовано у Цен
тру за едукацију деце са специјалним потребама „Shafallah“ Доха, Ка
тар, у периоду од 2006. до 2009. године.
За процену утицаја околине на социјалну партиципацију деце са це
ребралном парализом користили смо скалу ICF Checklist, клинички об
лик за Интернационалну класификацију функционисања, верзија 2.1.а
(ICF Checklist World Health Organization, September 2003), и то део ска
ле који се односи на факторе околине. Део ICF Checklist – фактори око
лине обух
 вата:
а) Продукти и технологија (Средства за комуникацију, Приступач
ност јавних објеката, Средства за употребу у свакодневном животу,
Средства или помагала за кретање, Лична потрошња (храна, лекови),
Приступачност приватног објекта (кућа).
б) Подршка и односи (Најближа породица, Власт, Лични асистент
(неговатељица), Пријатељи, познаници колеге суседи и заједница, Здрав
ствени радници, Заштита здравља).
в) Ставови околине (Појединачни ставови најближе породице, По
јединачни ставови здравствених радника, Појединачни ставови личног
асистента, Појединачни ставови учесника заштите здравља, Појединач
ни ставови пријатеља, Став друштва).
г) Услуге, систем и политика (Прилагођено становање, Комуника
цијске услуге (телефон…), Превоз, Законска права, Социјално осигура
ње, Општа друштвена подршка).
РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ
Табела 1– ICF фактори околине – Продукти и технологија
Фреквенција

Опис домена

ICF code

90%

Средства за комуникацију

125

85%

Приступачност јавних објеката

150

80%

Стредства за употребу у свакодневном животу

115

70%

Стредства или помагала за кретање

120

60%

Лична потрошња (храна, лекови)

110

25%

Приступачност приватног објекта (кућа)

155
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У табели 1 приказана је заступљеност фактора околине, домен про
дукти и технологија за испитанике са церебралном парализом према
ICF Cheklist. Потребе испитаника у овом домену крећу се од 25 до 90
процената. Највећа потреба испитаника евидентирана је за средства ко
муникације (90%), затим приступачност јавним објектима (85%) и сред
ства за употребу у свакодневном животу (80%). Најмања потреба засту
пљена у овом домену односи се на приступачност приватног објекта или
куће, која износи 25%. Средства и помагала за кретање заступљена су у
70% а лична потрошња (храна, лекови) у 60%.
Табела 2 – ICF фактори околине – Подршка и односи
Фреквенција

Опис домена

ICF code

95%

Најближа породица

310

85%

Власт

330

85%

Лични асистент (неговатељица)

340

70%

Пријатељи

320

65%

Познаници колеге суседи и заједница

325

30%

Здравствени радници

355

25%

Заштита здравља

360

Домен подршка и односи у оквиру компоненте фактори околине
према ICF Cheklist, код испитаника са церебралном парализом приказа
ни су у табели 2. Највећа потреба у овом домену односи се на најближу
породицу, чак 95%. Власт и лични асистент заступљени су у 85%, при
јатељи са 70%, а познаници, колеге, суседи и заједница са 65%. Најма
њи проценат заступљености у овом домену имају здраствени радници у
30% и заштита здравља у 25% случајева.
Табела 3 – ICF фактори околине – Ставови околине
Фреквенција

Опис домена

ICF code

90%

Појединачни ставови најближе породице

410

75%

Појединачни ставови здравствених радника

450

70%

Појединачни ставови личног асистента

440

65%

Појединачни ставови учесника заштите здравља

455

55%

Појединачни ставови пријатеља

420

15%

Став друштва

460
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ICF фактори околине – ставови околине према испитаницима са
церебралном парализом приказани су у табели 3. Заступљеност у овом
домену креће се од 15% до 90%. На основу резултата приказаних у овој
табели, може се рећи да је највећа заступљеност према појединачним
ставовима најближе породице и то 90%, затим према појединачним ста
вовима здраствених радника 75%. Даље, заступљеност према ставовима
личног асистента је 70% и према ставовма пријатеља 55%. Општи став
друштва заступљен је са 15%.
Табела 4 – ICF фактори околине – Услуге, систем и политика
Фреквенција

Опис домена

ICF code

85%

Прилагођено становање

525

85%

Комуникацијске услуге ( телефон …)

535

85%

Превоз

540

60%

Законска права

550

55%

Социјално осигурање

570

35%

Општа друштвена подршка

575

У табели 4 приказан је ICF – фактори околине домен услуге, систем
и политика код испитаника са церебралном парализом. Фреквенција за
ступљености у овом домену креће се од 35% до 85%. Може се рећи да је
највиша фреквенција заступљености евидентирана код домена прила
гођено становање, комуникацијске услуге и превоз – са 85%. Законска
права заступљена су са 60%, социјално осигурање са 55%, а општа дру
штвена политика са 35%.
Збирни подаци за факторе околине код испитаника са церебралном
парализом, према ICF Cheklist, приказани су у табели 5. Код испитани
ка из нашег узорка, утврдили смо да је најфреквентнији домен најближа
породица (95%), следе средства комуникације и појединачни ставови нај
ближе породице (90%). Подједнако висока заступљеност од 85% евиден
тирана је за: приступачност јавних објеката, власт, лични асистент (не
говатељица), услови становања (прилагођеност) и комуникативне услуге
(телефон,…). Заступљеност у распону од 55 – 80% добијена је у још 11
домена (средства за употребу у свакодневном жвоту, појединачи ставо
ви здравствених радника, средства или помагала за кретање, пријатељи,
појединачни ставови личног асистента, познаници, колеге суседи и зајед
ница, појединачи ставови учесника заштите здравља, лична потрошња,
законска права, појединачи ставови пријатеља и социјално осигурање).
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Табела 5 – ICF за компоненту фактори околине
Фреквенција

Опис домена

ICF code

95%

Најближа породица

310

90%

Средства за комуникацију

125

90%

Појединачни ставови најближе породице

410

85%

Приступачност јавних објеката

150

85%

Власт

330

85%

Лични асистент (неговатељица)

340

85%

Услови становања (прилагођеност)

525

85%

Комуникативне услуге ( телефон, ….)

535

80%

Средства за употребу у свакодневном животу

115

75%

Појединачни ставови здравствених радника

450

70%

Средства или помагала за кретање

120

70%

Пријатељи

320

70%

Појединачни ставови личног асистента

440

65%

Познаници, колеге, суседи и заједница

325

65%

Појединачни ставови учесника заштите здравља

455

60%

Лична потрошња (храна, лекови)

110

60%

Законска права

550

55%

Појединачни ставови пријатеља

420

55%

Социјално осигурање

570
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ЗАКЉУЧАК
На основу анализе резултата истраживања, евидентно је да девет од
деветнаест параметара који се односе на компоненту фактора околине
имају фреквенцију учесталости 80% и више. Сви они ICF домени, који
су сзаступљени са 80% и више у структури ICF компоненте за фактор
околине захтевају развијање и примену стручне компетенције, односно
кадра како за рад са децом са церебралном парализом, тако и за рад са
околином у којој живе ова деца. Деца са церебралном парализом због
свог примарног стања, које је праћено и телесним и сензорним оште
ћењима, имају ограничења у функционисању у социјалној средини.
Околина, ставови и бројне баријере представљају додатни фактор огра
ничења у функционисању ове деце, што додатно утиче да буду стално
или повремено искључена из социјалне средине. Подаци добијени овим
истраживањем су показали да је највећа, односно најфреквентнија по
треба деце са церебралном парализом везана за став најуже породице и
средства за комуникацију. Односно, још једном је потврђено да средин
ски фактори имају директан утицај на социјалну партиципацију, у овом
случају деце са церебралном парализом.
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INFLUENCE OF ENVIRONMENT ON SOCIAL PARTICIPATION
OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Deeb Mahmoud Ahmed Bani Odeh
Centre for Education of Children with Special Needs „Shafallah“, Doha, Qatar

SUMMARY
Social participation is the participation of people in all aspects of
life, respectively that it is an adequate predictor of the development and
it is crucial for the quality of life for people with disabilities. The social
participation of people with disabilities directly related to the individual
characteristics (those that relate to the person himself), environmental
determinants (factors of socio – cultural environment) and their mutual
relations. To cover the process of social participation is necessary to consider
influence of environmental factors on achieving social participation
and the consequences arising out of interaction between personal and
environmental factors.
The aim of this study was to assess the environmental impact on the
social participation of children with cerebral palsy. The study sample was
formed by 40 school children with cerebral palsy, both sexes. The research
was conducted at the Center for Education of Children with Special Needs
"Shafallah" Doha, Qatar, in the period since 2006. by 2009. year. For the
purpose of this research was used scale ICF Checklist, a clinical form of
the international classification of functioning, version 2.1.a ( ICF Checklist
World Health Organization, September 2003), and it’s part of the scale
which is related to environmental factors.
The results show that the environment, attitudes and many barriers
limiting factor in the functioning of children with cerebral palsy, which
further affects to be permanently or temporarily excluded from the social
environment.
KEY WORDS: social participation, cerebral palsy, environmental factor
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СМЕРОВИ КОМУНИКАЦИЈЕ
У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ
Јасмина Карић
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
За успешно функционисање школске институције неопходна је кому
никација и сарадња између чланова школског колектива и између школе и
појединаца и институција у њеном локалном и ширем друштвеном окру
жењу. Комуникација се може посматрати као предуслов постојања и функ
ционисања било које друштвене групе и институције, као медиј путем којег
се остварују групне активности, али и као резултат успешног групног и ин
ституционалног деловања.
Циљ рада је приказ постојеће комуникације у образовном систему код
нас,са примерима комуникације у неким европским земљама, са развијеном
образовном политиком.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: комуникација, родитељ, школа, васпитање и образовање

