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

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

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

У ис тра жи ва њу су ко ри шће ни ре зул та ти до би је ни при ме ном: им пе дан-
цме три је, то нал не ауди о ме три је, ТЕ О АЕ, DPO AE и го вор не ауди о ме три је. 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та 178027 “Ин тер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња 

ква ли те та вер бал не ко му ни ка ци је” ко ји је фи нан си ран од стра не Ми ни стра ства за про-

све ту, на у ку и тех но лош ки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

ОШТЕЋЕЊЕ ГОВОРА

223



Славица Максимовић224

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

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

1. УВОД

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

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

Ауди тив на пер цеп ци ја пред ста вља мо тор ну сна гу за раз вој гла со ва. 
Ка да ће де те по че ти пра вил но да из го ва ра гла со ве за ви си од то га ка да 
ће по че ти да их пра вил но пер ци пи ра и ди фе рен ци ра. Пер цеп ци ја и дис-
кри ми на ци ја се пре пли ћу од са мог по чет ка раз во ја. Ауди тив ни апа рат 
ни је прост тран сми си о ни апа рат, ауди тив на пер цеп ци ја ни је фи зич ка 
не го пси хич ка функ ци ја, ак тив ни фил тар ко ји из гру пе при мље них сиг-
на ла ме то дом дис кри ми на ци је не ке по ја ча ва а дру ге сла би. По не кад то 
ме ња ње сиг на ла иде до па то ло шких про ме на на ра чун нор мал них осо-
би на гла са. При па то ло шкој пер цеп ци ји у из го во ру до ла зи до иден ти фи-
ка ци је шу мо ва ко ји ма ски ра ју пра ву аку стич ку пред ста ву о гла со ви ма 
и оне мо гу ћа ва ју њи хо во ме ђу соб но раз ли ко ва ње, па де ца због пер цеп-
тив не ин су фи ци јен ци је пре ра ђу ју го вор ни сиг нал у сми слу ре дук ци је 
би ра ју ћи са мо јед ну за јед нич ку аку стич ку цр ту од ве ћег бро ја гла сов них 
осо би на. Не спо соб ност да се ауди тив ним пу тем иден ти фи ку ју и из ди-
фе рен ци ра ју не ки гла со ви ма тер њег је зи ка - ауди тив на ади скри ми на ци-
ја, пред ста вља су бјек тив ну дис тан цу ме ђу гла со ви ма. Уко ли ко је су бјек-
тив на ауди тив на дис тан ца ви ше ис по ље на, уто ли ко је раз ли ко ва ње гла-
со ва ма ње, а сте пен ади скри ми на ци је гла со ва ве ћи. Аку стич ка ади скри-
ми на ци ја по сто ји на раз вој ном пу ту сва ке је дин ке као раз вој ни про цес. 
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Ако се она про ду жи из ван гра ни ца у ко ји ма се то ле ри ше, де те по чи ње да 
го во ри она ко “ка ко чу је” пре ма свом обра сцу, а ње гов по гре шан из го вор 
по но во пот хра њу је ње гов слух. Ни во раз ви је но сти го вор не про дук ци је 
сра зме ран је ни воу раз ви је но сти пред ста ве о фо не ми у осно ви ко је ле жи 
пре ци зна фо нем ска пер цеп ци ја и дис кри ми на ци ја. Из ме ђу ауди тив них 
пред ста ва о гла су и ар ти ку ла ци о но-мо тор не ре а ли за ци је по сто ји те сна 
ве за због че га се и го во ри о аудио-мо тор ној пред ста ви гла са. Из го вор ни 
ме ха ни зам је сло жен ин те грал ни про цес. За по чи ње при ма њем го во ра 
кроз сен зор ни пут, а за вр ша ва се еми си јом, тј. из го во ром кроз мо тор-
ни, из ме ђу ко јих не ма пре ки да већ по сто ји стал но кру же ње ре чи у ви ду 
‚‘feed back‘‘ ме ха ни зма ко ји се по на ша као ла нац од ви ше ка ри ка. Ауди-
тив на (фо нем ска) пер цеп ци ја је јед на од тих ка ри ка, раз ви ја се пре и 
па ра лел но са го во ром и услов је за раз вој ауди тив не ме мо ри је ко ја омо-
гу ћа ва услу жну ре про дук ци ју го во ра (Пу ни шић, 2008).

