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КО МУ НИ КА ЦИЈ СКИ ПРО ФИ ЛИ ДЕ ЦЕ  
СА АУТИ СТИЧ КИМ СПЕК ТРОМ ПО РЕ МЕ ЋА ЈА:  

СО ЦИО-КОГ НИ ТИВ НЕ КОМ ПО НЕН ТЕ 
ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПА ЖЊЕ

Ва ња Не на до вић

Ин сти тут за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра 
Цен тар за уна пре ђе ње жи вот них ак тив но сти

Рад пред ста вља те о риј ску ана ли зу ра них об ли ка ко му ни ка циј ских де-

фи ци та на по пу ла ци ји де це са аути стич ким спек тром по ре ме ћа ја (у да љем 

тек сту АСП). Ко му ни ка циј ски де фи цит, као што је од су ство или ка шње-

ње у раз во ју за јед нич ке па жње, у овом ра ду се ана ли зи ра са ста но ви шта ње-

них основ них ком по нен ти: по ка зног ге ста и ви зуо-спа ци јал не па жње. Дат 

је кра так пре глед но ви је те о риј ске ин тер пре та ци је по ка зног ге ста и ње не 

ем пи риј ске по твр де, а ко ја се раз ли ку је од ини ци јал ног од ре ђе ња Беј тсо ве 

из се дам де се тих го ди на. Ви зуо-спа ци јал на па жња се ту ма чи као јед на од ва-

жних спо соб но сти ко ја по ма же ре а ли за ци ји епи зо да за јед нич ке па жње те 

ин ди рект но де лу је на раз вој со ци јал них спо соб но сти. У од ре ђе њу за јед нич ке 

па жње се ин си сти ра на раз гра ни че њу два ње на об ли ка: ини ци ра ња за јед нич ке 

па жње и ре а го ва ња на за јед нич ку па жњу, где је пр ви об лик до ми нант но со ци-

јал не при ро де и код јед ног про цен та де це са АСП се уоп ште не раз ви ја. Да ље, 

дат је пре глед ко му ни ка циј ских про фи ла де це са ин те лек ту ал ном оме те но-

шћу  и крат ко је ко мен та ри са на ко му ни ка тив на функ ци ја дис руп тив ног 

по на ша ња. У опи си ва њу ко му ни ка циј ских про фи ла де це са АСП цен трал но 

ме сто за у зи ма де фи цит за јед нич ке па жње. Осве тља ва ње де фи ци та свих 

ком по нен ти за јед нич ке па жње во ди кре и ра њу ефект них ра них ин тер вен ци ја 

у окви ру кли нич ке прак се ко је би тре ба ло да бу ду па ра лел но усме ре не на де-

фи цит са ме ви зу ел не па жње и со ци јал них ве шти на у на ста ја њу.

 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко му ни ка циј ски де фи цит, за јед нич ка па жња, аути-

стич ки спек тар по ре ме ћа ја, ин те лек ту ал на оме те ност
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Аути зам је не у ро ра звој ни по ре ме ћај у чи јем се цен тру на ла зи де-
фи цит со ци јал ног раз во ја и раз во ја ко му ни ка ци је, пра ће ни сте ре о-
тип ним по на ша њи ма и ин те ре со ва њи ма. Ове три обла сти са чи ња ва ју 
основ не три гру па ци је ди јаг но стич ких кри те ри ју ма нај ве ћих свет ских 
си сте ма кла си фи ка ци је у окви ру мен тал ног здра вља (ИЦД-10 и ДСМ-
ИВ-ТР). Због ети о ло шке хе те ро ге но сти ко ја усло вља ва сло же ну симп-
то ма то ло ги ју и те шко ће укла па ња по је ди них слу ча је ва у је дан ди јаг но-
стич ки мо дел, да нас се че сто ко ри сти из раз спек тар (Ми ла чић-Ви до-
је вић, 2005). На и ме, још од епи де ми о ло шке сту ди је Вин го ве и Гул до ве 
из се дам де се тих, по ка за но је да је ма ни фе ста ци ја три ја де оште ће ња 
у по пу ла ци ји де це са аути змом ве о ма ва ри ја бил на те је на лаз њи хо ве 
сту ди је ре зул ти рао фор ми ра њем кон цеп та „аути стич ки спек тар по ре-
ме ћа ја“. Ка ко Вин го ва ко мен та ри ше, из раз „спек тар“ је по год ни ји од 
кон ти ну у ма за то што не под ра зу ме ва по сте пен пре лаз с јед ног кра ја 
на дру ги, већ мо же са др жа ти низ кли нич ки раз ли чи тих ма ни фе ста ци-
ја ко је има ју за јед нич ку осно ву (Wing, 2005). Из раз „спек тар“ по ста је 
зва ни чан ди јаг но стич ки тер мин у окви ру но ве но зо ло ги је Аме рич ке 
пси хи ја триј ске асо ци ја ци је, ДСМ-В ко ји се оче ку је кра јем 2012. го ди-
не. По сто је ће ка те го ри је у окви ру овог по ре ме ћа ја ће би ти уки ну те и 
за ме ње не из ра зом „по ре ме ћај аути стич ког спек тра“.  „Кон ден зо ва ње“ 
тер ми но ло ги је ве за не за аути зам, ка ко не ки ауто ри на во де, тре ба ло би 
да пре у сме ри на по ре, од свр ста ва ња по је ди на ца у од ре ђе не  ка те го ри је 
ка кре и ра њу ин ди ви ду ал них по тен ци ја ла, иден ти фи ко ва њу раз вој них 
те шко ћа и пла ни ра њу ин тер вен ци ја. Ман ди скре ће па жњу на не а де-
кват ност из ра за „пер ва зи ван“ и го во ри о спе ци фич ној ше ми ја чих и 
сла бих стра на у до ме ну усва ја ња со ци јал них и ко му ни ка тив них спо-
соб но сти. Он та ко ђе ис ти че да се ова ше ма ме ња са раз во јем (Mundy i 
Sig man, 2006). У том сми слу нам је кли нич ки и ис тра жи вач ки зна чај но 
ма пи ра ње про фи ла де фи ци та и спо соб но сти. 