УВОД
У последње време и у нашој средини све су актуелније расправе о
потреби и могућностима развијања праксе школског рада на принци
пима ефикасне комуникације и сарадње између свих учесника тог про
цеса. Могло би се рећи да је општеприхваћен став заснован на бројним
теоријским и емпиријским налазима да постоји повезаност између ква
литета комуникације и сарадње у школи и квалитета школског рада из
раженог у нивоу остварености предвиђених исхода васпитања и обра
зовања. У условима остваривања процеса децентрализације васпитнообразовне делатности који се, између осталога, утемељује и на једном
од кључних демократских принципа – праву на партиципацију, важно
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је анализирати питања на које се све начине и из којих разлога требају
обезбеђивати услови за развој сарадње унутар школе и између школе
и окружења. Једнако као што су већ одавно општеприхваћена развије
на сазнања о важности квалитетне комуникације у настави, тако се у
стручној социолошкој и психолошкој литератури често истиче да је нео
пходно да комуникација унутар једне групе или институције тече у свим
правцима, да се одвија и у хоризонталној и у вертикалној равни, да има
одлике децентрализоване комуникације. Комуникација међу чланови
ма групе или институције не обавља се само да би се извршили задаци и
организовао рад у групи, већ и као израз социјално-емоционалних по
треба чланова групе. Наставник, на неки начин, има и професионалну
обавезу да успоставља односе (по могућности сарадничке) са осталим
учесницима школског рада и живота. Да би могао адекватно да одгово
ри на очекивања других чланова школског колектива о томе шта и како
треба да ради, као и на њихове потребе, он их мора најпре препознати.
Комуника-ција унутар колектива је пут размене и међусобних оче
кивања и саопштавања потреба и издваја се као један од главних преду
слова обављања наставничке улоге. Уколико комуникацију међу члано
вима школског колектива не одликује бројност комуникационих канала
може се десити да се у односима између наставника и ученика, настав
ника и стручних сарадника, наставника и управе школе, као и у дру
гим врстама релација у школи, остане само на службеном контакту без
стварне комуникације и сарадње. Дешава се, тако, да они који су управо
својим положајем и улогама усмерени једни на друге делују и функци
онишу одвојено чиме се доводи у питање остваривање функције школе,
тј. остваривање предвиђених резултата васпитно-образовног рада.
Закон о средњем образовању и васпитању: у основним одредбама
има чланове који се тичу сарадње са родитељима, локалном самоуправом
и партнерима школе у циљу: превенције неприлагођеног понашања уче
ника (члан 16.), затим општег развоја и напретка школе (члан 17. и члан
18.), и организације начина и садржаја рада савета родитеља (члан 19.).
У основним одредбама Закона о основама система образова
ња и васпитања, у делу: Општи принципи система образовања и
васпитања (члан 3.), стоји да „систем образовања и васпитања сво
јом организацијом и садржајима обезбеђује и 1) ефикасну сарад
њу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради
успешног остваривања постављених циљева образовања и васпита
ња и 2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и ши
ром друштвеном средином како би се постигао пун склад између
индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању“
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За развијање школе као »организације која учи«, између осталог, важно
је какви се односи успостављају и негују између школе и њеног окруже
ња. Да би се развијали сараднички односи између школе и њеног окру
жења, потребно је обезбедити проток информација у свим правцима.
Размена информација и мишљења је први корак у развијању сараднич
ких односа. Сарадња између школе и њеног окружења у пуном и правом
значењу те речи, поред међусобне информисаности, морала би подра
зумевати и: кооперативно деловање школе и других друштвених инсти
туција које остварују васпитно-образовну функцију, ради комплемен
тарности деловања, координацију активности свих учесника процеса у
васпитно-образовној делатности, као и интеграцију школе у заједницу.
Потребно је, међутим, нагласити да су односи између појединих
чланова школског колектива и група које они формирају увек рефлек
сија стања на ширем друштвеном плану и да се у пракси често дешава да
је неразвијеност сарадничких односа унутар школског колектива пра
ћена неразвијеношћу сарадње између школе и њеног окружења. Одно
си једносмерне, хијерархизоване комуникације често су одлика не само
односа између чланова школског колектива већ и односа између школе
и њеног окружења. Од школе и наставника очекује се да испуњавају про
пис, задатак, норму, друштвена очекивања, интересе… У таквим услови
ма наставници су изложени утицајима моћнијих на лествици хијерар
хије, али имају могућност да користе свој део моћи и то према онима
који су на нижим положајима од њих самих. Испољавање моћи према
ученицима који заузимају нижи положај на лествици институционал
не хијерархије, међутим, не бисмо могли оценити повољном околно
шћу за рад. Успешна сарадња између школе и окружења зависи, наиме,
од комуникације, координације активности и импликација које споља
шња контрола над школским радом има на организацију и реализацију
школских активности (Јонес, 2009).
Потреба за развијањем сарадничких односа између школе и поједина
ца и институција из локалног и ширег друштвеног окружења произ
лази из следећа три разлога.
Прво, окружење школе у којем живе и раде ученици и наставници
представља извор значајних васпитних и других утицаја којима су они
изложени. Те утицаје би требало узимати у обзир приликом конципира
ња и реализације школског рада.
Друго, сарадња школе са појединцима и институцијама из локалног
окружења претпоставка је успешног остваривања школског рада. На
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име, поједине наставне и ван-наставне активности реализују се изван
школског простора и уз помоћ и подршку појединаца и институција из
локалне средине. Појединци и институције из локалног школског окру
жења могу представљати извор материјалне, техничке и стручне подр
шке у реализацији наставног и школског рада.
Треће, васпитно-образовни и школски рад не би требало да буде од
говорност само запослених у школи већ и свих појединаца, група и ин
ституција заинтересованих за ту делатност.
Комуникација и сарадња између школе и родитеља
Иако је законом предвиђено и прецизно дефинисано учешће ро
дитеља у процесу одлучивања у школи и експлицитно наглашен значај
који учешће родитеља у процесу образовања њихове деце има за под
стицање квалитета образовног процеса, постоји раскорак између идеје
партиципације и њене имплементације у пракси.
Резултати готово свих истраживања показују да у школама углав
ном не постоји јасна и дефинисана стратегија за комуникацију са роди
тељима. Родитељи немају много прилике за партиципацију: прилике за
информисање родитеља и консултовање њиховог мишљења су у школа
ма ретке, а када им се пружи прилика да се укључе у живот школе то су
углавном кроз улоге организатора споредних активности у школи: ван
наставних активности, организације спортских догађаја, уређење школ
ског простора и хуманитарне акције.
По мишљењу директора, највећу препреку у комуникацији са роди
тељима представљају сами родитељи, тј. њихова незаинтересованост за
комуникацију са школом и недостатак комуникацијских вештина. Ро
дитељи, са друге стране, сматрају да је узрок њиховог неукључивања у
живот школе последица неинформисаности, тј. родитељи често не знају
на које све начине могу да учествују у животу школе и од школе очеку
ју јасноћу у погледу начина и могућности за сарадњу. (део регионалног
пројекта Института за отворено друштво (Open Society Institute – OSI)
и Програма за образовну подршку -Education Support Program – ESP):
“Подстицање инклузије у образовању и унапређење квалитета образовања
у југоис точној Европи” (Advancing Educational Inclusion and Quality in
South East Europe).
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Примери комуникације родитеља и школе
у неким европским земљама
ФИНСКА
Структура образовања
Образовање је обавезно од 7 до 16 година. Скоро све школе су оп
штинске.
Права родитеља
1. Индивидуална права
Родитељи су одговорни да обезбеде да њихово дете заврши обавезно
образовање.,Они имају право да отворе приватну школу све док задово
љавају услове прописане законом.Школе морају да поштују религијска
уверења породица. Деца имају право да уче на њиховом матерњем је
зику. Ово може да ограничи право родитеља да бирају школу за њихову
децу. Деца морају да похађају школу у месту где живе.
Сарадња са родитељима је један од битних циљева предшколског
образовања у центрима за дневну негу.
Закон омогућава дневни контакт са родитељима, састанке и конфе
ренције (3 часа и 15 минута недељно од укупно 38 часова и 15 минута).
2. Колективна права
Учешће родитеља зависи од нивоа образовања. Родитељи су већи
ном активни у предшколском образовању.
Од 1992. године, општине имају слободу да одлуче да ли ће шко
ла имати школски одбор, или ће се њима управљати преко општинских
власти. Школа треба да успостави сарадњу са родитељима и да им по
могне у њиховој улози едукатора. Сарадња је неформална (телефонски
разговори, састанци). Циљ политике сарадње је да укључи и родитеље у
развијање школског наставног плана и програма као и образовних про
јеката.
Законодавство
Задатак школског управног одбора је да проверава наставу, ојача
обавезно обрзовање, чита и одобрава наставни план и програм, бира на
ставнике и осигурава потребна наставна средства, зграде и наставни ма
теријал. Школски управни одбор такође је припремао годишњи предлог
за школски буџет. Задатак школског већа је да одржава и унапређује са
радњу између школе и куће, и надгледа функционисање школе.
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Удружења
Национално удружење родитеља игра главну неформалну улогу. Да
нас постоји око 800 локалних удружења родитеља, која се обично зову
Удружења куће и школе.Ова удружења раде већином на нивоу школа,И
прибављају средства за слободне активности.

ЕНГЛЕСКА
Структура образовања
Образовање је обавезно од 5 до 16 год.
Права родитеља
1. Индивидуална права
Родитељи имају дужност да осигурају да њихово дете прима ефи
касно пуно образовање одговарајуће дететовим годинама,могућности
ма и склоностима. Родитељи могу да бирају образовање њихове деце у
Енглеској. Академски надареној деци родитеља чији су приходи мали,
држава нуди делимичну помоћ у вези материјалних средстава за поха
ђање независних школа. Мали део родитеља бира образовање њихове
деце изван школа.
Родитељи имају право да изразе жељу у којој школи би волели да
њихово дете учи. У Енглеској мали број средњих школа у одређеним
подручима селектује децу према њиховим постигнутим резултатима.
Родитељи имају право да повуку дете са часова сексуалноог образо
вања,и религијског образовања.
Родитељи имају право да специјалне образовне потребе њиховог де
тета буду процењене од стране локалних власти за образовање,у циљу
обезбеђивања прикладног образовања. Родитељи такође имају право на
писмени извештај најмање једном годишње,о постигнућима њиховог
детета;ово мора укључивати кратак извештај о учениковом прогресу у
предметима и активностима које се уче као део школског наставног пла
на и програма, и резултате било којих државних испита или оцена. У Ен
глеској, родитељи имају право да гласају да ли ће школа њиховог детета
да тражи државни статус.
Удружења
Родитељи су представљени у удружењима кућа-школа позната као
удружења родитељ-наставник.У Енглеској су формирана разна удруже
ња која представљају,помажу и информишу родитеље.
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Обука
Велики број обуке је могућ за наставнике и родитеље.Ова обука је
омогућена од стране локалних власти за образовање у Енглеској.
ЗАКЉУЧАК СА ПРЕПОРУКОМ
Ниво партиципације родитеља у школском животу у нашој земљи
одређен је многим факторима као што су:
• родитељски захтевни распореди и недостатак времена за волон
тирање или чак похађање школских активности;
• разумљивост и увремењеност информација које школа обезбје
ђује о могућностима за укључивање;
• недостатак комуникацијских вештина родитеља и наставника;
• осећај родитеља да ионако ништа не могу променити и други.
За изградњу квалитетног система подршке које школа и локална
средина пружају породици неопходно је да креатори политике створе
оквир који ће омогућити следеће :
• развијање климе подршке и партнерства између родитеља и шко
ле на нивоу друштва;
• освешћивање родитеља, наставника, НВО активиста, запослени
ка општине, локалних предузетника о користи сарадње за напре
довање и развој ученика у свим областима живота
• изградњу капацитета наставника и осталих професионалаца у
образовању да укључе родитеље и ресурсе из локалне заједнице и
да активно промовишу сарадњу као начин живота школе;
• мотивацију свих укључених актера да истражују и проналазе ал
тернативне начине сарадње превазилазећи оне формално пропи
сане.
Ипак док се то не догоди, родитељи, баке, деке, васпитачи, настав
ници и сви други који су укључени на неки начин у дететово васпитање
и образовање.
• Могу волонтерскии помагати учитељима у активностима у учио
ници, као што је читање или припремање материјала за учење, у
ваннаставним активностима као што су спортска такмичења или
излети, или организовањем посебних активности попут фестива
ла или школских манифестација.
• Могу бити гости на часу и причати о занимању којим се баве или
демонстрирати прављење традиционалних рукотворина.
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• Могу се укључити у школске састанке како би се информисали о
школском програму и том приликом могу изабрати активност у
коју желе да се укључе.
• Донирање потребних материјала школи или помоћ у проналаже
њу финансијске или друге помоћи школи.
• Учествовање у настојањима да школе остану сигурне и чисте.
• Помоћ у организовању дана „отворене школе“. Тог дана су роди
тељи чланови заједнице и званичници позвани у школу. Најуспе
шнији радови све деце су изложени заједно са новим наставним
материјалима, а деца демонстрирају оно што су научила.
• Родитељи могу помоћи у процени постигнућа деце. Могу да дају
оцене домаћим задацима и тако дају допринос учењу своје деце.
• Могу се организовати разни курсеви комуникацие као што је
асертивна комуникација за наставнике, родитеље, адолесценте и
друге заинтересоване како би се сарадња побољшала.
Јер
Maxima debetur peur o reverenta!
Детету се дугује највеће поштовање!
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SUMMARY
Communication and cooperation between school staff members, as
well as between the school and the individuals and institutions in its local
and wider social environment, is essential for the successful functioning of
the educational institution. Communication can be seen as a prerequisite
for the existence and functioning of any social group and institution, as a
medium to exercise group activities, and as a result of the successful group
and institutional work as well.
The aim of this study is to present the existing communication in the
educational system in our country, with examples of communication in
some European countries with a well-built education policy.
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ФОРМАНТНИХ
СТРУКТУРА ГЛАСОВА СЕСТАРА И ГЛАСОВА
МОНОЗИГОТНИХ БЛИЗНАКИЊА
Миа Шешум
Лабораторија за форензичку фонетику, МУП РС, Београд
У раду се испитује сличност гласова сестара и гласова монозиготних
близнакиња путем компаративне анализе основних фреквенција гласа и фор
мантних структура вокала. Истраживање је спроведено на узорку од чети
ри одрасле говорнице узраста од 30-36 година, од којих су две испитанице
монозиготне близнакиње, а две рођене сестре узрасне разлике од 6 година.
Добијени резултати указују да не постоје индикативна одступања у слич
ности гласова сестара и гласова монозиготних близнакиња.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: монозиготне близнакиње, анализа гласа, форматна струк
тура вокала