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

У осно ви сва ког при ма ња и пре по зна ва ња гла со ва ле жи пер цеп ци ја 
па је је дан од узро ка по ре ме ћа ја го вор не про дук ци је упра во по ре ме ћај 
ауди тив не пер цеп ци је, пре све га пер цеп ци је и ди фе рен ци ја ци је фо не ма 
(Пу ни шић, 2002, Пан те лић, Ђо ко вић, Со виљ, 2008). Ис тра жи ва ње ве за-
но за ка рак те ри за ци ју гла сов них од сту па ња у гло бал ном ар ти ку ла ци о-
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ном те сту код од ра слих је по ка за ло да су нај че шћи ти по ви па то ло шких 
обе леж ја (Пу ни шић, Су бо тић, Пан те лић, 2006):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У де фи ни ци ји слу шног оште ће ња, са мо гу би так слу ха са сред њом 
вред но шћу ве ћом од 25 dB сма тра се смет њом у слу ша њу. Вред ност од 
25 dB се ко ри сти за ева лу а ци ју слу ха код од ра слих осо ба, са прет по став-
ком да од ра сли не ма ју ис ку ства са те шко ћа ма у ко му ни ка ци ји све док 
њи хо во оште ће ње слу ха не пре ђе ни во од 25 dB из ме ђу 500 Hz и 3000 
Hz. Пи та ње је ко ли ко је ре ал но да се ове вред но сти ко је ва же за од ра сле 
при ме не као нор ма за де чи ји уз раст, јер ми ни мал ни гу би так слу ха код 
де це ко ји се по ја ви у пе ри о ду раз во ја го во ра и је зи ка мо же ути ца ти на 
пси хо е ду ка тив ни раз вој и до ве сти до по ја ве го вор но-је зич ких де фи ци та 
и/или те шко ћа у уче њу (Da vis, El fen bein, Schum, Ben tler, 1986). 
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Ве ли ки број ауто ра сма тра да је 15 dB нај ни жи ни во уред ног слу ха 
код де це и да ми ни мал ни гу би так слу ха по чи ње од ове гра ни це пра га 
слу ха (No tr hern, Downs, 2001). Оправ да ње за де фи ни са ње уред ног пра-
га слу ха на 15 dB ле жи у при ро ди гла со ва. Нај ве ћи део го вор не енер ги је 
има ју во ка ли и звуч ни кон со нан ти. Бе звуч ни кон со нан ти има ју ма њу 
енер ги ју и че сто се у то ку спон та не кон вер за ци је и код осо ба уред ног 
слу ха на ла зе ис под пра га пер цеп ци је. Де ца ко ја су у фа зи раз во ја го во-
ра не мо гу ауто мат ски да ко ри сте на у че не лин гви стич ке стра те ги је (јер 
их ни су раз ви ли) за раз у ме ва ње го во ра уз по моћ кон тек ста. Де ци ко ја 
упра во уче го вор и гра ма тич ке од но се у је зи ку по треб но је да чу ју ја сно 
све гла со ве да би их им пле мен ти ра ли у пер цеп ту ал не обра сце.

Де ца ко ја се на ла зе у раз вој ном пе ри о ду мо ра ју има ти уред ну ауди-
тив ну пер цеп ци ју због го вор но-је зич ког раз во ја као пред у сло ва за ка-
сни је аде кват но усва ја ње школ ских ве шти на и са вла да ва ња школ ског 
гра ди ва, за раз ли ку од од ра слих осо ба код ко јих ми ни мал ни гу би ци слу-
ха не иза зи ва ју ве ће смет ње у раз у ме ва њу сва ко днев ног го во ра (Мак-
си мо вић, Ди мић, Ђо ко вић, 2011; Мак си мо вић, Ђо ко вић, Со виљ, 2011). 

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

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

2. ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња је био ис пи ти ва ње ауди тив не пер цеп ци је код де-
це са по ре ме ћа јем из го во ра и утвр ђи ва ње на ко ји на чин се у та квим фи-
зи о ло шким окви ри ма ре а ли зу је пер цеп ци ја го во ра.