НЕ ВЕР БАЛ НА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА  
И ДЕ ФИ ЦИТ ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПА ЖЊЕ

Де фи цит у раз во ју не вер бал них спо соб но сти ко му ни ка ци је је ве ро-
ват но кли нич ки нај лак ше уоч љив код де це са аути змом. Он се пр вен-
стве но од но си на оскуд ну упо тре бу или из о ста нак не вер бал них об ли ка 
ко му ни ка ци је као што су раз ме на по гле да, упо тре ба ге ста, афек тив не 
раз ме не. Ме ђу ра ним со цио-ко му ни ка тив ним спо соб но сти ма, нај у пе ча-
тљи ви ји је де фи цит за јед нич ке па жње (Dawson et al., 2002, 2004; Mundy 
i Bur net te, 2005; Mundy i Sig man, 2006; Roeyers et al., 1998; Volk mar et 
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al., 2004), ко ји низ ауто ра да нас сма тра нај ра ни јим и мо гу ће кључ ним 
од ра зом со ци јал не дис функ ци је у аути зму. 

Спо соб ност де те та да де ли и ко ор ди ни ра па жњу са дру гом осо бом у 
од но су на не ки пред мет или по ја ву на зи ва се за јед нич ка па жња (Бо ја нин, 
1997; Char man, 2000; Mundy et al., 1998, 2005, 2006). Овом спо соб но шћу 
де те кре и ра си ту а ци је ко је су пр вен стве но ко му ни ка ци о не при ро де. Уну-
тар ових си ту а ци ја ко је тра си ра ју пут уче њу и раз во ју, де те та ко ђе ве жба 
да ор га ни зу је со ци јал не ин фор ма ци је (Mundy i Bur net te, 2005).

Да нас је у ис тра жи ва њи ма за јед нич ка па жња опе ра ци о на ли зо ва на  
као а) спо соб ност ре а го ва ња или од го ва ра ња на за јед нич ку па жњу, б) 
спо соб ност упо тре бе соп стве ног по гле да или ге ста за ко ор ди ни ра ње ак-
тив но сти са дру гом осо бом или ини ци ра ње за јед нич ке па жње ц) упо тре-
ба ге ста или по гле да ра ди при ба вља ња же ље ног пред ме та или зах те ва ња 
же ље ног до га ђа ја. До са да шња ис тра жи ва ња по ка зу ју ком плек сност чи-
на ини ци ра ња за јед нич ке па жње. Овај чин у ве ћој ме ри од ра жа ва про-
це се со ци јал не мо ти ви са но сти и из вр шне про це се не го сам по ре а го ва ње 
на не вер бал не зна ке дру го га (Mundy  i Bur net te, 2005).

Беј тсо ва (Kar mi loff-Smith, 1996) је аутор из ра за „про то им пе ра тив-
но по ка зи ва ње“, а ко ји под ра зу ме ва де те тов по ка зни гест или упо тре бу 
по гле да у свр ху до би ја ња же ље ног пред ме та и „про то де кла ра тив но по-
ка зи ва ње“, ко је се од но си на си ту а ци ју ка да де те ини ци ра епи зо ду за јед-
нич ке па жње да би по ка за ло пред мет од ра слом. Ауто ри се ма хом сла жу 
да је су штин ска раз ли ка из ме ђу про то им пе ра тив ног и про то де кла ра-
тив ног ге ста раз ли чи та мо ти ва ци ја у њи хо вој осно ви. То ма се ло (2007) 
у ско ра шњим сту ди ја ма ука зу је на сло же ни ју при ро ду про то де кла ра-
тив ног ге ста, о че му ће би ти ре чи ка сни је. Ме ђу зна чај ним функ ци ја ма 
за јед нич ке па жње Ман ди (Mundy i Sig man, 2006) из два ја ор га ни зо ва ње 
со ци јал них ин фор ма ци ја из не по сред ног окру же ња, ор га ни за ци ју соп-
стве ног по на ша ња, со цио-ког ни тив ну спо соб ност ре пре зен то ва ња пер-
спек ти ве дру го га (пре те ча те о ри је ума), као и со ци јал ну мо ти ва ци ју за 
кон так ти ра ње са дру гом осо бом. 

Де ца са аути змом не по ка зу ју спо соб ност да ини ци ра ју или пра те и 
ко ор ди ни ра ју сво ју па жњу са па жњом дру го га. Ова по ја ва је пот кре пље-
на  број ним ис тра жи ва њи ма са упо тре бом раз ли чи те ме то до ло ги је (Sig-
man i Ru skin, 1999, Dawson et al., 2002, Mundy et al., 1990, Roeyers et al., 
1998, Wethe rby et al., 1998, Sto ne et al., 1997). Ин ди ви дуе са аути змом 
у под јед на кој ме ри по ка зу ју де фи цит ини ци ра ња за јед нич ке па жње и 
ре а го ва ња на не вер бал не зна ке со ци јал ног парт не ра, ма да лон ги ту ди-
нал на ис тра жи ва ња по ка зу ју да се то ком раз во ја ре ак ци ја на ини ци ја-
ти ву дру го га по сте пе но по ја вљу је, за раз ли ку од соп стве ног ини ци ра ња 
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епи зо да за јед нич ке па жње, ко је оста је не до вољ но при сут но код ста ри је 
де це (Lo ve land i Tu na li-Ko to ski, 2005). Не мо гућ ност де це са аути змом 
да ини ци ра ју епи зо де за јед нич ке па жње да нас је у упо тре би као је дан 
од ин ди ка то ра аути стич ког по ре ме ћа ја, у окви ру по сто је ћих но зо ло ги ја. 