УВОД
Говорни израз као звучна сигнална супстанца својим инхерентним
и варијабилним обележјима пружа широке комуникативне могућности.
Варијабилност говорног израза у оквиру сваке артикулационе базе ис
пољава се у два аспекта. Први аспект су индивидуалне варијације усло
вљене личним физиолошким и психичким карактеристикамa сваког по
јединца, а даљу сложеност индивидуалном варијационом пољу додају
полне и узрасне варијације (Kašić, Jovičić, 2005). Ова варијабилности
условљава велико искуство у акустичкој анализи говора. Врло често и
код истог говорника у истим говорним обрасцима проналазимо знатне
варијације у говору. Дакле, постоје интраперсоналне варијације (иста
особа говори) и интер-персоналне варијације (када говоре различите
особе) (Heđever, 2010).
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Утврђивање идентитета човека могуће је захваљујући постојању
биол
 ошких различитости између свих особа на Земаљској кугли. Наји
зраженије разлике се налазе код следећих биолошких обележја: отисци
прстију, структура мрежњаче ока, генетски профил, физички облик де
лова тела, рукопис и глас. Које ће се од биолошких обележја употре
бити у утврђивању идентитета особе зависи од датог случаја, односно
доступности датих обележја (Jovičić, 2001). Непроцењиво средство за
идентификацију појединаца на основу гласа је звучни спектрограф.
Звучни спектрограф, аутоматски анализатор звучних таласа, основни је
инструмент истраживања који се користи у многим лабораторијама за
испитивање звука, музике и говора. Веома је коришћен за анализирање
и класификацију људског говора, као и у третирању говорно-језичких
поремећаја. Овај инструмент омогућава визуелно представљање гово
ра кроз тродимензионални приказ који укључује параметре времена,
фреквенције и амплитуде (McDermott, Owen, McDermott, 1996). Основ
на фреквенција (F0) представља број вибраторних циклуса гласница у
једној секунди и изражава се у херцима (Hz) (Roach, 2002). Интонација,
као једно од основних прозодијских обележја у говору, дефинисана је
варијацијом основне фреквенције гласа (Kašić, Jovičić, 2005). Формант је
термин којим се означава концентрација акустичке енергије која одра
жава начин на који ваздух из плућа вибрира у говорном тракту док ме
ња облик (Kristal, 1988). Структура форманата за поједине гласове увек
је приближно иста, али се разликује између мушкараца и жена јер су и
њихове резонантне шупљине различите величине. Код мушкараца је во
кални тракт дужи (већи волумен) па су форманти фреквенцијски нижи
него код жена. (Heđever, 2010)
Карактеристика вокала је да немају потпуно исте вредности на свим
местима у речи: у неким слоговима су „слаби“, у другима су „јаки“. Сла
би или у тзв. слабом положају су када се налазе на крају речи, у финал
ној позицији и када нису под акцентом. Јаки или у тзв. јаком положају су
вокали када су носиоци акцента (Николић, 1991). Када је вокал у фонет
ски слабом положају, односно када није под акцентом, често се проду
кује другачије него исти вокал под акцентом (Ивановић, Шешум, 2009).
Вокали се у наглашеном слогу изговарају са већом снагом, што их чини
сонорнијим од вокала у ненаглашеним слоговима (Malmberg, 1995). Во
калски форманти су појачана тонска подручја изразитијег интензитета
у нижој зони фреквенције до 3000 Hz, са нарочито енергетски истакну
тим такозваним врховима (Kašić, 2003). Основна обележја вокала носе
прва три форманта, док су за препознавање вокала довољна само пр
ва два форманта, F1 и F2, који су уједно и најјачи у погледу енергије,
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из чега следи да они носе снагу говорног сигнала. Трећи формант F3
даје јасноћу и побољшава квалитет гласа, прави разлику између пред
њих и задњих гласова и карактерише палатализацију. Највећу динамику
код вокала има други формант. Трећи форманти су веома близу један
другом, и кад је дискриминација вокала у питању они могу бити зане
марени (Jovičić, 1999). Међутим, када се ради о препознавању говорни
ка, карактеристике трећег форманта могу представљати врло значајно
идентификационо обележје, што је и разлог због чега се он често сматра
„најличнијим“ формантом.
Чак и уколико је конфигурација говорно-језичког тракта идентична
код два говорника, лингвистичке разлике којима се њихов говор неми
новно одликује ће указати на конкретног говорника. Закључци студије
Nolan и Oh’s (1996) „Идентични близанци, различити гласови“ потвр
ђују ову теорију. Могуће је да две особе имају идентичан вокални тракт
(што је случај само код монозиготних близанаца), а да се разликују у на
чину говора, што чини препознавање њиховог говора изводљивим. Ово
је главни разлог због чега је за потребе идентификације конкретног го
ворника увек неопходно испитати и разлике у начину говора говорника
(Rose, 2002). Ипак, чињеница је да је много лакше разликовати говорни
ке када су у питању удаљенији сродници или они који нису у сродству
(Whiteside, Rixon, 2003). Уобичајено је мишљење да су гласови сродника
сличнији од гласова људи који нису у родбинској вези. На пример, Rose
(2002) описује случај из Аустралије где је било веома тешко разликова
ти гласове два брата, од којих је један извесно био починилац кривичног
дела; ова изразита сличност је онемогућила идентификацију кривца. Fe
iser (2009) је спровео акустичку анализу мушких и женских гласова ко
јом је указао на постојање спектралних сличности гласова браће или се
стара које нису уочене код парова говорника који нису у сродству. Ипак,
будући да су ове сличности више појединачног него општег карактера,
гласови сродника се не би смели унапред сматрати сличнијима. Иако
постоји велики број студија које су проуч
 авале сличности гласова иден
тичних близанаца, малобројне су оне које су се бавиле анализом слич
ности гласова чланова породице. Feiser и Kleber (2012) су спровели ис
траживање на узорку од 5 парова мушких говорника који су у сродству,
старости 22-29 година, са узрасном разликом од једне до три године у
сваком пару. Сваки говорник је имао задатак да прочита одређене тек
стове, што је снимано од стране испитивача. Начињени говорни корпус
је презентован свакоме од 20 слушаоца, старости од 22-45 година, оба
пола, који су покушали да препознају који гласови припадају сродници
ма, а који не. Закључци ове студије указују да су слушаоци способни да
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разликују гласове који припадају сродницима од гласова који припадају
особама које нису у крвном сродству. Гласови сродника су се у овој сту
дији заиста показали као довољно слични да би испитаници успели да
уоче те сличности (Feiser, Kleber, 2012).
Карактеристике говора се често уопштено деле на органске и нау
чене, имплицирајући да су неке од њих условљене анатомијом, а друге
говором који смо имали прилике да током живота чујемо. Иако је оба
извора различитости веома тешко експериментално контролисати, у
случају монозиготних близанаца природа је омогућила такву контролу.
Разумно је претпоставити да су анатомске разлике у говорно-језичком
тракту код ових говорника, уколико уопште и постоје, минималне, а ти
ме и занемарљиве. Стога, разлике у њиховом говору се неизбежно мо
рају приписати процесу учења (Nolan, Oh, 1996). Упркос великом бро
ју доказа који потврђују висок степен сличности гласова монозиготних
близанаца, мали је број истраживања која су се заснивала на испити
вању њиховог говора и карактеристика гласа путем акустичке анализе.
Испитујући говорне обрасце идентичних близанаца коришћењем аку
стичке анализе могуће је одредити њихове моторичке говорне вештине
индиректним путем, а потом и проценити степен сличности у владању
овим вештинама. Усвајањем оваквог приступа постаје могуће испита
ти спектралне карактеристике њиховог говора, и одредити степен слич
ности између тих акустичких структура. Уколико су говорни обрасци
монозиготних близанаца врло слични, ово може бити резултат не само
њихових заједничких физичких карактеристика, већ и заједничких гена,
као и истог окружења (Plomin & Kosslyn, 2001). Испитивањем сличности
говора идентичних близанаца и поређењем са говором неидентичних
близанаца, као и браће или сестара који нису близанци, може се доћи до
значајних података о улози утицаја генетског наслеђа као и окружења
на моторне карактеристике говора. У истраживању које се заснивало на
акустичкој анализи читаног говора великог броја близаначких парова
и парова браће или сестара, Przybyla и др. су открили да монозигот
ни близанци испољавају виши степен сличности у висини основне фре
квенције говора него браћа или сестре који нису идентични близанци,
те су на основу тога закључили да на висину основног тона појединца
утичу генетски фактори (Przybyla, Horii & Crawford, 1992). Ова запажа
ња су недавно потврђена и студијом Fuchs, Oeken, Hotopp, Täschner,
Hentschel & Behrendt, 2000. У истраживању Gysel и др. (2001), по два од
двадесет женских и десет мушких гласова монозиготних близанаца су
придруживани трећем, случајно одабраном гласу, са циљем да сваки од
десет слушалаца студената логопедије покуша да установи који глас не
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припада близаначком пару. Резултати истраживања су показали да је из
весна већа перцептивна сличност између гласова идентичних близанаца
него између гласова људи који нису сродници. На акустичком нивоу,
потврђено је да монозиготни близанци имају сличну основну фреквен
цију гласа, што може представљати значајну идентификациону карак
теристику (Van Gysel, Vercammen, Debruyne, 2001). Студија која је као
говорнике укључивала десет парова монозиготних близанаца, од којих
пет мушких и пет женских, старости од 10 до 15 година, док су слушаоци
били студенти логопедије, испитивала је могућност разликовања гласо
ва близанаца унутар и ван близаначких парова. Резултати истраживања
указују да су слушаоц
 и били веома успешни у разликовању близаначких
парова међусобно, док су били мање успешни у препознавању гласо
ва унутар парова. Закључак аутора студије је да је разликовање гласова
идентичних близанаца слушањем њиховог говора тешко, али могуће, са
релативно успешним очекиваним исходом. Уколико се слушању при
друже и одређене акустичке анализе, вероватноћа успешности препо
знавања говорника се значајно увећава. Nolan и Oh (1996) су испитујући
говор идентичних близанаца открили разлике код акустичких образаца
у фонетској реализацији гласова „Р“ и „Л“. Они напомињу да говор бли
занаца могу карактерисати велике сличности, као и велике разлике, из
чега закључују да степен сличности говора монозиготних близанаца ни
је предвидива категорија.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
Циљеви
Општи циљ овог истраживања био је да се испита сличност гласова
сестара и гласова монозиготних близнакиња путем компаративне ана
лизе основних фреквенција (F0) и формантних структура вокала. Из оп
штег циља произашли су посебни циљеви истраживања, и то: испитати
одступања у просечним вредностима основне фреквенције код сестара
и сестара близнакиња; испитати одступања у просечним вредностима
форманата акцентованих вокала код сестара и сестара близнакиња; ис
питати одступања у просечним вредностима форманата неакцентова
них вокала код сестара и сестара близнакиња;
Хипотезе
Из постављених циљева, произашле су хипотезе истраживања:
Х1. Не постоје индикативне разлике у одступањима просечних вред
ности основне фреквенције код сестара и сестара близнакиња;
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Х2. Не постоје индикативне разлике у одступањима просечних
вредности форманата акцентованих вокала код сестара и сестара бли
знакиња;
Х3. Не постоје индикативне разлике у одступањима просечних вред
ности форманата неакцентованих вокала код сестара и сестара близна
киња.
Узорак
Истраживање је спроведено у Лабораторији за форензичку фонети
ку МУП Србије, септембра 2013. године и обухватило је четири одрасле
изворне говорнице српског језика, узраста од 30-36 година, говора нео
птерећеног говорном патологијом, од којих су две испитанице монози
готне близнакиње, а две рођене сестре узрасне разлике од 6 година.
Инструмент истраживања
Као инструмент истраживања коришћен је ˝Балансирани текст˝
(Шешум, 2009), специјално конструисан за форензичке потребе анали
зе говора и гласа. Балансираност текста се односи на природну дистри
буцију учесталости слогова у семантичким јединицама говора српског
језика, као и на обухваћеност свих гласова српског језика у иницијалном
и медијалном артикулационом положају и 14 најфреквентнијих гла
сова у финалном положају. Текст представља кохерентну семантичку
целину и садржи сложене исказе који су захвални за анализу говора.
Поред овог текста, као иструменти истраживања коришћени су и текст
„Здраво, Марко“ (Кашић, 2005) као и рецитација „Иде патка преко Са
ве“. За разлику од баласираног текста, текст „Здраво, Марко“, садржи и
узвично интониране реченице, потенцијално значајне за анализу гласа
и говорних сегмената, док је присуство рецитације последица потребе
да се у узорак уврсти и униформна говорна деоница која не припада чи
таном говору.
Методологија
Испитивање је спроведено индивидуално са сваком од испитаница,
у просторији ослобођеној присуства амбијенталне буке. Испитанице су
имале задатак да прочитају текстове и изговоре рецитацију. Временски
размаци између читања и читања и рецитовања су били између 3 и 5 ми
нута, због спречавања говорног замора. Редослед снимања је био следећи:
читање балансираног текста, читање текста „Здраво, Марко“, рецитовање.
За снимање је коришћен професионални снимач „Gnom2M“. Снимци су

521

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ФОРМАНТНИХ СТРУКТУРА ГЛАСОВА СЕСТАРА ...