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак је чи ни ло 22 де це са по ре ме ћа јем из го во ра (Е гру па) и 20 
де це ти пич ног го вор но-је зич ког и слу шног раз во ја (К гру па). Те сти ра-
ње је из вр ше но у пе ри о ду од де цем бра 2008. го ди не до фе бру а ра 2009. 
го ди не у Ин сти ту ту за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло гју го во ра 
(Пан те лић, 2010). У ис тра жи ва њу су ко ри шће ни ре зул та ти до би је ни 
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при ме ном: им пе дан цме три је, то нал не ауди о ме три је, ТЕ О АЕ и DPO AE и 
го вор не ауди о ме три је. 

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

4.1. Ре зул та ти тим па но ме три је и аку стич ког ре флек са

Код де це са по ре ме ћа јем из го во ра на ле вом уву је до би је на сред ња 
вред ност ком пли јан се 0.6 (ми ни мум 0 и мак си мум 1.7), са при ти ском 
-62 (ми ни мум -243, мак си мум 1), што зна чи да су не ка де ца ле во има ла 
тим па но грам ти па А, док су не ка има ла тим па но грам ти па Б. На де-
сном уву сред ња вред ност ком пли јан се је из но си ла 0.6 (ми ни мум 0.3, 
мак си мум 1.1), са при ти ском -55 (ми ни мум -212, мак си мум 41), не ка 
де ца су на де сном уву има ла тим па но грам ти па А, а не ка тим па но грам 
ти па Ц. Ста пе ди јал ни ре флекс се на ле вом уву фор ми рао код 82% де це 
на фре квен ци ја ма 0.5 KHz и 1 KHz, на фре квен ци ја ма 2 KHz и 4 KHz 
фор ми рао код 59% де це док се на де сном уву тај про це нат кре тао на 0.5 
KHz 86%, на 1 KHz 77%, на 2 KHz 68% и 55% на 4 KHz. Уку пан про це нат 
фор ми ра них ре флек са на ле вом уву је 70% а на де сном 72%.

Код де це К гру пе на ле вом уву је до би је на сред ња вред ност ком пли-
јан се 0.7 (ми ни мум 0.3 и мак си мум 1.7), са при ти ском -48 (ми ни мум 
-124, мак си мум 12). Сва де ца су на ле вом уву има ла тим па но грам ти па 
а. На де сном уву сред ња вред ност ком пли јан се је из но си ла 0.7 (ми ни-
мум 0.2, мак си мум 1.8), са при ти ском -51 (ми ни мум -135, мак си мум 
20). Сва де ца су на ле вом уву има ла тим па но грам ти па А. Код ове гру-
пе де це на ле вом уву ста пе ди јал ни ре флекс се фор ми рао код 85% де це 
на фре квен ци ји 0.5 KHz, 90% на 1 KHz, 80% на 2 KHz и 70% на 4 KHz. 
Код укуп но 81% де це К гру пе на ле вом уву се фор ми ра ста пе ди јал ни 
ре флекс, док се код 19% де це не фор ми ра. На де сном уву тај про це нат 
се кре ће на 0.5 KHz 100%, на 1 KHz 95%, на 2 KHz 80% и 60% на 4 KHz. 
Уку пан про це нат фор ми ра них ре флек са на де сном уву је 84%.

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

4.2. Ре зул та ти ТЕ О АЕ и ДПО АЕ

У гра фи ко ну 1 при ка за ни су ре зул та ти ТЕ О АЕ код де це са по ре ме-
ћа јем из го во ра (Е гру па) и де це ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја (К 
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гру па). Код де це из Е гру пе бо љи је од зив ко хлее де сно (13 dB), док ле во 
он из но си 11 dB, мак си ма лан про се чан од зив из но си 24 dB и по ње му 
не ма раз ли ке из ме ђу ле вог и де сног ува. Нај бо љи од зив и за јед но и за 
дру го уво је у оп се гу 1500-2000 Hz. Код де це К гру пе до би јен је про сеч-
но исти од зив (ТЕ О АЕ) и де сног и ле вог ува (12 dB). Нај бо љи од зив и за 
јед но и за дру го уво је у оп се гу 1500-3000 Hz и кре ће се од 13-16 dB.