Ем пи риј ска чи ње ни ца по ре ме ћа ја спо соб но сти ус по ста вља ња за јед-
нич ке па жње ко ји по сто ји у аути зму ту ма че на је на раз ли чи те на чи не. У 
окви ру ни за те о риј ских мо де ла де фи цит је сме штен у раз ли чи те обла сти 
функ ци о ни са ња. Ба рон-Ко ен и Ле сли (1995) за сту па ју ког ни ти ви стич ко 
ста но ви ште. За јед нич ка па жња по чи ва на спо соб но сти ме та ре пре зен та-
ци је (ре пре зен та ци ји ре пре зен та ци је). Да кле, де те је спо соб но да уочи 
ре пре зен та ци ју дру го га, као и  ње го ву ко му ни ка тив ну на ме ру, што ће 
ре зул ти ра ти по ја вом те о ри је ума на ка сни јим уз ра сти ма. Пре ма овој те-
о ри ји, опи са на спо соб ност је она кључ на ко ја је код де це са аути змом 
оште ће на. Пре ма ин тер пре та ци ји Ман ди ја и Бар не то ве (2005) де фи цит 
је пре те жно со ци јал не при ро де. Дру гим ре чи ма, де фи цит у со ци јал ној  
ко му ни ка ци ји прет хо ди по ре ме ћа ју спо соб но сти ме та ре пре зен та ци је. У 
си ту а ци ји за јед нич ке па жње, де те по ве зу је соп стве на по на ша ња и на-
ме ре са ак ци ја ма и на ме ра ма дру го га у ве зи не ког објек та или до га ђа ја, 
што је за че так со ци јал не ког ни ци је. Из о ста нак ових епи зо да ре зул ти ра 
нер вним де фи ци том ко ји се за тим од ра жа ва на да љи со ци јал ни и ког-
ни тив ни раз вој. Тре ће те о риј ско ста но ви ште је Хоб со но во (2005). Овај 
аутор го во ри о при мар ном афек тив ном де фи ци ту ко ји не до зво ља ва по-
кре та ње со ци јал них ис ку ста ва по пут за јед нич ке па жње, као ни уче ње 
о мен тал ним про це си ма ко ји сле де из раз ме не афе ка та. За Хоб со на је 
ва жна за си ће ност емо ци ја ма ко ја по сто ји у сва кој епи зо ди од но са де те-
та и дру ге осо бе и то је оно кључ но и мо ти ви шу ће у да љем со ци јал ном и 
ког ни тив ном раз во ју.

КОМ ПО НЕН ТЕ ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПА ЖЊЕ

1. Од ге ста до за јед нич ког пер цеп тив ног окви ра

Пу ки гест по ка зи ва ња у не ком прав цу ко је се од ви ја као чин ко му-
ни ка ци је из ме ђу дво је љу ди, мо же да има не пре глед ни низ зна че ња. Оно 
што чи ни да се две осо бе раз у ме ју је упра во по сто ја ње за јед нич ког окви-
ра (цом мон гро унд) ко ји не пре глед ни низ мо гућ но сти у јед ној си ту а ци ји 
сво ди на све га не ко ли ко. Нај ди рект ни ја фор ма за јед нич ког окви ра је 
пер цеп тив ни за јед нич ки оквир (пер цеп ту ал цо пре сен це). Пер цеп тив но, 
обе осо бе обра ћа ју па жњу на не што и зна ју да то чи не обе. На тај на-
чин се оства ру је успе шна ко му ни ка ци ја. Гест по ка зи ва ња пре ма не ким 
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ауто ри ма пред ста вља за че так прет по став ке о на ме ри дру го га. Спо соб-
ност иш чи та ва ња за јед нич ког окви ра је уста но вље на у ис тра жи ва њи ма 
(To ma se lo i Ha berl, 2003) на узор ку два на е сто ме сеч них бе ба у ко ји ма се 
бе ба за јед но са од ра слим игра са две играч ке. За тим од ра сли на пу шта 
про сто ри ју и уво ди се тре ћа играч ка. Ка да се од ра сли вра ти у про сто ри-
ју, ус клик не и по ка же у прав цу игра ча ка: „Јао, див но, мо жеш ли ми да ти 
то?“ (где су ње го ва из ја ва и гест на мер но ам би ва лент ни), бе бе увек ну де 
но ву играч ку. Ов де се за кљу чу је о њи хо вом раз ли ко ва њу играч ке ко ја је 
би ла де ље на са од ра слим, од оне тре ће ко ја ни је би ла де ље на.

Да ће мо при ме ре при ку пље не и ана ли зи ра не у јед ној од ско ри јих ис-
тра жи вач ких сту ди ја (To ma se lo et al., 2007) на бе ба ма уз ра ста око го ди-
ну да на, ка да по ка зни гест по ста је све уче ста ли ји об лик ко му ни ка ци је. 
То ма се ло ука зу је на оскуд ност сту ди ја по ка зног ге ста код бе ба ти пич не 
по пу ла ци је, не ра чу на ју ћи пр ва ис тра жи ва ња овог чи на Беј тсо ве, а ко ја 
су и та да би ла у кон тек сту ис кљу чи во је зич ког раз во ја.

Л, 13 ме се ци: Л је ско ро обо рио гре ја ли цу ока че ну о зид. Мај ка зо ве 
оца. Ка да се отац по ја вљу је на вра ти ма, Л по ка зу је на гре ја ли цу. 

Л, 13 ме се ци: Мај ка тра жи маг нет са фри жи де ра ко ји су не ста ли. 
Л по ка зу је на кор пу са во ћем где су маг не ти са кри ве ни (ис под во ћа).

А, 12 ме се ци: ка да А из ку ће чу је звук ави о на, по ка зу је у прав цу 
не ба, иако ави он ни је ви дљив.

Ј, 13 ме се ци: Ј у ти ши ни по сма тра ка ко та та ки ти јел ку. Ка да 
де да уђе у со бу, Ј по ка зу је пр стом на јел ку и ка же „Ооо“.

(Тomaselo et al., 2007, стр. 709)

У овим при ме ри ма, чин по ка зи ва ња код бе бе је со ци јал не при ро де 
и ука зу је на бе би ну по тре бу да де ли са дру гим пер цеп тив на ис ку ства. 
Пре ма То ма се лу (2007), са мо про то де кла ра тив но по ка зи ва ње она ко ка-
ко га је Беј тсо ва де фи ни са ла (као ис каз о ста њу ствар но сти), је не до вољ-
но јер је оно за пра во ком плек сни је при ро де и ско ро са свим на лик чи ну 
по ка зи ва ња код од ра слих. Де кла ра тив не из ја ве мо гу би ти екс пре сив не 
при ро де, јер у њи ма де те же ли да по де ли став са од ра слим о за јед нич-
ком објек ту, као што је слу чај са по след њим при ме ром, али та ко ђе мо гу 
би ти и ин фор ма тив не при ро де – де те же ли да од ра слом упу ти не ку ин-
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фор ма ци ју о за јед нич ком пред ме ту ин те ре со ва ња, а ко ју он у том тре-
нут ку не ма. Ово се мо же ви де ти у го ре на ве де ним при ме ри ма. 