16-битни, сачињени у .wav формату, са периодом одабирања од 11025 Hz.
Апроксимативни однос сигнал-шум је на свим снимцима био значајно из
над 20 dB. За анализу говора је коришћен најсавременији специфични
софтвер за обраду говора у форензичке сврхе – „SiS 7.1“, руске фирме
„Speech Technology Center“ из Санкт Петерсбурга. Снимљени материјал
је анализиран помоћу кепстрограма и LPC спектрограма.
Након што су издвојене просечне вредности основних фреквенција
за сваки сегмент говорног узорка, израчунате су аритметичке средине
F0 сваке говорнице, у односу на које је утврђивано одступање у фре
квентном опсегу код сестара и сестара близнакиња. Након тога је усле
дила детаљна анализа формантих структура вокала. Укупан број анали
зираних вокала за сваку испитаницу је 108, од чега је 68 акцентованих и
40 неакцентованих, у све три позиције у речи (иницијалној, медијалној,
финалној). Глас „И“ је садржан 24 пута (8 акцентован +16 неакценто
ван), глас „Е“ 22 пута (14+8), „А“ 30 пута (22 +8), „О“ 17 пута (13+4) и
„У“ 15 пута (11+4). Након израчунавања вредности прва три форманта
сваког вокала из узорка, подаци су бележени у посебне табеле, где су ,
поред артикулацион
 о-акустичког, груписани и према критеријуму на
глашености/ненаглашености. Аритметичке средине вредности сваког
појединачног форманта, групе форманата, као и њихових одступања
код сестара и сестара близнакиња су израчунате, на основу чега је омо
гућено упоређивање сличности гласова испитаница.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати компаративне анализе основних фреквенција (F0) гласа
и формантних структура вокала сестара и монозиготних близнакиња су
приказани кроз табелу и графикон, уз одговарајуће коментаре.
Табела 1– Просечна висина основних фреквенција гласа говорница
изражена у херцима (Hz), за сваки од три инструмента
истраживања
F0

Б1

Б2

С1

С2

Балансирани текст

194

190

175

167

„Здраво, Марко“

216

211

181

175

Рецитација

197

186

174

170

АС

202

196

177

171

Разлика АС

6

6
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У табели бр.1 приказана је просечна висина основних фреквенција
гласа говорница изражена у херцима (Hz), за сваки од три инструмен
та истраживања, као и вредност укупног одступања аритметичких среди
на основне фреквенције гласа код близнакиња (Б1,Б2) и сестара (С1,С2).
Највиша просечна вредност F0 карактерише близнакињу Б1 (202 Hz), за
тим близнакињу Б2 (196 Hz), док је просечна вредност основних фреквен
ција гласа сестара значајно нижа, и износи 177 Hz за сестру С1 и 171 Hz за
сестру С2. Вредност просечног одступања F0 код близнакиња истоветна је
као и код сестара и износи 6 Hz, што упућује на велику сличност између
основних фреквенција гласова испитаница које су у сродству. Просечна
разлика F0 између парова сродница је значајна, као што се може и видети
из табеле, и износи чак 35 Hz, иако све говорнице припадају истој узра
сној категорији. Највиша вредност F0 код свих говорница је постигнута
приликом читања текста „Здраво, Марко“, док је најнижа просечна вред
ност F0 код говорница Б1 и С2 испољена приликом читања балансираног
текста, а код говорница Б2 и С1 приликом рецитовања.

График 1– Укупна просечна одступања у вредности F0 и у вредности
ма F1, F2 и F3 акцентованих и неакцентованих вокала изражена у
херцима (Hz), за сваки пар сродница

Графиком бр. 1 приказана су укупна просечна одступања у вредно
сти F0 и у вредностима F1, F2 и F3 акцентованих (А) и неакцентованих
(НА) вокала изражена у херцима (Hz), за сваки пар сродница. Графички
приказ упућује да, иако не постоје разлике у просечним вредностима
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F0 код сродница, одступања у вредности појединачних форманата могу
бити значајна, и крећу се у интервалу од 23,2 Hz до чак 234 Hz. Најма
ња разлика у вредности форманата је забележена код првог форманта
неакцентованих вокала, у изговору близнакиња, док је највећа разлика
испољена код вредности трећег форманта неакцентованих вокала, по
ново код близнакиња. Посматрано у односу на сродничке парове, говор
близнакиња се мање разликује у вредностима форманата F1 и F2 код ак
центованих вокала и F1 код неакцентованих, док је говор сестара слич
нији у вредностима трећег форманта акцентованих вокала, и другог и
трећег код неакцентованих.
ДИСКУСИЈА
Уобичајено је мишљење да су гласови сродника сличнији од гласо
ва људи који нису у родбинској вези. Међутим, могуће је и да две особе
имају идентичан вокални тракт, а да се разликују према начину гово
ра, што је случај код идентичних близанаца. У овом раду је испитива
на сличност гласова сестара и гласова монозиготних близнакиња пу
тем компаративне анализе основних фреквенција гласа и формантних
структура вокала.
Резултати који су добијени на основу овог истраживања указују да не
постоје разлике у одступањима просечних вредности основне фреквен
ције код сестара и сестара близнакиња. Будући да је просечно одсту
пање у вредностима F0 код сродничког пара близнакиња (Б1-Б2) и код
сродничког пара сестара (С1-С2) минимално, и да у оба случаја износи
6 Hz, као и да нити једно појединачно одступање у вредности основне
фреквенције у оквиру истог сродничког пара не износи више од 9 Hz,
можемо са сигурношћу закључити да не постоје индикативне разлике
у одступањима просечних вредности основне фреквенције код сестара
и сестара близнакиња, и тиме је прва постављена хипотеза потврђена.
Одступања у просечним вредностима форманата акцентованих во
кала код сестара и близнакиња су приказана у Графику 1, и крећу се у
интервалу од 24,8 Hz до 169,6 Hz. Најмања одступања су уочена код
вредности првог форманта у близаначком пару, а највећа у вредности
ма другог форманта сестара. Иако одступања вредности првог и другог
форманта акцентованих вокала у изговору близнакиња указују на већу
сличност њиховог говора у односу на говор сестара, одступања у вредно
стима трећег форманта не прате овај тренд и указују на већу сличност
говора сестара. Овај закључак наводи на делимично потврђивање дру
ге постављене хипотезе истраживања.
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Следећи циљ истраживања био је да се испитају одступања у просеч
ним вредностима форманата неакцентованих вокала код сестара и бли
знакиња. Укупан опсег разлика у одступањима, за оба сродничка пара,
подразумева вредности од 23,2 Hz до чак 234,4 Hz. Као и код акцентова
них вокала, разлика у одступањима просечних вредности F1 указује на
већу сличност гласова близнакиња, док су, међутим, вредности F2 и F3
сличније код сестара, што условљава делимично потврђивање треће
постављене хипотезе.
Резултати испитивања акустичке структуре форманата акценто
ваних и неакцентованих вокала указују на правилност у расту разлике
вредности форманата изражене у херцима у говору близнакиња; код обе
групе вокала, најмања разлика изражена у херцима је код првог фор
манта, затим другог, док је највећа разлика у вредностима трећег фор
манта. Код говора сестара је испољена другачија тенденција: најмања
разлика у вредностима форманата изражена у херцима је такође код
првог форманта, затим код трећег, а највећа разлика и код акцентова
них и код неакцентованих вокала је у вредностима другог форманта.
Ово је интересантно јер код вокала други и трећи формант могу бити
прилично удаљени (нпр. код гласа „И“), па би процентуално изражене
међусобне разлике могле указати на велику дискрепанцу у вредности
ма. Говор близнакиња се, на основу резлутата истраживања, не може
сматрати сличнијим од говора сестара; посматрано према појединач
ним одступањима у вредностима F0, F1, F2 и F3 код акцентованих и
неакцентованих вокала, близнакињама се говор више разликује у вред
ностима F3-А, F2-НА и F3– НА, сестрама у вредностима F1-А, F2-А и
F1-НА, док су вредности одступања основне фрекфенције изједначене.
Дакле, од 7 посматраних вредности, (F0, F1-А, F2-А, F3-А, F1-НА, F2-НА
и F3-НА), сваки сроднички пар испитаница је исказао већу сличност у
по три, док је седма вредност иста код оба пара испитаница.
ЗАКЉУЧАК
На основу добијених резултата истраживања, може се закључити
да не постоје индикативне разлике у одступањима вредности основних
фреквенција и формантних структура вокала гласова сестара у односу
на гласове монозиготних близнакиња, из чега произилази да, и поред
истоветности говорно-језичког тракта, говор близнакиња није међусоб
но сличнији од говора сестара. Говор унутар сродничких парова у овом
истраживању се показао као веом
 а сличан, са минималним разликама у
вредностима основне фреквенције, док резултати компаративне анали
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зе формантних структура акцентованих и неакцентованих вокала, иако
указују на међусобну сличност гласова сродница на акустичком плану,
не наводе на закључак који иде у прилог веће сличности говора једног
од сродничких парова.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VOICE FORMANT STRUCTURES
AMONG SIBLINGS AND MONOZYGOTIC TWINS
MIA ŠEŠUM
Laboratory for Forensic Phonetic, MUP RS, Belgrade