Гра фи кон 1. ТЕ О АЕ код де це са по ре ме ћа јем из го во ра 
 и де це ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја

Гра фи кон 2. DPO AE код де це са по ре ме ћа јем из го во ра  
и де це ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја
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Код де це са по ре ме ћа јем из го во ра бо љи је од зив ко хлее (ДПО АЕ) 
де сно (15 dB), док ле во он из но си 14 dB, мак си ма лан про се чан од зив 
из но си 26 dB ле во и 27 dB за де сно уво. Нај бо љи од зив и за јед но и за 
дру го уво је у оп се гу 2000-6000 Hz (за ле во уво од 15 до 20 dB, а за де сно 
19-21 dB). Код де це К гру пе про се чан од зив ко хле ее де сног и ле вог ува 
(DPO AE) је си ме три чан и из но си 15 dB (си ма трич ни су и мак си мал ни и 
ми ни мал ни од зи ви). Нај бо љи од зив и за јед но и за дру го уво је у оп се гу 
2000-6000 Hz и кре ће се од 20 до 23 dB (гра фи кон 2). Не ма ста ти стич ки 
зна чај них раз ли ка из ме ђу де це са по ре ме ћа јем из го во ра и де це са ти-
пич ним го вор но је зич ким раз во јем по на ла зи ма ТЕ О АЕ и ДПО АЕ.

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

Код де це са по ре ме ћа јем из го во ра (де сно и ле во уво) на то нал ној 
ауди о ме три ји нај бо љи од го во ри се до би ја ју у под руч ју 2 KHz и 4 KHz, 
док су од го во ри на 0.25 KHz, 0.5 KHz, 6 KHz и 8 KHz и на ле вом и на 
де сном уву про сеч них вред но сти 15 dB и ис под 15 dB, осим на 0.25 KHz 
и 0.5 KHz на де сном уву где су про сеч не вред но сти ис под 15 dB. Ре зул-
та ти пер цеп ци је чи стог то на по сма тра но кроз Mean за све ис пи ти ва не 
фре квен ци је по ка зу ју да ова де ца у про се ку чист тон на ле вом уву пер-
ци пи ра ју на 12 dB (ми ни мал но 4 dB, мак си мал но 23 dB) а на де сном уву 
на 14 dB (ми ни мал но 2 dB, мак си мал но 32 dB). Де сно уво је ло ши је од 
ле вог. Раз ли ка из но си 2 dB  (гра фи кон 3).

Гра фи кон 3. То нал на ауди о ме три ја код де це са по ре ме ћа јем из го во ра 
и де це ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја (де сно и ле во уво)
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Код де це К гру пе се уоча ва си ме три чан од го вор на ле вом и де сном 
уву, нај бо љи од го вор и на ле вом и на де сном уву се до би ја на 1 KHz, 2 
KHz и 4 KHz (до 10 dB). Ре зул та ти пер цеп ци је чи стог то на по сма тра но 
кроз Mean за све ис пи ти ва не фре квен ци је по ка зу ју да код де це К гру пе 
не ма раз ли ке из ме ђу де сног и ле вог ува. Мак си мал ни про сеч ни од го во-
ри по фре квен ци ја ма не пре ла зе 13 дБ (гра фи кон 3).

Не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка из ме ђу де це са по ре ме ћа јем 
из го во ра и де це К гру пе на то нал ној ауди о ме три ји.

4.4. Ре зул та ти го вор не ауди о ме три је

Де ца са по ре ме ћа јем из го во ра на те сту го вор не ауди о ме три је на-
пра ви ла су укуп но 339 гре ша ка. Про се чан број гре ша ка по де те ту из-
но сио је 15.26 на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB (3 
гре шке по ин тен зи те ту).

У та бе ли 1 при ка за ни су ре зул та ти го вор не ауди о ме три је код де це 
са по ре ме ћа јем из го во ра и то про се чан број, ми ни ма лам и мак си ма лан 
број гре шка по ин тен зи те ту. Нај ве ћи број гре ша ка де ца са по ре ме ћа јем 
из го во ра пра ве на 30 dB (7.27 гре ша ка), док се са по ве ћа њем ин тен зи те-
та пре зен то ва них ре чи број гре ша ка сма њу је (на 35 dB 3.9 гре ша ка, на 
40 dB 3.09 гре ша ка), да би се на ин тен зи те ту од 55 dB де ца са ди сла ли јом 
пер ци пи ра ла 100% ре чи са ли сте. 

