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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Де ца са раз вој ном дис фа зи јом су ре про ду ко ва ла све ре чи из се ри је 
на про сеч ном ин тен зи те ту од 48.50 dB го вор ног сиг на ла што се ста ти-
стич ки зна чај но раз ли ку је у од но су на де цу са ди сла ли јом и му ца њем, 
као и у од но су на де цу са ти пич ним го вор но-је зич ким раз во јем (Пле ће-
вић, Ђо ко вић, 2007). 

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

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

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

2. ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

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

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

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

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

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

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

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

серија 1 серија 2 серија 3 серија 4 серија 5 серија 6

кућа Јован Богдан Сима песма Јанко

радим лиже чувај тражи стојим скачем

џивџан зебра клупа оџак труба клупа

жуто тешки ружан прљав висок шарен

леђа мајстор памет ђаци инат отац

читам играм мислиш имаш падам пијем

пошта  ђаче јело фрула нога ручак

миран гвозден мали горке црвен жедан

гаће чело вода ћошак љубав нокат

идем ходам причам сечем гледај бројим

злато Петар њушка голуб јаре четка

добар нова слабо мекан мудар тамно

јахач рука мука песак трешња шума

слушај чекај дајем једем чујем кашљем

поље овца земља народ село зидар

тачно црни танко брзо глупав гладни

Марко сељак жена тачка зуби црква

цртам хоћу пеца видим трчим учим

фењер гуска ђубре књига жућа јагње

чисто сиво богат плитко лепо хладно

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

Групе Иницијално Медијално Финално Комбиновано Укупно

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

Развојна 
дисфазија

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

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

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

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

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



СУПСТИТУЦИЈА ГЛАСОВА ПРИ АУДИТИВНОЈ ПЕРЦЕПЦИЈИ ДЕЦЕ ... 429

Матрица конфузије: – супституисане гласовне групе  
и гласовне групе супституенти 

Супституисани гласови из гласовних група

Вокали Плозиви
Фрика- 

тиви
Афри- 
кати

Наза- 
ли

Лате- 
рали

Уку- 
пно

Гл
а
со

ви
 с

у
п

ст
и

ту
е
н

ти
 и

з 
гл

а
со

вн
и

х
 г

р
у

п
а

Вокали
1ДЛ

1К
1К

1РД
1ДЛ

5  
(7%)

К – 2
РД – 1
ДЛ – 2

Плозиви
4К

10 РД
5ДЛ

3К
4 РД
3ДЛ

1 РД

2К
1 РД
1ДЛ 1ДЛ

35  
(52%)

К – 9
РД – 16
ДЛ – 10

Фрикативи
2К

1 РД
1ДЛ

1К
2 РД
2ДЛ

1К
1 РД
1ДЛ

2К
2 РД
1ДЛ

17  
(26%)

К – 6
РД – 6
ДЛ – 5

Африкати
2ДЛ

2  
(3%)

ДЛ – 1

Назали 1 РД
1ДЛ 2ДЛ

1К

1ДЛ

6  
(9%)

К 1
РД – 1
ДЛ – 4

Латерали
1ДЛ

1ДY
2 

(3%)
РД – 1
ДЛ – 1

укупно
1 (1%)

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

(21%)
4 (5%) 67

ДЛ – 1

К – 7
РД – 11
ДЛ – 6

К – 4
РД – 7
ДЛ – 7

К – 1
РД – 2
ДЛ – 3

К – 5
РД – 6
ДЛ – 3

К – 1
РД – 2
ДЛ – 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KEYWORDS: speech perception, impaired verbal communication, articula-
tion disorder, developmental dysphasia, typical speech and language devel-
opment, speech audiometry, number of errors, types of errors, substitution