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

1. „Балансирани текст“ (Шешум, 2009)
Застао је на железничкој станици да од последњих стотину динара
купи кафу и паклу цигарета, када је дошао у Београд, град на ушћу
двеју река испод Авале. Током читавог пута у возу се чула неописива
бука, изазвана шкрипањем врата кабине и виком људи који су славили
последњу ноћ старог Миленијума. У истом купеу са њим је био још само
Един, локални пекар, продавац хлеба и ђеврека. Џангризави човек је ипак
упорно ћутао целу ноћ, не желећи да се упушта у сувишне разговоре.
Било је очигледно да је тужан, да му фали породица и осећај сигурности
који је имао у свом родном месту. Оставио је за собом све лоше мисли,
и обећао себи да се никада неће вратити назад, само када једном оде. Од
успомена је са собом понео само лични Хоџин запис, не много млађи од
њега самог, омиљени беџ, и стари, ручни, механички сат.
2. „Здраво, Марко“ (Кашић, 2005)
Здраво Марко! -Дођи! -Хоћу да ти испричам шта се догодило данас!
-Чекајући Петра на станици, видех једног старијег човека како носи
букет цвећа. На глави је имао шешир. Прелазио је улицу наспрам оне
тек реновиране бурегџинице. Замисли, баш у том тренутку је дунуо врло
јак ветар па му је шешир полетео с главе. Он је, да би задржао шешир,
раширио руке и испустио цвеће које је ветар разнео по улици. Док се
сагињао, умало га не згази Љубин форд!
3. „Иде патка“
Иде патка преко Саве, носи писмо на врх главе, у том писму пише:
„Не волим те више“.
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Асоцијације речи представљају важан извор података за проуч
 авања у
разним научним областима па самим тим и за проуч
 авање емоционалног
израза јер подразумевају појаву кад год је једна реч изречена или помишљена,
друге речи се јављају истовремено у свести говорника или слушаоца.
Предмет истраживања су оне слободне асоцијације речи које су наста
ле као реакција на оне речи– стимулусе које су емотивно обојене или већ у
самом називу представљају неку емоције. Циљ нашег истраживања је испи
тати карактеристике реакција на речи које у себи садрже оне емоционалне
категорије које су свакодневно присутне у свести деце и разлике у особено
стима вербалних асоцијација између две групе испитаника.
Узорак је чинило 100 деце предшколског узраста са развојном дисфази
јом (Експериментална група) и 200 деце са нормалним говорно-језичким раз
војем (Контролна група). Као мерни инструмент коришћен је Тест асоција
ција аутора Наташе Д. Чабаркапе који се састоји из 40 речи стимулуса. Из
теста је издвојено 6 емотивно обојених речи које су служиле као стимулус
за давање слободих асоцијација( мама, тата, љубав, волети, љут, тужан).
Поређење резултата контролне и експерименталне групе показало је да
се те две групе међусобно значајно разликују у свим испитиваним сегменти
ма. Деца нормалног говорно-језичког развоја дају значајно већи број слобод
них асоцијација и код њих су присутнији одговори типа фразе и праве асоци
јације, док је деци са развојном дисфазијом за сваку асоцирану реч потребно
значајно више времена да дају одговор и код њих су заступљенији омисија,
ехолалија и аоцијације типа супротности.
Кључне речи: слободне асоцијације речи, емотивно обојене речи, деца са
развојном дисфазијом, деца са нормалним говорно-језичким развојем
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Увод
Емоције су основни психички доживљаји који представљају карак
теристично узбуђено стање организма изазвано неким стимулусом или
ситуацијом (Требјешанин, 2000).
Емоције се деле на примарне и секундарне. У рпимарне спадају:
бес(Љутња), Радост(срећа), жалост(туга), страх, (Требјешанин, 2000).А
у секиндарне спадају: Жаљење, забринутост, изненађење и др. (Мурраy,
ет ал.,1993).
У једно истрађивању о способности да говоре о емоцијама код деце
на узрасту између друге и пете године, се отткрива да деца и у другој
години живота могу говоре о неком малом сету емоција и то оним емо
цијама које уочавају код одраслих. Деца различите емоције пројектују
на лутке, плишане играчке комуницирају са њима на начин на који од
расли комуницирају са њима. (Wеллман, ет ал., 1995).
У другом истраживању се наводи да деца имају тенденцију да чешће
говоре о негативним него о поyитивним емоцијама, што указује да не
гативне емоције остављају јачи утисак него позитивне емоције, што је
слично и код одраслих (Lagattuta et all., 2002).
Способност деце да разумеју емоције и да утврде која емоција следи
којој ситуацију је довољна да могу да имају увид у сопствени жживотни
развој, ова способноат не сано да им омогучава да предвиде и избегну
неко емотивно стање већ и да планирају своју будућност и да мењају
сопствени доживљај емоција (Харрис, 2008).
Развој социо-емоционалне компетенције детета одређен је у вели
кој мери природом раних, дечјих искустава које оно стиче у комуника
цији са родитељима или другим особама које о њему брину. Првобитни
облици комуникација односе се углавном на емоционални дијалог из
међу детета и родитеља и уколико постоји хармонична размена емо
ција у овом период
 у, сматра се, да је то један од најважнијих стечених
оцио-емоционалних ресурса, којима ће дете располагат и у будућности.
Временом се комуникативни модалитети које користе родитељи, али и
деца, усложњавају. У период
 у када се код деце развије говорна експреси
ја, она ће бити додатни медијум преко кога ће се размењивати осећања,
мисли, жеље и потребе (Waters et all., 2000).
Гашић-Павишић дефинише асоцијације као појаву кад год је једна
реч изречена или помишљена, друге речи се јављају истовремено (или
у непосредном следу) у свести говорника или слушаоца. Техника сло
бодних асоцијација речи се заснива на томе да се испитанику саопшти
реч-драж и затим се бележи негов одговор, тј. прва реч која му се јавила
у свести после примања речи– дражи (Гашић– Павишић, 1984).
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Сложене речи код вербалних асоцијација чине вокабулар богати
јим. Развој вокабулара је изазов за васпитаче, учитеље и децу. Још од
детињства изискују се стратегије да се унапреди развој вокабулара а то
је пре свега да се деца активно укључе у обликовању свог речник, да га
чине богатијим кроз жељу за учењем нових речи и потребом за нијан
сирањем значења речи (Јалонго, ет алл. 2011).
Развојна дисфазија је развојни језички поремећај, односно поре
мећај развоја експресивног( језичке продукције) и рецептивног говора
(језичког разумевања) са специфичним патолошким обрасцем испоља
вања ( дисторзијом и супституцијом фонема и речи које добијају облик
парафазичних продукција), а који се не јављају ни у једном стадијуму
нормалног језичког развоја, а које се задржавају веома дуго, док је соци
јални развој ове деце релативно нормалан, без губитка слуха, менталне
ретардације, аутизма или других поремећаја (Голубовић, 2006).
Бројна истраживања код нас и у свету, указују да развојну дисфазију
карактерише низ различитих специфичних, патолошких образаца ис
пољавања, који се не јављају ни у једном стадијуму нормалног језичког
развоја као на пример: дисторзија и замена фонема и речи које добијају
облик парафазичних продукција, и које се у језичкој продукцији ове де
це задржавају веома дуго.
За дисфазичну децу карактеристична је појава тешкоћа у усвајању
значења речи, наиме она углавном овладавају конкретним значењима
док имају значајне потешкоће у усвајању речи којама се означавају ап
страктне језичке категорије као што су прилози, предлози, заменице,
род, лица, глаголска времена, тако да ове речи углавном и немају у свом
речнику. Овај семантички проблем може се манифестовати и тако да
дете има значење (конкретно), али му недостаје реч којом би означило
тај појам (Чабаркапа, 2005).
Методологија истраживања
Основни циљ истраживања је да се испитају карактеристике вербал
них асоцијација код емотивно обојених речи, а то се односи на утвр
ђивање просечног броја асоцираних речи и врсти асоцијација на сваку
реч-драж у контролној и експерименталној групи.
Узорак испитаника, на ком је спроведено истраживање, чини 100 де
це са дијагнозом развојне дисфазије и 200 деце нормалног говорно – је
зичког развоја, узраста од 5 до 7 година. Као инструмент за прикупљање
података коришћен је тест асоцијација, чији је аутор у односу на компо
зицију листе и начин оцењивања асоцијација Наташа Д.Чабаркапа. Тест
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садржи 40 речи стимулуса које се кажу деци и на које она дају слободне
асоцијације. Ми смо ии теста издвојили шест речи које смо означили
као емотивно обојене: мама, отац, љут, љубав, волети и тужан.
Слободне асоцијације, које су деца дала на сваку од 40 задатих речи,
разврстане су с обзиром на то којој врсти асоцијација припадају. У прву
категорију сврстани су одгово-ри деце “не знам”, односно када дете не
даје ниједну асоцијацију на задату реч (омисија). Другу категорију чи
не одговори у којима се понавља задата реч (у једнини или множини)
и она носи назив “ехолалија”. У трећој категорији су речи које имају
супротно значење од задате речи, и ову категорију смо назвали “супрот
ности”. Четврту категорију чине асоци-ације у правом смислу речи, па
смо је назвали “праве асоцијације” (на пример: тужан– плачеш). У пету
категорију смо сврстали одговоре који представљају фразе (на пример:
мама– воли те, љуби те, васпитава ме), па је и назив категорије “фразе”.
Остале врсте асоцијација, дакле оне које се нису могле сврстати у прет
ходне категорије, припадају групи “остале асоцијације”
Резултати истраживања
Извршено је пребројавање броја асоцираних речи, израчунате су
фреквенције и проценати за сваког појединачог испитаника, као и за
групе у целини. Потом су израчунате аритметичке средине и стандард
не девијације које се односе на број асоцираних речи на сваку реч драж.
Применом поступка за утврђивање значајности разлика између
аритметичких средина проверена је просечна учесталост броја асоци
раних речи код деце из контролне и експерименталне групе.
Табела 1. Просечан број асоцираних речи у контролној и
експерименталној групи на емотивно обојене речи
Контролна група
(200)
Мама
Тата
Љубав
Волети
Љут
Тужан

Експеримент. група
(100)

АС

СД

АС

СД

2.11
2.33
2.17
2.04
2.50
2.14

1.27
1.36
1.37
1.25
1.50
1.38

2.13
1.65
1.85
2.06
2.05
1.59

1.18
0.96
1.23
1.31
1.00
1.15

Т-тест и
Значајност
т = 0.16 (није значајно)
т = 4.48 (ниво 0.01)
т = 1.94 (ниво 0.05)
т = 0.16 (није значајно)
т = 2.71 (ниво 0.01)
т = 3.44 (ниво 0.01)
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Видимо да за реч „мама“ и „волети“ не постоје статистички значај
не разлике између обе групе испитаника. Све остале разлике су значајне
на новоу 0,01, што указује на поузданост закључака од 99 одсто да деца
са дијагнозом развојне дисфазије дају значајно мањи број асоцијација
од деце нормалног говорно– језичког развоја на следећих три речи сти
мулуса: отац, љубав, љут и тужан.
Разлике у учесталости појединих типова асоцијација, на задату реч
„мама“, код деце из два подузорка су статистички значајне. У експери
менталној групи учесталост ехолалије (понављање задате речи) је зна
чајно већа него код деце из редовне популације – та разлика износи 26%.
Асоцијације у којима се наводе речи супротног значења, такође, су више
заступљене (за 13%) у групи деце са дисфазијом. Директне асоцијације
су значајно чешће присутне у одговорима деце из редовне популације
– у 25.5% случајева више него у експерименталној групи. Такође, де
ца из контролне групе у значајно већем проценту користе остале врсте
асоцијације – разлика од 20%. Поузданост изнетих закључака је, као и
у претходним случајевима, 99 одсто. Када су у питању асоцијације које
спадају у категорију фраза и без асоцијација, разлике између контролне
и експерименталне групе нису статистички значајне.
Табела 2. Врсте асоцијација на реч „мама“
у контролној и експерименталној групи
реч „мама“
Врсте асоцијација:

Контролна група (200) експеримент. група (100)

Без асоцијација (1)

0.0 % ( 0)

1.0 % ( 1)

ехолалија (41)

5.0 % (10)

31.0 % (31)

супротности (43)

10.0 % (20)

23.0 % (23)

Дирекнтне асоцијације(75)

33.5 % (67)

8.0 % ( 8)

фразе (76)

23.5 % (47)

29.0 % (29)

Остале асоцијације (64)

28.0 % (56)

8.0 % ( 8)

хи-квадрат = 73.47 (ниво 0.01)

Код обе групе испитаника најјучесталија асоцијација на реч– драж
„мама“ била је „тата“, а затим следе придевске асоцијације: добра, лепа,
тј. Оне особине којима деца најчешће описују маму, а затим следе гла
голи: воли, мази, чува, кува.
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Чак 72 одсто деце са дисфазијом понаваља задату реч „отац“, док се
та врста асоцијације јавља у 27% одговора деце из редовне популације.
Директне асоцијације и фразе су значајно учесталије у контролној гру
пи (за 15.5%, тј. за 27% више). Разлике у учесталости осталих типова
асоцијација су мале и нису статистички значајне.
Табела 3. Врсте асоцијација на реч „отац“
у контролној и експерименталној групи
реч „отац“
Врсте асоцијација:

Контролна група (200)

експерим. група (100)

Без асоцијација (1)

0.0 % ( 0)

1.0 % ( 1)

ехолалија (126)

27.0 % (54)

72.0 % (72)

супротности (16)

4.0 % ( 8)

8.0 % ( 8)

Директне асоцијације(45)

20.5 % (41)

4.0 % ( 4)

фразе (72)

33.0 % (66)

6.0 % ( 6)

Остале асоцијације(40)

15.5 % (31)

9.0 % ( 9)

Хи-квадрат = 70.61 (ниво 0.01)