За раз ли ку од ин стру мен тал них, де кла ра тив ни об ли ци по ка зи ва ња 
су они ко ји се спо ри је или го то во уоп ште не раз ви ја ју код де це са АСП. 
Пре ма Ман ди је вом не у ро ра звој ном мо де лу (Mundy i Bur net te, 2005; 
Mundy i Sig man, 2006), со ци јал на ори јен та ци ја и за јед нич ка па жња де-
те ту да ју кључ не со ци јал не ин фор ма ци је и тра си ра ју пут уред ном нер-
вном раз во ју. Ини ци ра ју ћи за јед нич ку па жњу, де те је у си ту а ци ји да по-
ве зу је соп стве не ак ци је и на ме ре са ак ци ја ма или на ме ра ма дру го га, а 
у ве зи не ког пред ме та или до га ђа ја, што пред ста вља за че так со ци јал не 
ког ни ци је и селф-мо ни то рин га. Вред ност Ман ди је вог не у ро ра звој ног 
мо де ла ле жи у ста вља њу фо ку са на ве зу ра них оште ће них по на ша ња 
и ка сни је не у ро ра звој не па то ло ги је у аути зму. Ман ди се по зи ва на зна-
чај раз вој не при ро де симп то ма и вре мен ске тач ке њи хо вог ја вља ња, као 
пре суд ног фак то ра у по ја ви па то ло ги је. У окви ру овог мо де ла до „гре-
шке“ мо же до ћи то ком са мог раз вој ног про це са ко ји је дво смер не при-
ро де (Не на до вић и Бо јо вић, 2011).

 

2. Ви зу ел на па жња

По сто ји ма ли број ис тра жи ва ња ве зан за ви зу ел ну па жњу и кре та-
ње ви зу ел не па жње у по пу ла ци ји де це са АСП. Ка рак те ри сти ке по гле да 
и упо тре бе по гле да у ди на мич ној со ци јал ној ин тер ак ци ји су кли нич ки 
упе ча тљи ви на овој по пу ла ци ји де це. Ов де раз ма тра мо мо гућ ност па-
жње као јед на ко зна чај не ком по нен те у из о стан ку раз во ја за јед нич ке 
па жње. Си ту а ци ја за јед нич ке па жње  зах те ва стал ну и бр зу про ме ну фо-
ку са из ме ђу де те та, дру ге осо бе и не ког објек та. Дру гим ре чи ма, нео п-
ход на је до бро раз ви је на опе ра ци ја де ан га жо ва ња па жње са јед ног сти-
му лу са ка ко би се фо кус усме рио на дру ги сти му лус.

Спе ци фич но сти функ ци је па жње су еви дент не и у на ви ка ма гле да-
ња те ле ви зи је код де це са АСП (Не на до вић и Пу ни шић, 2011) где ро-
ди те љи нај че шће уоча ва ју фе но мен ле пљи ве фик са ци је: фа сци на ци ја 
ауди тив но-ви зу ел ним сти му лу си ма као и не мо гућ ност де ан га жо ва ња 
па жње и ње ног усме ра ва ња на дру ге ам би јен тал не сти му лу се уво ди де те 
у пре ко мер не са те из ло же но сти ТВ про гра му.

Ис тра жи ва ња ви зуо-спа ци јал не спо соб но сти у аути зму (Bryson et 
al., 2004; El sab bagh, 2009; Lan dry i Bryson, 2004) ука зу ју на то да је ова 
спо соб ност, ко ја под ра зу ме ва по ме ра ње фо ку са па жње у про сто ру кроз 
ан га жо ва ње и де ан га жо ва ње па жње, оште ће на. Пре ма Braj so no voj et al. 
(2004), осо бе са аути змом има ју те шко ће у ме ња њу фо ку са па жње или 
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де ан га жо ва њу па жње ко је се оп сер ви ра ју на ти пич ној по пу ла ци ји у нај-
ра ни јим фа за ма раз во ја па жње, а то је уз раст од 3 до 4 ме се ца ко ји ка-
рак те ри ше тзв. обли га тор на па жња или „ле пљи ва фик са ци ја“. Ова гру-
па ауто ра ем пи риј ски је ув тр ди ла аб нор мал но сти у ви зуо-спа ци јал ној 
па жњи упо тре бом „гап-овер лап“ (пра зни на-пре кла па ње) па ра диг ме  у 
ко јој се ис пи та ни ци по ста ве ис пред три екра на. У цен трал ном се из ла же 
је дан ви зу ел ни сти му лус, и за тим дру ги у пе ри фер ном вид ном по љу или 
на ла те рал ним екра ни ма.  Ка да се ис пи та ник ори јен ти ше пре ма цен-
трал ном сти му лу су, из ла же се  дру ги сти му лус на ла те рал ним екра ни ма 
и ме ри се вре ме по треб но за по че так оч ног по кре та ка дру гим екра ни ма. 
Кри тич ни мо ме нат у екс пе ри мен ту је ва ри ра ње цен трал ног сти му лу са. 
Ка да је цен трал ни сти му лус укљу чен и да ље по по ја вљи ва њу пе ри фер-
ног сти му лу са, нео п ход но је де ан га жо ва ње па жње и по ме ра ње фо ку са 
па жње. Ка да је цен трал ни сти му лус ис кљу чен, нео п ход но је са мо по ме-
ра ње фо ку са па жње. Ре зул та ти ука зу ју на по сто ја ње ви дљи вих те шко ћа 
у де ан га жо ва њу па жње код узор ка са АСП, у од но су на узор ке са дру гим 
вр ста ма раз вој них по ре ме ћа ја (у овом екс пе ри мен ту је узо рак са АСП 
по ре ђен са узор ком са Да у но вим син дро мом). У нај ма ње 20% по ку ша-
ја узор ка са АСП при сут не су епи зо де од 8 се кун ди ве за но сти за је дан 
од два сти му лу са ко ји се „бо ре за па жњу“, што је ана лог но на ла зи ма на 
дво ме сеч ним бе ба ма ти пич ног раз во ја. Овај на лаз не по ка зу је ко ре ла-
ци ју са ни во ом ин те ли ген ци је или ни во ом раз во ја ре цеп тив ног је зи ка. 
Ауто ри до би је ни ре зул тат по ве зу ју и са дру гим симп то ми ма у аути зму, 
из ме ђу оста лог са мо ре гу ла ци јом или емо ци о нал ном ре гу ла ци јом, као и 
фе но ме ном хи пер фо ку си ра не па жње у аути зму.