Де ца из К гру пе на пра ви ла су укуп но 204 гре шке на те сту го вор не 
ауди о ме три је. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 10.2 на ин-
тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB и 40 dB (3.4 гре шке по ин тен зи те ту).

Нај ве ћи број гре ша ка де ца К гру пе пра ве на 30 dB (6.25 гре ша ка), 
док се са по ве ћа њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре ша ка на-
гло сма њу је, да би се на ин тен зи те ту од 45 dB де ца пер ци пи ра ла 100% 
ре чи са ли сте.

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

максималан број грешака по интензитету

Mean Min Max
Поремећај 
изговора

К група
Поремећај 
изговора

К група
Поремећај 
изговора

К група

30 dB 7.27 6.25 4 2 12 12

35 dB 3.9 2.65 0 0 8 6

40 dB 3.09 1.3 0 0 8 4

45 dB 0.86 0 0 0 3 0

50 dB 0.14 0 0 0 3 0

55 dB 0 0 0 0 0 0

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

Врста грешке

Број грешака Ранг

Поремећај 
изговора

К група
Поремећај 
изговора

К група

Омисија речи 34 11 (5)

Омисија првог гласа у речи 13 6

Омисија гласа медијапстлно

Омисија гласа финално 68 42 (1) (1)

Супституција звучни-безвучни 15 12

Супституција гласом друге групе 47 19 (3) (4)

Супституција вокала медијално 6

Супституција консонанта 
медијално

8 4

Супституција гласа финално 9 13

Адиција гласа иницијално 11 5

Адиција гласа медијално 3 3

Адиција гласа финално 15 10

Супституција речју без јасне везе 44 33 (4) (2)

Супституција нелексемом 51 28 (2) (3)

Супституција првим слогом 
тражене речи

 

Супституција неким другим 
слогом 

 

Инверзија гласова у речи  

Комбинација две грешке 15 17 (5)

УКУПНО ГРЕШАКА 339 204
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У та бе ли 2 су при ка за ни ре зул та ти го вор не ауди о ме три је (ранг вр-
сте гре шке) код де це са по ре ме ћа јем из го во ра и де це ти пич ног го вор но-
је зич ког раз во ја. 

Код де це са по ре ме ћа јем из го во ра ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) 
oмисија гла са фи нал но, (2) суп сти ту ци ја не лек се мом, (3) суп сти ту ци ја 
гла са ини ци јал но гла сом дру ге гру пе, (4) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне 
ве зе са ре чи сти му лу сом, (5) оми си ја ре чи. 

У К гру пи ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми си ја гла са фи нал но, (2) 
суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе, (3) суп сти ту ци ја не лек се мом, (4) суп-
сти ту ци ја гла са ини ци ја но гла сом дру ге гру пе, (5) ком би на ци ја две гре-
шке.

5. ЗА КЉУЧ ЦИ

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

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

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

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

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

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

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

За де фи ни са ње про це ду ре трет ма на де це са по ре ме ћа јем из го во ра 
по треб но је код сва ког де те та ис пи та ти ста ње ауди тив не пер цеп ци је ка-
ко би се на осно ву све о бу хват не ди јаг но сти ке по ста вио аде ква тан ме-
то до ло шки оквир за трет ман. По ре ме ћај из го во ра гла со ва у усло ви ма 
ди јаг но сти ко ва ног по ре ме ћа ја ауди тив не пер цеп ци је по треб но је тре-
ти ра ти при ме ном се лек тив не ауди тор не фил тар ске ам пли фи ка ци је у 
скла ду са на ла зом, уз до дат ну ам пли фи ка ци ју у под руч ју кон цен тра та 
или фор ма на та аку стич ке енер ги је гла са ко ји се фор ми ра или ко ри гу је, 
чи ме би се скра ти ло вре ме тре ја ња трет ма на.
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Summary

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

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

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

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

KEY WORDS: auditory perception, articulation disorder, normal 
speech-language development, impedancemetry, tonal audiometry, TEOAE, 
DPOAE, speech audiometry.