Одговори на реч– драж „тата“ били су много разноврснији код де
це из контролне групе која су реч отац описивали кроз активности које
су везане за ову асоцијацију: На пут, на утакмице, понекад удари, пуно
ради, дође увече да спава, на Калемегдан, брада, чита новине, прича
приче, донесе чоколаду, вози ауто, нема га кући, љут, озбиљан, тужан,
далеко је, расположен, мушко, диван , паметан, поправља аутомобиле,
строг, али не бије, Викендом код тате, тера ме да га стиснем. Код кон
тролне групе најзаступљенија је била асоцијација тата, коју смо навели
као ехолалију, иако је синоним на реч-драж „отац“.
Проценти деце која нису дала ни једну асоцијацију и која су поно
вила задату реч „љут“ се не разликују значајно у контролној и експе
рименталној групи. Код деце са дисфазијом су присутнија ехолалија и
супротности. У асоцијацијама деце из редовне популације значајно су
заступљеније директне асоцијације и фразе
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Табела 4. Врсте асоцијација на реч „љут“у контролној и
експерименталној групи
реч „љут“
Врсте асоцијација:

Контролна група (200)

Експерим. група (100)

Без асоцијације (2)

0.5 % ( 1)

1.0 % ( 1)

ехолалија (22)

5.0 % (10)

12.0 % (12)

супротности (46)

12.5 % (25)

21.0 % (21)

Директне асоцијације(43)

17.5 % (35)

8.0 % ( 8)

фразе (78)

31.5 % (63)

15.0 % (15)

Остале асоцијације (109)

33.0 % (66)

43.0 % (43)

Хи-квадрат = 20.86 (ниво 0.01)

Док су деца из експерименталне групе углавном поновила реч која
је била стимулус, најчешћа асоцијација код деце нормалног говорно-је
зичког развоја је бесан, љутиш се, љут на маму, на друга итд.
Понављање задате речи „љубав“ је значајно присутније у групи деце
са дисфазијом, док је тип асоцијација фразе више заступљен у одговори
ма деце из редовне популације. Разлика од шест процената која се јавља
када су у питању директне асоцијације, као и остале три разлике које су
још мање, нису статистички значајне.
Табела 5. Врсте асоцијација на реч „љубав“ у контролној и
експерименталној групи
реч „љубав“
Врсте социјација:

Контролна група (200)

Експерим. Група (100)

Без асоцијације (9)

1.5 % ( 3)

6.0 % ( 6)

ехолалија (21)

3.5 % ( 7)

14.0 % (14)

супротности (12)

3.5 % ( 7)

5.0 % ( 5)

Директне асоцијације (120)

42.0 % (84)

36.0 % (36)

фразе (130)

46.0 % (92)

38.0 % (38)

Остале асоцијације (8)

3.5 % ( 7)

1.0 % ( 1)

Хи-квадрат = 18.52 (ниво 0.01)
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Реч „љубав“ се може означити као водећа од свих емотивних речи
које користимо у нашем истраживању јер овај апстрактан појам дефи
нишемо као стање јаке емотивне наклоности према некоме или нечему.
Такође се на основу овог појма може увидети како деца реагују и какве
врсте асоцијација дају на ову реч– +стимулус, јер је љубав као осећање
које сви имамо у себи управо инспирација за неке од најузвишенијих
достигнућа човечанства. Волиш, љубиш су најчешће асоцијације а затим
следе волиш маму, маму и тату, што указује како деца доживљавају овај
појам и да је углавном ово осећање усмерено на чланове породице.
У одговорима на реч „тужан“ деца из контролне и експерименталне
групе у подједнаким процентима дају речи супротног значења, или не
наводе ниједну реч асоцијацију. Директне асоцијације и категорија фра
зе су значајно заступљеније у одговорима деце нормалног говорно-је
зичког развоја. Деца са дисфазијом значајно више дају асоцијације које
се налазе у категорији остале асоцијације, на задату реч „тужан“.
Табела 6. Врсте асоцијација на реч „тужан“ у контролној и
експерименталној групи
реч „тужан“
Врсте асоцијација:

Контролна група (200)

Експерим. група (100)

Без асоцијације(5)

1.5 % ( 3)

2.0 % ( 2)

ехолалија (22)

4.0 % ( 8)

14.0 % (14)

супротности (43)

13.0 % (26)

17.0 % (17)

Директне асоцијације(83)

31.0 % (62)

21.0 % (21)

фразе (60)

27.5 % (55)

5.0 % ( 5)

Остале асоцијације (87)

23.0 % (46)

41.0 % (41)

Хи– квадрат = 36.67 (ниво 0.01)

Деца из конролне групе су на ову реч имали асоцијацију „ружан“
док је код деце са развојном дисфазијом асоцијација била усмерена на
радњу: „плачеш“. Углавном је ова реч асоцирала децу на губитак нечега
па су најфреквентније асоцијације биле: немаш нешто, ниси добио, ниси
добар итд.
Када је у питању учесталост асоцијација на реч „волети“, констату
јемо да нема статистички значајних разлика у учесталости свих шест
категорија одговора деце из контролне и деце из експерименталне гру
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пе. То је друга реч стимулус, од укупно 40 речи из теста асоцијација, код
које је утврђено да су врсте асоцијација код деце са дисфазијом и код
деце из редовне популације подједнако заступљене.
Tабела 7 – Врсте асоцијација на реч „волети“ у контролној и
експерименталној групи
реч „волети“
Врсте асоцијација:

Контролна група (200)

Експерим. група (100)

Без асоцијације (5)

1.0 % ( 2)

3.0 % ( 3)

ехолалија (17)

5.5 % (11)

6.0 % ( 6)

супротности22)

5.5 % (11)

11.0 % (11)

Директне асоцијацијације(29)

45.0 % (90)

39.0 % (39)

фразе (96)

31.5 % (63)

33.0 % (33)

Остале асоцијације (31)

11.5 % (23)

8.0 % ( 8)

Хи квадрат = 8.55 (није значајно)

Асоцијација на ову емотивно обојену реч је такође била емотивно
обојена а то је „љубав“. А затим следе слично као и код речи– дражи
„љубав“ асоцијације типа, „волети маму и тату“ што указује на дететову
афективну везаност за родитеље.
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Закључак
Богатство вербалних асоцијација је присутније код деце из контрол
не групе. У експерименталној групи учесталост ехолалије (понављање
задате речи) је значајно већа него код деце из редовне популације – та
разлика износи 26%. Асоцијације у којима се наводе речи супротног зна
чења, такође, су више заступљене (за 13%) у групи деце са дисфазијом.
Директне асоцијације су значајно чешће присутне у одговорима деце из
редовне популације – у 25.5% случајева више него у експерименталној
групи. Такође, деца из контролне групе у значајно већем проценту кори
сте остале врсте асоцијације – разлика од 20%. Поузданост изнетих за
кључака је, као и у претходним случајевима, 99 одсто Када су у питању
асоцијације које спадају у категорију фраза и без асоцијација, разлике
између контролне и експерименталне групе нису статистички значајне.
Такође, за реч „мама“ и „волети“ не постоје статистички значајне раз
лике између обе групе испитаника.
Као што смо већ навели развој социо-емоционалне компетенције
детета одређен је у великој мери природом раних, дечјих искустава ко
је оно стиче у комуникацији са родитељима или другим особама које
о њему брину. Првобитни облици комуникација односе се углавном на
емоционални дијалог између детета и родитеља и уколико постоји хар
монична размена емоција у овом периоду, сматра се, да је то један од
најважнијих стечених оцио-емоционалних ресурса, којима ће дете рас
полагат и у будућности. Зато смо као стимулусе узели речи мама и тата.
На основу одговора за ове две емотивно обојене речи може се говорити
о односу између детета и родитеља. У којој мери је заступљена хармо
нична размена емоција коај је пресудна за дететов емоционални раѕвој
и за дететовом потребом да успостави социјалне и емоционалне односе
са другим особама у разним етапама живота.

Када говоримо о стимулусима „љубав“и „волети“ , љубав као осе
ћање које сви имамо у себи управо инспирација за неке од најузвише
нијих достигнућа човечанства.  Деца углавно за ову апстрактну реч
углавном дају асоцијације у којима љубав усмераавају према ближим
члановима породице, према омиљеној храни или играчкама.
Оваква истраживања ће свакако послужити у терапијске сврхе.
Јер је неадекватно испољавање емоција једна од карактеристика дис
фазичне деце.
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Verbal associations emotionally colored words
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SUMMARY
Association words are an important source of data for research in
various scientific fields and therefore the study of emotional expressions
since there is occurrence whenever a word pronounced or thoughtful, the
other words occurring simultaneously in the mind of the speaker or the
listener.
Case studies have free association of words that emerged as a reaction to
one-word stimuli that are emotionally colored or already in the title represent
an emotion. The aim of our study was to examine the characteristics of the
response to words that contain those emotional categories that are daily
present in the minds of children and differences in the characteristics of
verbal associations between the two groups.
The sample consisted of 100 preschool children with developmental
dysphasia (experimental group) and 200 children with normal speech and
language development (control group). As a measuring instrument was
used to test associations by Natasha D. Cabarkapa consisting of 40 words of
the stimulus. From the test has been allocated 6 emotionally colored words
that served as a stimulus for giving-release association (mom, dad, love,
love, angry, sad).
Comparison of the control and experimental groups showed that the
two groups differ significantly in all examined segments. Children with
normal speech and language development provide a significantly higher
number of free association with them are present answers type phrases
and make the association, while children with developmental dysphasia
associated with each word takes significantly more time to respond to them
and they respond omission type, echolalia and association of the contrary
Key words: free associations of words, emotional expression, dysphasic
children, children with normal speech–language development
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Природа и степен изражености
стигматизације према особама
са менталним болестима
Ивона Милачић Видојевић*, Марија Чолић**
Нада Драгојевић***
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Циљ: Испитивање природе и степена изражености стигматизујућих
мишљења према особама са различитим менталним болестима (депресија,
деменција, поремећаји исхране, фобија, схизофренија, алкохолизам и нарко
манија).
Метод: Узорком смо обухватили 575 испитаника, оба пола, узраста
изнад 16 година, различитог нивоа образовања и запослења из различитих
градова у Србији. У истраживању је коришћен интервју којим су се испити
вала мишљења према особама са наведеним менталним поремећајима, а који
смо задавали у форми скала процене. За сваку изјаву испитаници су бирали
одговор на петостепеној биполарној скали, нпр. опасан по друге-није опасан
по друге.
Резултати: Највећи проценат негативних мишљења се везује за осо
бе са наркоманијом, алкохолизмом и схизофренијом, нарочито мишљења о
опасности, непредвидивости и тешкоћама комуникације, али док се особе
са наркоманијом и алкохолизмом окривљују за своје стање (64.9% и 64.2%)
то мишљење дели само 20.7 % испитаника за особе са схизофренијом и 16%
испитаника за особе са деменцијом. Најмање опасне се опажају особе са поре
мећајем исхране и фобијом (14.1% и 24.7%). Испитаници сматрају да се све
особе са менталним болестима осећају другачије од већине људи, највише осо
бе са схизофренијом (66.3%) и наркоманијом (59.1%). Проценат негативних
*

mivona@sbb.rs
Студенткиња докторских студија
***
Вандредни професор у пензији
**
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мишљења везаних за побољшање са третманом је највећи за особе са демен
цијом (43.4%) и схизофренијом (33.2%). Такође, највећи проценат испита
ника сматра да се особе са деменцијом (55.3%) и схизофренијом (51.4%) „не
могу никад опоравити у потпуности“.
Закључак: Највише се стигматизују особе са алкохолизмом, наркомани
јом и схизофренијом. Мишљења према побољшању са третманом и опоравку
су генерално реалистични. Ови налази указују да постоји основа за разум
 е
вање неких аспеката менталних болести на којима се могу базирати антистигма кампање.
Кључне речи: мишљење, мишљења опште популације, менталне болести,
стигматизација, стигма

Увод
Стигма менталне болести се односи на сагледавање особе са ментал
ном болешћу као обележене, са непожељним карактеристикама (Cor
rigan&Penn, 1999). Искуство стигме има приватно и јавно лице (Corri
gan&Penn, 1999). Приватно лице стигме садржи осећање туге, анксио
зност и доживљај губитка контроле код особе која доживљава стигму.
Јавно лице укључује негативна веровања јавности, осећања и понашања
усмерена према особи која доживљава стигму (Corrigan, 2004). Стигма
подстиче социјалну изолацију (Farina, Fisher&Fischer, 1992), ограничава
могућности за запошљавање и рекреацију (Markowitz, 1998), обесхра
брује тражење третмана (Sartorius, 1998) и често долази до интернали
зације стигме што изазива додатну патњу особа са менталним болести
ма (Markowitz, 1998).
На стигматизацију особа са менталним болестима утичу бројни
фактори. Посебан утицај имају средства јавног информисања у којим се
особе са менталним болестима често приказују као опасне (Philo, McLa
ughlin&Henderson, 1996) и насилне према другим људима (Link, Phelan,
Bresnahan, Stueve&Pescosolido, 1999). На основу ових истакнутих ин
формација у медијима, припадници опште популације често генерали
зују неке налазе, претпостављајући да све особе са менталним болести
ма имају озбиљно изражене проблеме. Истраживања показују да јавност
често изражава “идеалан” став уместо своја права приватна уверења о
особама са менталним болестима (Link&Cullen, 1983). То указује на то
да мишљење јавности не мора да одражава прави начин на који се људи
опходе према особама са менталним болестима. Још увек није довољно
јасно да ли анти-стигма кампање имају позитиван ефекат на особе са
предрасудама и да ли доводе до побољшања понашања према особама

543

ПРИРОДА И СТЕПЕН ИЗРАЖЕНОСТИ СТИГМАТИЗАЦИЈЕ ...