У ис тра жи ва њу гру пе ауто ра усме ре них на про у ча ва ња ши рег аути-
стич ког фе но ти па (El sab bagh et al., 2009) уоче не су слич не те шко ће на 
узор ку бра ће и се ста ра де це са ди јаг ност ко ва ним АСП. У по ре ђе њу са 
узор ком бе ба из по ро ди це ко је у сво јој исто ри ји не ма ју АСП, ова де ца 
по ка зу ју ду жу ла тен цу де ан га жо ва ња, као и ло ши ју фа ци ли та ци ју (с об-
зи ром на то да па у за у вре ме ну пред ста вља знак за де на га жо ва ње па жње, 
ме ра бр жег пре су ме ра ва ња па жње на пе ри фер ни сти му лус пред ста вља 
фа ци ли та ци ју). Ови ре зул та ти ту ма че се у све тлу пре по зна ва ња нај ра-
ни јих об ли ка по на ша ња ко ји из два ја ју ову по пу ла ци ју де це од ти пич не, 
али не и као је ди них зна ко ва ко је узи ма мо у об зир као по ка за те ље ри зи-
ка за раз вој АСП. Раз ли ке уоче не у овој ем пи риј ској сту ди ји на ши рем 
аути стич ком фе но ти пу ауто ри по ве зу ју са раз ли ка ма у сти лу про це си-
ра ња ин фор ма ци ја ко је су та ко ђе про на ђе не на овом узор ку. 

Да су ми ра мо: ве ћи на ауто ра је са гла сна да за јед нич ка па жња има 
ди јаг но стич ки зна чај и уто ли ко је ва жни је раз у ме ти ње ну ком плек-
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сност у по ку ша ју ра све тља ва ња ко му ни ка циј ских де фи ци та у окви ру 
АСП. Про бле ми де ан га жо ва ња па жње, удру же ни са дру гим те шко ћа-
ма, по пут со ци јал ног ори јен ти са ња и сни же не со ци јал не мо ти ва ци је, 
је су они ко ји за јед но во де ква ли та тив но раз ли чи том или оси ро ма ше-
ном ин пу ту, ка да је реч о ра ном ис ку ству. Те о риј ски мо де ли ко ји пре-
тен ду ју да да ју об ја шње ње ра них об ли ка ко му ни ка циј ских про фи ла 
АСП мо ра ју узе ти у об зир евен ту ал но деј ство опи са них де фи ци та ви-
зуо-спа ци јал не па жње на са му со ци јал ну па жњу у чи јем ам би јен ту се 
по ка зни гест нај бо ље раз ви ја. У на ред ном одељ ку ће мо ви де ти да је 
па жња гра див ни еле мент со ци јал не спо соб но сти. Ово је по себ но ва жан 
по да так у све тлу кре и ра ња ја сних и пре ци зних ци ље ва у окви ру ра не 
ин тер вен ци је.

ВЕ ЗА ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПА ЖЊЕ И СО ЦИ ЈАЛ НЕ СПО СОБ НО СТИ

Низ лон ги ту ди нал них сту ди ја је по ка зао да по сто ји кон ти ну и тет из-
ме ђу спо соб но сти за јед нич ке па жње то ком пр ве го ди не жи во та, и ка сни-
је со ци јал не спо соб но сти то ком де тињ ства. Ис тра жи ва ња су вр ше на на 
по пу ла ци ји са аути змом, на ри зич ној и  ти пич ној по пу ла ци ји (Mundy i 
Ac ra, 2006; She in kopf, 2004; Sig man i Ru skin, 1999; Va ug han, 2003). Ман-
ди и Сиг ман (2006) со ци јал ну спо соб ност де фи ни шу укљу чи ва њем ни-
за про це са као што су ре гу ли са ње па жње и емо ци о нал не ре ак тив но сти 
уну тар со ци јал не ин тер ак ци је, као и спо соб но сти пра ће ња и ко ри го ва ња 
се бе у од но су на дру гог. Они та ко ђе укљу чу ју емо ци о нал ну ди мен зи ју, а 
то су мо ти ви шу ћи про це си ко ји осо бу усме ра ва ју ка дру ги ма, осе ћа ње 
за до вољ ства у при су ству дру гих и из ра жа ва ње ин те ре со ва ња у од но су 
на дру ге. 

Ова ве за је те о риј ски ин тер пре ти ра на на раз ли чи те на чи не. У јед-
ном од те о риј ских при сту па, од ра сла осо ба је та ко ја је кључ на у по ве зи-
ва њу за јед нич ке па жње и со ци јал не спо соб но сти. Дру ги ауто ри упу ћу ју 
на со ци јал ну ког ни ци ју као за јед нич ку осно ву со ци јал не спо соб но сти и 
за јед нич ке па жње. Тре ћи при ступ сма тра со ци јал ну мо ти ва ци ју за јед-
нич ком осно вом: де ље ње ис ку ства са дру ги ма има на гра ђу ју ћу вред ност 
за ин ди ви дуу, а по но вље на ис ку ства во де раз во ју со ци јал них спо соб но-
сти. Мо дел ко ји се ба ви нер вном осно вом ове ве зе, ука зу је на ак тив но-
сти фрон тал ног и тем по рал ног кор тек са и суб кор ти кал них струк ту ра. 
Ове струк ту ре за ду же не су за кон тро лу па жње, емо ци о нал ну ре гу ла ци ју 
и со ци јал не из вр шне функ ци је. Као што се ви ди из го ре на ве де не де фи-
ни ци је со ци јал не спо соб но сти, по след њи мо дел укљу чу је ком по нен те 
пра ће ња соп стве ног и ту ђег по на ша ња.
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У од ре ђе њу со ци јал не спо соб но сти, ва жан еле мент пред ста вља 
упра во спо соб ност ре гу ли са ња соп стве не па жње јер то зах те ва ди на-
ми ка со ци јал не си ту а ци је. У си ту а ци ји за јед нич ке па жње, зах тев је још 
сло же ни ји јер је нео п ход но флу ид но и бр зо кре та ње ви зу ел не па жње 
из ме ђу објек та и од ра слог. Оскуд ност ових ра них ис ку ста ва мо же се ве-
ро ват но до ве сти у ве зу са јед ном од нај ве ћих сла бо сти ко је ис по ља ва ју 
осо бе са АСП ко је су раз ви ле го вор, а то је праг мат ски ни во раз во ја је зи-
ка (Wilkinson, 1998; Ta ger-Flus berg, 2005).

ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НА ОМЕ ТЕ НОСТ И ЈЕ ЗИК  
У КО МУ НИ КА ЦИЈ СКИМ ПРО ФИ ЛИ МА ДЕ ЦЕ СА АСП

У ра ду до са да дат је пре глед фор ми ко му ни ка ци је ко је су сло же ни-
је при ро де и опи сан је де фи цит ко ји је из ра жен у скло пу АСП. У овом 
одељ ку ће мо у раз ма тра ње укљу чи ти и фак тор ин те лек ту ал не оме те но-
сти (ИО у да љем тек сту). Да ће мо пре глед ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла 
ко му ни ка тив ним спо соб но сти ма код де це са АСП и ИО, као и ис тра жи-
ва ња ко ја ни су увр сти ла IQ као ва ри ја блу, али су ме ри ла сте пен из ра же-
но сти аути стич ких симп то ма и ни во је зич ке раз ви је но сти. Ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да ни же ин те лек ту ал не спо соб но сти ути чу не по вољ но на раз вој 
ком плек сни јих фор ми ко му ни ка ци је, као и да јед ним де лом ове ин ди-
ви дуе оства ру ју ко му ни ка ци ју пу тем дис руп тив них по на ша ња. У кон-
тек сту дик су си је о АСП и удру же ном ИО, до са да шње сту ди је по ка зу ју 
про мен љи ве ре зул та те те се те шко мо же до ћи до по у зда ног за кључ ка. У 
ра ни јим сту ди ја ма го во ри ло се о да ле ко ве ћем бро ју осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу у окви ру по пу ла ци је са АСП (Year gin-Al lsopp, 2003). 
Ме ђу тим, ка ко број слу ча је ва са ди јаг но сти ко ва ним АСП ра сте, до ла зи 
до опа да ња бро ја слу ча је ва са ИО, јер до ла зи до сусп ти ту ци је ди јаг но-
за, на во де Мет сон и Шу меј ке ро ва (2009). У свом при ка зу пре ва лен це 
слу ча је ва са АСП и ИО, ови ауто ри та ко ђе ука зу ју на то да де ца ко ја су 
ини ци јал но би ла ди јаг но сти ко ва на као ИО са да се про це њу ју као осо бе 
са ИО и АСП. Ка да го во ри мо о ко мор би ди те ту, сту ди је ста ри јег да ту ма 
по ка зу ју да ле ко ни же про цен те у од но су на ско ра шње сту ди је. Ауто ри 
ука зу ју на ме то до ло шке раз ли ке ко је сто је у осно ви ва ри ја бил них ре-
зул та та, али и на чи ње ни цу да се да нас па жња зна чај но ви ше по све ћу је 
кон цеп ту ко мор бид них по ре ме ћа ја не го ра ни је.

Та ко ђе, нео п ход но је би ти опре зан у за кљу чи ва њу о ИО код ове по-
пу ла ци је. Про це на IQ-а вр ши се ста нар ди зо ва ним кли нич ким те сто ви-
ма, али до са да ни је осми шљен та кав ин стру мент при ме рен по пу ла ци ји 
са АСП ко ју ка рак те ри шу спе ци фич но сти у ко му ни ка ци ји, со ци јал ној 
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ин тер ак ци ји и со ци јал ној мо ти ва ци ји (Howlin, 2005). У про це ни ин те-
лек ту ал них ка па ци те та и ко му ни ка циј ских спо соб но сти ди ску та бил на 
је не за ви сност ове две ва ри ја бле, тј. ко ли ко крај ња про це на ин те лек ту-
ал них ка па ци те та про из и ла зи из успе шно оства ре не ко му ни ка ци је и у 
ко јој ме ри ин ди рект но про це њу је и ко му ни ка тив не спо соб но сти по је-
дин ца.

У ис тра жи ва њу Ma ljars et al. (2011) ис пи ти ва не су функ ци је ко му-
ни ка ци је као што су ре гу ла ци ја по на ша ња, за јед нич ка па жња и со ци-
јал на ин тер ак ци ја, као и фор ме ко му ни ка ци је (ге сто ви, во ка ли за ци ја/
вер ба ли за ци ја и по глед) на узор ку де це са АСП и ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка зу ју да де ца са АСП и ИО по-
ка зу ју зна чај но ма ње ин тен ци о нал не ко му ни ка ци је ка да се по ре де са де-
цом ти пич не по пу ла ци је ујед на че не по раз вој ном ни воу. У ве зи са функ-
ци јом ко му ни ка ци је, ова по пу ла ци ја по ка зу је спе ци фи чан про фил са 
ви ше ко му ни ка ци је усме ре не на ре гу ла ци ју по на ша ња не го ини ци ра ње 
за јед нич ке па жње и со ци јал не ин тер ак ци је. Ре гу ла ци је се ов де од но си 
на упра вља ње по на ша њем дру го га ка ко би се по сти гао не ки циљ. Ауто ри 
су ове про фи ле у ко ји ма је при сут но че шће зах те ва ње или не го до ва ње, 
ока рак те ри са ли као ма ње ком плек сне. С дру ге стра не, ма њи број епи-
зо да за јед нич ке па жње и со ци јал не ин тер ак ци је оне мо гу ћа ва де те ту со-
ци јал но уче ње и од ра жа ва се на да љи ток раз во ја со ци јал них ве шти на. 
У окви ру ове сту ди је, ин те ре сан тан је и на лаз по ко ме је узо рак де це са 
АСП по ка зао хе те ро ге не ре зул та те у упо тре би ко му ни ка циј ских про фи-
ла. Ни во (и екс пре сив не и ре цеп тив не) је зич ке раз ви је но сти по ка зао је 
нај ве ћу ко ре ла ци ју са упо тре бом ком плек сни јих фор ми ко му ни ка ци је, 
као што је за јед нич ка па жња и сл. Ов де се ауто ри по зи ва ју на дво смер-
ну ве зу за јед нич ке па жње и је зи ка: ве ћи број епи зо да за јед нич ке па жње 
отва ра де те ту ве ће мо гућ но сти за усва ја ње је зи ка док је са ма је зич ка 
раз ви је ност услов да де те ини ци ра ве ћи број епи зо да за јед нич ке па жње.