са менталним болестима. Стварни напредак у бризи за особе са ментал
ним болестима захтева смањење стигматизујућих ставова заједно са на
претком у области превенције, третмана и стратегија самопомоћи.
Циљ изведеног истраживања био је утврђивање степена и видова
стигматизације особа са различитим менталним поремећајима у узор
ку опште популације. Тражили смо мишљење о седам психијатријских
поремећаја уместо о општем концепту менталне болести, јер је важно
да знамо за коју дијагнозу се стигма најчешће везује да би се она могла
смањити или превазићи анти-стигма кампањама.
Метод
Узорак
Узорком смо обухватили 575 испитаника, оба пола, узраста изнад 16
година, различитог нивоа образовања и запослења из различитих градо
ва у Србији.
Табела 1 – Структура узорка по полу, узрасту,
образовању и запослењу

332 242 271 143
57.7 42.2 47.1 24.9

Проф.

Служ.

Радн.

Запослење
Студен.

63
11

ВСС

161
28

ССС

Образовање
НСС

25-44

16-24

Узраст

45↑

No.
%

M

Ж

Пол

337 175 142 238 104
71
58.6 30.5 24.7 41.4 18.1 12.8

Инструменти и процедура
У истраживању је коришћен интервју (Crisp, Gelder & Rix, 2000;
Crisp, Gelder & Goddard, 2005) којим су се испитивала мишљења пре
ма особама са следећим менталним поремећајима (депресија, фобија,
схизофренија, деменција, поремећаји исхране, алкохолизам и нарко
манија), а који смо задавали у форми скала процене. Од испитаника је
тражено да одговоре колико се свака од осам изјава односи на особе са
наведеним поремећајима. Изјаве се односиле на теме које су издвојили
Хејворд и Брајт (Hayward & Bright, 1997), аутори који су написали пре
глед литературе о стигматизацији особа са менталним болестима. Они
су закључили да постоје одређене теме које указују како се перципирају
особе са менталним болестима: као опасне, непредвидљиве, да је тешко
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разговарати са њима, да се могу окривити за болест, да се могу сабрати,
да се осећају другачије од већине људи, да болест има лош исход и да
слабо реагују на третман. За сваку изјаву испитаници су бирали одговор
на биполарној скали, нпр.
Опасан је по друге -2 -1 0 1 2 Није опасан по друге
(инверзно се скорују скорови на субскалама реаговања на третман, опо
равка са третманом и осећају се исто као и други људи). Вредности -2 и
-1 су се односиле на тврдњу која је имала негативну конотацију, вредно
сти 1 и 2 на тврдњу која је имала позитивну конотацију, а 0 је значила да
испитаник не може да се одлучи ни за једну тврдњу.
Статистички метод
Укупни скор је добијен сабирањем појединачних скорова на пето
степеној скали који су се односили на пет мишљења (избачена су два ми
шљења о третману и мишљење да се особе са менталном болешћу осећа
ју другачије од нас) јер негативни одговори могу да одражавају знање, а
не ставове. На овај начин је добијен резултат који је представљао опште
мишљење испитаника према одређеној менталној болести. Вредности
од -2 до 2 су се кодирале у вредности од 1 до 5, где је -2 добило вредност
1, а 2 вредност 5. Укупан скор може да варира од 5-25. У зависности од
вредности које су имали испитаници, њихови скорови су груписани у
негативне (5-12), неутралне (13-17) и позитивне (18-25).
Да би се видело каква су мишљења испитаника према свакој поједи
начној тврдњи (на пример, предвидљив – непредвидљив), одговори до
бијени на биполарној скали су на следећи начин пребачени у скорове;
скорови -2 и -1 су се кодирали као негативни, скорови 1 и 2 као позитив
ни, а одговори оних који нису били сигурни или нису могли да одговоре
на питање су кодирани са 0 као неутрални. Утицај демографских карак
теристика је утврђен поређењем процената одговора са и без релевант
не варијабле чији су одговори допринели негативном укупном скору.
Резултати
Од испитаника је тражено да наведу како процењују сопствено зна
ње о наведеним поремећајим: Испитаника са минималним знањем је
било 128 (22.3%), са нешто знања 278 (48.3%), са знањем 157 (27.3%) и
са јако пуно знања 10 (1.7%). С обзиром на контакт с особама с ментал
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ним болестима, највише испитаника се изјаснило да је имало контакт
са особама са алкохолизмом (70.2%), депресијом (56.1%), затим са осо
бама са наркоманијом (41.1%), фобијом (38.8%), поремећајем исхране
(29.6%), са особама са схизофренијом (24.9%) и деменцијом (21.9%).
За сваки поремећај, жене су се у већем проценту изјашњавале да
познају особе са наведеним менталним болестима, осим за алкохоли
зам (Ж/М:68.2%/72.8%) и наркоманију (Ж/М:40.0%:42.3%). У односу на
узраст, испитаници из најмлађе групе, узраста 16-19 година су се у нај
већем проценту (46.6%) изјаснили да познају особе са наркоманијом.
У односу на завршену школу испитаници са високим нивоом образова
ња (маг.спец док.) су се изјашњавали у већем проценту у односу на ис
питанике са нижим нивоом образовања (ССС) да познају особе са наве
деним менталним болестима, осим за алкохолизам (маг.спец.док: ССС/
62.5%:72.5%) и наркоманију (25.0%/44.6%).У Табели 2 су издвојена не
гативна општа мишљења која су испитаници исказали према особама са
менталним болестима.

Депресија

Фобија

Шизофренија

Деменција

Поремећај
исхране

Алкохолизам

Наркоманија

Табела 2 – Негативна мишљења на појединачним тврдњама према
особама са менталним болестима (%)

Опасност по друге

34.7

24.7

74.1

30.0

14.1

75.5

79.9

Непредвидивост

50.1

39.7

78.2

49.7

22.1

75.4

77.9

Тешкоће комуникације

50.7

30.0

68.5

50.8

26.4

71.8

74.1

Осећају се другачије

57.7

45.2

66.3

49.3

40.2

43.4

59.1

Могу себе да окривљују

32.8

20.9

20.7

16.0

53.3

64.2

64.9

Могу да се саберу

42.7

38.9

19.3

17.6

60.5

55.7

43.1

16.8

19.1

33.2

43.4

14.6

18.8

29.5

24.0

25.2

51.4

55.3

16.9

23.8

39.2

Не могу се побољшати
третманом
Не могу се опоравити

Највећа варијација у процентима је присутна на конструкту опа
сности по друге особе и варира од 79.9% за особе са наркоманијом до
14.1% за особе са поремећајем исхране. Највећи проценат негативних
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мишљења се везује за особе са наркоманијом, алкохолизмом и схизо
френијом, нарочито мишљења о опасности, непредвидивости и тешко
ћама комуникације, али док се особе са наркоманијом и алкохолизмом
окривљују за своје стање (64.9% и 64.2%) то мишљење дели само 20.7 %
испитаника за особе са схизофренијом и 16.0% испитаника за особе са
деменцијом. Као најмање опасне се опажају особе са поремећајем ис
хране и фобијом (14.1% и 24.7%). Испитаници сматрају да се све особе
са менталним болестима осећају другачије од већине људи, а највише
особе са схизофренијом (66.3%) и наркоманијом (59.1%). Проценат не
гативних мишљења везаних за побољшање са третманом је највећи за
особе са деменцијом (43.4%) и схизофренијом (33.2%). Највећи проце
нат испитаника сматра да се особе са деменцијом (55.3%) и схизофре
нијом (51.4%) „не могу никад опоравити у потпуности“.
Мишљења о појединачним поремећајима
У Табели 3 су представљени општа негативна, неут рална и позитив
на мишљења мишљења које су изразили испитаници према свакој поје
диначној менталној болести.
Табела 3 – Општа мишљења према различитим
поремећајима (%)
Депресија
Фобија
Шизофренија
Деменција
Пор. исхране
Алкохолизам
Наркоманија

Негативна
32.5
14.9
42.6
16.8
12.9
73.1
73.0

Неутрална
53.3
54.5
50.7
58.8
58.9
20.3
20.2

Позитивна
14.2
30.6
6.7
24.3
28.1
6.5
6.7

Наркоманија (73%) и алкохолизам (73.1%) су поремећаји са најве
ћим процентом негативних ставова, најпозитивније се сагледавају фо
бије (30.6%) и поремећаји исхране (28.1%). Уочава се велики проценат
неут ралних одговора (од 50.7% – 58.9%) за све поремећаје осим за ал
кохолизам и наркоманију где су испитаници јасно изразили негативан
став према особама са наведеним поремећајима.
Да би уочили какве су валенце мишљења испитаника, у односу на
могућност да се особе са менталном болешћу опораве, или да се побољ
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ша њихово стање путем третмана, укрштене су фреквенце између ових
димензија (видети Табелу 4).
Табела 4 – Мишљења испитаника према побољшању
са третманом и исходу поремећаја

Побољшаће
се третманом

Могу се у
потпуности
опоравити

Побољшаће
се третманом

Могу се у
потпуности
опоравити

Позитивна

Могу се у
потпуности
опоравити

Неутрална

Побољшаће се
третманом

Негативна

16.9

24.1

21.6

26.4

61.5

49.6

19

25.3

24

26.2

56.7

48.5

Шизофренија

33.1

51.4

27.9

26.7

39

21.9

Деменција

43.2

55.2

28.2

27.6

28.6

17.2

Пор. исхране

14.7

16.8

14.3

19.2

71

64

Алкохолизам

18.8

23.9

18.5

18

62.7

58.1

Наркоманија

29.6

39.2

19.7

22

50.7

38.8

Депресија
Фобија

Испитаници сматрају да се са третманом могу побољшати осо
бе са поремећајем исхране (71%), алкохолизмом (62.7%), депресијом
(61.5%), а да се не могу побољшати особе са деменцијом (43.2%) и схи
зофренијом (33.1%). Испитаници сматрају да се у потпуности могу опо
равити особе са поремећајем исхране (64%), алкохолизмом (58.1%), а
да се не могу опоравити особе са деменцијом (55.2%) и схизофренијом
(51.4%).
Утицај демографских карактеристика
У Табели 5 су приказана негативна мишљења које имају испитаници
према особама са менталним болестима, у зависности од њиховог узра
ста. Ради што прегледнијег увида у саму структуру ставова у односу на
узраст, поделили смо испитанике на пет узрасних група.
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Табела 5 – Проценат негативних мишљења
у односу на узраст испитаника
Депресија
Fobija
Шизофренија
Деменција
Пор. исхране
Алкохолиѕам
Наркоманија

16-19
32.8
21.1
38.6
24.6
10.3
69.0
66.7

20-24
33.5
15.6
42.9
18.0
14.0
72.0
69.4

25-44
28.0
14.1
39.3
15.4
10.6
72.0
70.7

45-64
33.3
11.9
47.0
15.1
15.4
75.2
82.4

65 iznad
40.5
14.6
45.2
9.8
12.2
82.9
80.5

Најнегативнија мишљења према особама са депресијом, алкохоли
змом, наркоманијом и схизофренијом имају особе из две најстарије узра
сне групе од 45-64 и 65 и изнад. Најнегативнијамишљења према особама
са деменцијом и фобијом имају испитаници најмлађе узрасне категорије.
Мушкарци имају негативнија мишљења у односу на жене према осо
бама са депресијом (34.9% вс. 30.6%), фобијом (16.9% вс.13.6%), демен
цијом (18.3% вс.15.8%) и поремећајем исхране (15.0% вс.11.2%). Према
особама са схизофренијом и наркоманијом имају иста мишљења као и
жене (42.7%). Једино према особама са алкохолизмом жене имају нешто
израженија негативна мишљења у односу на мушкарце (73.6% вс.72.5%).
Негативнија мишљења према особама са депресијом (43.8%), схи
зофренијом (43.8%), поремећајем исхране (13.8%) имају особе са сред
њом школом у односу на друге образовне групе (видети Табелу 6). Не
гативнија мишљења према особама са алкохолизмом имају особе са
високом стручном спремом (75.2%), а особе са највишим образовањем
(маг.док.) имају негативније ставове према особама са наркоманијом
(75.0%) и деменцијом (25.0%) у односу на друге образовне групе.
Табела 6 – Проценат негативних мишљења
у односу на школску спрему
Депресија
Fobija
Шизофренија
Деменција
Пор. исхране
Алкохолиѕам
Наркоманија

НСС

ССС

38.1
22.6
38.1
19.4
9.8
67.2
67.2

43.8
13.5
43.8
17.9
13.8
73.5
74.4

ВСС
43.3
14.6
43.3
12.7
12.3
75.2
72.1

Маг-докторат
26.7
18.8
26.7
25.0
12.5
68.8
75.0
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Мишљења према особама са депресивним поремећајем су нега
тивнија уколико испитаник не познаје особу са депресијом (37.8% вс.
28.5%), фобијом (17.3% вс. 11.0%), деменцијом (17.6% вс. 14.4%), по
ремећајем исхране (14.1% вс. 10.3%), наркоманијом (76.6% вс. 68.3%)
(видети табелу 7). Мишљења према особама са схизофренијом и особа
ма са алкохолизмом су најмање позитивна уколико испитаник познаје
особу са схизофренијом (7.9%), односно алкохолизмом (7.6%).
Табела 7 – Мишљења према особама са менталним болестима
(%) када испитаник познаје особу са менталном болешћу
Депресија
Fobija
Шизофренија
Деменција
Пор. исхране
Алкохолиѕам
Наркоманија

Негативна

Неутрална

28.5
11.0
41.7
14.4
10.3
72.9
68.3

57.7
56.4
50.4
60.0
57.6
19.5
22.6

Поѕитивна
13.8
32.6
7.9
25.6
32.1
7.6
9.1

Дискусија
Постоји разлика у степену и природи стигме која се приписује на
веденим менталним болестима. У нашем истраживању најстигматизо
ванији поремећаји су наркоманија, алкохолизам и схизофренија. Особе
зависне од психоактивних супстанци се опажају као опасне, непред
видиве и особе са којима је тешко разговарати. У односу на конструкт
опасности и непредвидивости перципирају се подједнако опасним и не
предвидивим као и особе са схизофренијом. Док се негативно понашање
(бити опасан и непредвидив) перципира слично за особе са болестима
зависности и схизофренијом, разлози за њихово понашање се тумаче
различито. Схизофренија се перципира као болест за коју постоји мала
одговорност, а болести зависности као стања изазвана вољом особе и
често се не перципирају као болест. У студији спроведеној у Америци у
којој су коришћене вињете са приказом особа са различитим менталним
болестима 88% испитаника се изјаснило да је у питању ментална болест
за вињету која приказује особу са схизофренијом, свега 68% за вињету
која приказује особу са депресијом и само 49% за вињету која је прика
зивала особу зависну од алкохола (Link et al., 1999). У нашем истражи
вању, мањи проценат испитаника сматра да су особе са депресивним по
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ремећајем опасне по друге, непредвидиве и да је тешко разговарати са
њима у односу на особе са схизофренијом и болестима зависности. Већи
проценат особа изражава позитивнија мишљења за особе са депресијом,
фобијом, поремећајима исхране и деменцијом.
Стигматизација особа са болестима зависности је везана за друштве
но веровање да су ове особе саме криве за своје понашање и последице
до којих их доводи. У нашем истраживању испитаници сматрају да се
особе са наркоманијом и алкохолизмом могу окривљавати за своје ста
ње. У две студије спроведене у Великој Британији 1998 и 2003 године,
60% и 54% испитаника се изјаснило да особе зависне од алкохола треба
да се окрвљују за стање у коме се налазе у поређењу са 34% испитаника
који су то сматрали за особе са поремећајем исхране и 4%-13% за осо
бе са депресијом, паничним нападима, схизофренијом и деменцијом.
Само зависници од психоактивних супстанци се сматрају више одговор
ним за своје стање (68% – 60%; Crisp et al., 2000, 2005).
На ставове према особама са менталном болешћу утичу многи чи
ниоци као што су њихово представљање у медијима, доступност инфор
мација о њима, као и лично познавање особе са менталном болешћу.
Испитаници су се у различитом степену изјашњавали о личном контак
ту са особама са менталном болешћу, највећи проценат испитаника се
изјаснио да познаје особе са алкохолизмом (70.2%), најмањи проценат
испитаника се изјаснио да познаје особе са деменцијом (21.9%). Испита
ници који познају особе са депресијом, фобијом, деменцијом, пореме
ћајем исхране и наркоманијом мање изражавају стигматизујуће ставове
према њима. Уколико испитаници познају особе са схизофренијом или
алкохолизмом изражавају у најмањем проценту позитивна мишљења.
Изгледа да лично познавање особе са менталном болешћу не модифи
кује увек негативне ставове који су се формирали на неки други начин.
Испитаници који су познавали особе са алкохолозмом и наркоманијом
су у нижем проценту испољавали неутрална мишљења према њима. Не
утрални одговори су бележени када испитаници нису знали или нису
били сигурни у свој одговор. Највише неутралних одговора је добијено
када су биле у питању особе са поремећајем исхране (58.8%) и демен
цијом (58.9%), а најмање када су биле у питању особе са наркоманијом
(20.2%) и алкохолизмом (20.3%). За остале поремећаје тај проценат се
кретао од 50.7%-54.5%. Овај велики број испитаника који се опреде
љивао за неутралне одговоре би могао бити циљна група у анти-стигма
кампањама јер изгледа да су њихова мишљења подложнија променама
него мишљења испитаника који су изражавали негативне ставове.
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Мишљења о прогнози и реаговању на третман су била генерално ре
алистична. Испитаници сматрају да ће особе са деменцијом и схизофре
нијом слабо реаговати на третман, а да ће се са третманом побољшати
особе са поремећајем исхране, алкохолизмом и депресијом. Вероватно
да због претпостављеног биолошког узрока поремећаја у случају демен
ције и схизофреније припадници опште популације не очекују побољ
шање. Мишљења испитаника о исходу поремећаја су слична. Испита
ници сматрају да се у потпуности могу опоравити особе са поремећајем
исхране и алкохолизмом. Већи оптимизам у погледу опоравка особа са
алкохолизмом вероватно проистиче из опажања да ове особе могу сма
њити унос алкохола до мере која се не процењује опасном по здравље.
Још већи оптимизам у погледу опоравка особа са поремећајем исхра
не вероватно се заснива на мишљењу да је овај поремећај под утицајем
воље оболелог, да се ове особе “могу сабрати”, “окривљавати за стање
у коме се налазе” и да су више “одговорне за своју болест”. Ови налази
указују да постоји основа за разумевање неких аспеката менталних бо
лести на којима се могу базирати анти-стигма кампање.
Закључак
У нашем истраживању је уочен одређен образац који нам помаже
да уочимо особе које имају најнегативнија мишљења према особама са
менталним болестима. С обзиром на узраст најнегативнија мишљења су
изразили испитаници из најстаријих узрасних група и најмлађе узрасне
групе. Мушкарци имају негативнија мишљења према већини поремећа
ја и особе са средњом стручном спремом. Према особама са болестима
зависности негативнија мишљења су изразиле жене и особе са високим
нивоом образовања. Овај налаз може да нам укаже на значај едукације у
редукцији стигматизујућих ставова или на давање политички коректних
одговора од стране особа са вишим нивоом образовања.
Стигма и дискриминација особа са менталном болешћу је широко
распрострањен феномен који утиче на рехабилитацију и опоравак осо
ба са менталном болешћу, као и на друштвено искључивање ових особа.
Данас, када се већина третмана и рехабилитација спроводе у локалној
заједници, важно је укључити припаднике заједнице у рехабилитациони
процес тако што ће њени чланови бити укључени у анти– стигма кампа
ње или ће до њих допрети главне поруке ових кампања.
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Nature and the degree of stigmatization expressed
toward persons with mental illnesses
Ivona Milačić Vidojević, Marija Čolić*,
Nada Dragojević**
University of Belgrade,
Faculty of Special Education and Rehabilitation

Summary
Aim: to establish nature and the degree of stigmatization expressed
toward persons with different mental disorders (depression, dementia,
eating disorders, phobias, schizophrenia, alcoholism and drug addiction).
Methods: The sample encompassed 181 subjects, of both sexes, aged
16 years and over, with various levels of education, various occupations
and living in different cities of Serbia. The opinions toward persons with
the mental disorders mentioned were investigated using interview, which
was given in the form of scale assessment. For each statement respondents
choose the answer on bipolar five-level scale, e.g. dangerous to others – not
dangerous to others.
Results: The greatest percentage of negative opinions is related to
persons with drug addiction, alcoholism and schizophrenia, particularly
opinions about dangerousness, unpredictability and about being difficult
to talk with. But while the persons with drug addiction and alcoholism are
thought of as responsible for their condition (64.9% i 64.2%), that opinion
share only 20.7% participants for persons with schizophrenia, and 16%
participants for persons with dementia. The least dangerous were perceived
persons with eating disorder and phobia (14.1% and 24.7% respectively).
Participants considered that persons with various mental illnesses feel
different from the way we feel, mostly the persons with schizophrenia
(66.3%) and drug addiction (59.1%). The greatest percentage of negative
opinions related to treatability is for persons with dementia (43.4%)
and persons with schizophrenia (33.2%). Also, the greatest percentage
of participants considered that people with dementia (55.3%) and with
schizophrenia (51.4%), “can’t never fully recover”.
Conclusion: Participants expressed the highest degree of stigmatization
toward persons with alcoholism, drug addiction and schizophrenia.
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Opinions toward treatability and outcome of mental illnesses are in general
realistic. Those findings indicate that there is background for understanding
some aspects of mental illnesses, which could be the base for anti-stigma
campaign.
Keywords: opinion, opinions of general population, mental illnesses,
stigmatization, stigma

УПУТСТВО АУТОРИМА
Прилог I
1. Оригинални научни чланак садржи резултате изворних истраживања. Научне информације у
раду морају бити обрађене и изложене тако да се могу експерименти поновити и проверити 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 ве
зана за изворна истраживања. Стручни рад се односи на проверу или репродукцију у светлу познатих
истраживања и представља користан материјал у смислу ширења знања и прилагођавања 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 библиог рафијама и другим публикацијама које издају информационе службе. На
слов 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 његов
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 одвојено приказати.
Фусноте се користе само у изузетним случајевима и садрже само додатни текст а никада актуел
не библиог рафске референце, али могу да упућују на референце у библиографији.
- ИЛУСТРАЦИЈЕ И ТАБЕЛЕ треба да буду нумерисане и снабдевене одговарајућим насловом.
Све илустрације и табеле треба да имају упутнице у тексту.
- ПРИЛОЗИ садрже споредне, али важне податке као нпр. методе анализе, компјутерске исписе,
листу симбола као и додатне илустрације или табеле. Прилози се стављају на крај текста после би
блиографије и треба да су означени словима, бројевима или заглављем.
Цитирање у тексту треба да је у складу са ISO 690/1987.
- БИБЛИОГРАФИЈА
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 објавље
не у документима. У случају радова цитираних из секундарних извора, референца треба 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. ок
тобра 1984. године, овај часопис ослобођен је плаћања пореза на промет.
Издавање часописа делимично финансира Министарство науке и животне средине Р. Србије.
Рукописе за Вол. 20 (1), Бр. 58 примамо до 20. 02. 2014, за Вол. 20 (2), Бр. 59 до 30. 05. 2014, за
Вол. 20 (3), Бр. 60 до 30. 09. 2014.
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