На ове ре зул та те се на до ве зу је сту ди ја Чи јан га (2008) о ве зи дис-
руп тив ног по на ша ња код де це са АСП ко ја су не вер бал на или има ју ли-
ми ти ран го вор (до пет функ ци о нал них ре чи). Ре зул та ти ука зу ју на ве ћу 
фре квен ци ју  дис руп тив ног по на ша ња као фор ме екс пре сив не ко му ни-
ка ци је код ове по пу ла ци је де це, у при род ном окру же њу (сту ди ја сво је 
за кључ ке огра ни ча ва спе ци фич но на школ ско окру же ње). Ова сту ди ја 
ни је укљу чи ла ме ре ње ин те лек ту ал них ка па ци те та, већ сте пен из ра же-
но сти аути стич ких симп то ма, као и ни во је зи ка. У том сми слу, ов де је 
те же до но си ти оп шти ји за кљу чак о дис рут пив ном по на ша њу. 

У ис тра жи ва њу Ri sa et al. (2005), ро ди те љи де це са АСП уз ра ста од 
24 до 60 ме се ци су ис пи ти ва ни о функ ци о нал ном по на ша њу сво је де-
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це. Ре зул та ти по ка зу ју да дис рут пив но по на ша ње има функ ци ју скре-
та ња па жње, при ба вља ња пред ме та или из бе га ва ња зах те ва. Ка да је био 
по ре ђен са де цом са дру гим об ли ци ма раз вој них по ре ме ћа ја, узо рак 
са АСП, по себ но му шки пол, пре те жно је по ка зи вао фор ме по на ша ња 
усме ре не на при ба вља ње же ље ног пред ме та ко ји су нео п ход ни у скло пу 
ре пе ти тив ног по на ша ња или из бе га ва ње иди о син кра тич но не при јат них 
сен зор них сти му лу са, са да ле ко ма ње по на ша ња ко ја има ју со ци јал ну 
функ ци ју у осно ви. 

Ма љарс ет ал. (2012) су ис тра жи ва ли је зич ке про фи ле де це са АСП 
и ИО. Раз у ме ва ње сим бо ла и за јед нич ка па жња на овом узор ку је по-
ка за ла зна чај ну ко ре ла ци ју са ни во ом је зич ке раз ви је но сти. За ра зи ку 
од дру га два узор ка (де це са дру гим об ли ци ма раз вој них по ре ме ћа ја и 
ти пич не по пу ла ци је), гру па де це са АСП је по ка за ла раз ви је ни ји екс пре-
сив ни ни во је зи ка у од но су на ре цеп тив ни, док су по ре ђе ни узор ци има-
ли обр нут про фил. Не вер бал ни мен тал ни уз раст је био нај сна жни ји пре-
дик тор је зич ких спо соб но сти на кон трол ним узор ци ма, што ука зу је на 
зна ча јан удео ин те лек ту ал них спо соб но сти у раз во ју је зи ка. Ме ђу тим, 
на узор ку АСП/ИО, со ци јал ни де фи цит је ве ро ват но кључ ни фак тор у 
да љем раз во ју је зич ке спо соб но сти. Овај на лаз је та ко ђе ком па ти би лан 
са сту ди јом Бо ноа ет ал. (2004) о ути ца ју ин тер вен ци је на раз вој је зи ка, 
где је спо соб ност за јед нич ке па жње узе та као мо де ра тор овог од но са. 
Ис тра жи ва ње је по ка за ло да је успе шна ин тер вен ци ја за ви си ла од ини-
ци јал ног је зич ког ста ту са и спо соб но сти де те та да ре а гу је на ини ци ра ње 
за јед нич ке па жње. 

Сту ди ја Par ka et al. (2012) ко ја се ба ви ла ве зом струк ту рал них је-
зич ких спо соб но сти (гра ма ти ка, реч ник), ко му ни ка циј ских спо соб но-
сти, адап тив ног по на ша ња и емо ци о нал них и би хеј ви о рал них те шко ћа 
на узор ку де це са АСП пред школ ског уз ра ста (кон трол не гру пе би ле су 
де ца са дру гим раз вој ним по ре ме ћа ји ма и де ца ти пич не по пу ла ци је) по-
ка за ла је да су ко му ни ка циј ске ве шти не у да ле ко ве ћој ме ри по ве за не 
са по вољ ним функ ци о нал ним и би хеј ви о рал них ис хо дом не го струк ту-
рал не је зич ке ве шти не. На узор ку са АСП, ре цеп тив не ко му ни ка циј ске 
ве шти не су по ка за ле ве ћу по ве за ност са адап тив ним по на ша њем ко је се 
од но си на сва ко днев не ак тив но сти и со ци јал не ве шти не. Ова сту ди ја је 
кон тро ли са ла IQ на сва три узор ка. 

Ре зул та ти на ве де них ем пи риј ских сту ди ја иду у при лог тзв. ко му ни-
ка ци о ној хи по те зи пре ма ко јој деч ја дис руп тив на по на ша ња мо гу би ти 
акт не вер бал не ко му ни ка ци је с на ме ром при вла че ња па жње или из бе га-
ва ња авер зив них дра жи. Ка да је реч о обла сти раз вој них по ре ме ћа ја, по-
сто ји ин верз на ре ла ци ја из ме ђу уче ста ло сти би хеј ви о рал них про бле ма 
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и ни воа спо соб но сти ко му ни ка ци је (Ca rr i Du rand, 1985). За то низ ауто-
ра прет по ста вља да ће пре по зна ва ње ко му ни ка тив не функ ци је од ре ђе-
них по на ша ња и за тим ин стру и ра ње де те та у упо тре би аде кват не за ме не 
ко ја вр ши исту ко му ни ка тив ну функ ци ју до ве сти до сма ње ња уче ста ло-
сти ових по на ша ња. 

Пре глед ис тра жи ва ња ко му ни ка циј ских про фи ла код де це са АСП 
ука зу је на спе ци фи чан ко му ни ка циј ски про фил у ко ме се као кључ ни 
фе но мен на ме ће дис руп тив но по на ша ње. Оно се че сто ту ма чи као јед-
но став на фор ма ко му ни ка ци је, у од су ству сло же ни јих со ци јал них ве-
шти на и је зич ке функ ци је. Сло жен од нос ин те лек ту ал них ка па ци те та, 
је зи ка, адап тив ног по на ша ња или ни воа ко му ни ка ци је је и да ље не до-
вољ но ја сан због упо тре бе раз ли чи тих ме то до ло ги ја, из ме ђу оста лог, са-
мо по вре ме ног укљу чи ва ња IQ-а као ва ри ја бле или кон тро ли са ња IQ-а у 
за кљу чи ва њу о ре ла ци ја ма из ме ђу је зи ка, ко му ни ка ци је и сва ко днев ног 
функ ци о ни са ња. Ве ро ват но је ве за из ме ђу ових по ја ва на ни воу пред-
школ ског уз ра ста да ле ко зна чај ни ја не го у од ра слом до бу о че му го во ре 
сту ди је ис хо да АСП. Ха у ли но ва (2005) да је пре глед ис тра жи ва ња ве зе 
со ци јал не укло пље но сти ин ди ви дуе и вред но сти IQ-а. Ре зул та ти ука зу ју 
на сла бу укло пље ност ових по је ди на ца у со ци јал не то ко ве (круг при ја-
те ља, за по сле ност, брак) упр кос про сеч ном IQ-у.

ЗА КЉУ ЧАК

Су шти на ра ног ко му ни ка циј ског про фи ла и ње го ве по ве за но сти са 
да љим то ком раз во ја со ци јал них ве шти на по чи ва у ве ли кој ме ри на ини-
ци јал ним со ци јал ним епи зо да ма у ко ји ма де те учи да де ли сво је на ме ре 
са дру гим уз вид ну спе ци фич но со ци јал ну мо ти ва ци ју.  У том сми слу, 
мо же се ди ску то ва ти о екс пре сив ној при ро ди нај ра ни јих де кла ра тив них 
ге сто ва ко ји при род но из ра ста ју из мо ти ва ци је за де ље њем ис ку ства. 
Оси ро ма ше ни ра ни со ци јал ни ин пут је кру ци ја лан за да љи ток кли нич-
ке сли ке АСП. По ред со ци јал не ди мен зи је, у овом ра ду се ука зу је на ди-
мен зи ју ви зуо-спа ци јал не па жње и те шко ће у окви ру си сте ма па жње у 
ди на мич ним со ци јал ним си ту а ци ја ма. Ви зуо-спа ци јал ни си стем је зна-
ча јан у ис тра жи ва њу ра не ко му ни ка ци је јер до во ди у ве зу ког ни тив не, 
сен зор не и со ци јал не спе ци фич но сти по пу ла ци је са АСП. 

По сто ја ње ма ње ком плек сних ко му ни ка циј ских про фи ла, или из-
о ста нак раз во ја спо соб но сти за јед нич ке па жње код по пу ла ци је са АСП 
и удру же ном ИО јед ним де лом во ди об ли ци ма про бле ма тич ног по на-
ша ња ко ји мо гу у осно ви би ти ко му ни ка циј ске при ро де. Не ма до вољ но 
сту ди ја спе ци фич них об ли ка ко му ни ка ци је код де це са АСП/ИО да би 
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се до не ли ге не рал ни за кључ ци, али не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју да спо-
соб ност за јед нич ке па жње код ове суб по пу ла ци је у окви ру АСП ско ро у 
пот пу но сти из о ста је. Успо рен или оску дан раз вој со ци јал них ве шти на 
во ди ло ши јем ис хо ду АСП у од ра слом до бу. 

Ве зе из ме ђу со цио-ког ни тив них и со цио-мо ти ва ци о них си сте ма и 
њи хов удео у раз во ју со ци јал них, је зич ких и ин те лек ту ал них ве шти на се 
мо же пра ти ти кроз  ком плек сне, дво смер не ве зе ко је су ду бо ко по ве за-
не са раз вој ним ста ди ју ми ма. Ко му ни ка циј ски про фи ли су хе те ро ге ни 
уну тар по пу ла ци је са АСП, де лом у за ви сно сти од то га да ли по сто је 
из ве сна ко мор бид на ста ња. У том сми слу, кре и ра ње не ке вр сте раз вој-
ног мо де ла ко му ни ка циј ског про фи ла за по пу ла ци ју са АСП де лу је као 
из ра зи то зах те ван и сло жен по сао. Ем пи риј ски по да ци го во ре да су се-
квен це у  раз во ју спо соб но сти за јед нич ке па жње спе ци фич не за по пу ла-
ци ју де це са АСП, али су и про лон ги ра не (Pa pa rel la, 2011), док по на ша-
ње, ко је је до ми нант но ин стру мен тал не при ро де (зах те ва ње, тра же ње) 
пра ти ске вен це на исто ве тан на чин као и код ти пич не по пу ла ци је. 
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COMMUNICATION PROFILES OF CHILDREN  
WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: SOCIAL AND  

COGNTIVE COMPONENTS OF JOINT ATTENTION 

VANJA NENADOVIĆ

Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology 

Life Activities Advancement Center, Belgrade

SUMMARY

The study represents a theoretical analysis of early forms of 
communication disorders in the population of children with autistic 
spectrum disorder (ASD in further text). The communication deficit 
manifested in delay or lack of development of joint attention has been 
analysed in regard with its main components:  the gesture of pointing 
and visuo-spatial attention. A short review is given of novel theoretical 
approaches to the pointing gesture, together with its empirical confirmation 
which differs from Bates’ initial characterisation from the seventies. Visuo-
spatial attention is interpreted as an essential skill used in joint attention 
epsiodes, having an indirect influence on social skill development. Joint 
attention is presented here as existing in two forms: initiating joint 
attention and reacting to joint attention. The first form is of social nature 
and doesn’t develop in a certain percentage of children with ASD. Further 
on, the paper deals with a review of communication profiles of children 
with intellectual disability with a short comment on the communicative 
function of disruptive behavior. In describing profiles of children with 
ASD, the central position belongs to joint attention deficits. Shedding 
light on all the components of joint attention leads to creating effective 
early interventions  in clinical practice, which should be focused on visual 
attention and developing social skills. 

KEY WORDS: Communication deficit, joint attention, autistic spectrum 
disorder, intellectual disability


