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Из у ча ва ње де ч јег је зи ка у пе ри о ду ње го вог на стан ка (од 0 до 7 го ди на) 

упра во ка зу је о зна чај ној уло зи го во ра у раз во ју деч је лич но сти. Ути цај по-

је ди них је зич ких ка те го ри ја на асо ци ја ци је мо гу ће је уочи ти ис пи ту ју ћи 

го вор но-је зич ки раз вој де це ко ја има ју го вор но-је зич ке по ре ме ћа је. У ра ду су 

при ка за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња вре ме на да ва ња сло бод них асо ци ја ци ја 

код де це уз ра ста од 5 до 7 го ди на са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је и де це са 

нор мал ним го вор но-је зич ким ста ту сом. 

Узо рак је чи ни ло 100 де це са раз вој ном дис фа зи јом (екс пе ри мен тал на гру-

па) и 200 де це са нор мал ним го вор но-је зич ким  раз во јем (кон трол на гру па).

Као мер ни ин стру мент ко риш ћен је Тест асо ци ја ци ја за де цу пред школ-

сог уз ра ста, ауто ра На та ше Д. Ча бар ка пе. Тест са др жи 40 ре чи сти му лу са 

ко је се ка жу де ци и на ко је она да ју сло бод не асо ци ја ци је.

По ка зу је се да де ца са нор мал ним го вор но-је зич ким раз во јем да ју зна-

чај но ве ћи број сло бод них асо ци ја ци ја од сво јих вр шња ка са раз вој ном дис-

фа зи јом, као и да им је по треб но мно го ма ње вре ме на за сва ку асо ци ра ну реч 

не го де ци са  раз вој ном дис фа зи јом. Из вр ше но је и по ре ђе ње из ме ђу по је ди-

них уз ра сних ка те го ри ја де це из кон трол не и де це из екс пе ри мен тал не гру пе. 

Утвр ђе но је да по сто је зна чај не раз ли ке у вре ме ну асо ци ра ња ка ко из ме ђу 

гру па у це ли ни, та ко и из ме ђу по је ди нач них уз ра сних ка те го ри ја де це са дис-

фа зи јом и де це нор мал ног го вор но-је зич ког раз во ја. При ме ном ана ли зе ва ри-

јан се и Пир со но вог ко е фи ци јен та ли не ар не ко ре ла ци је, из вр ше не су и ана ли зе 

уну тар екс пе ри мен тал не гру пе ко је се од но се на уз ра сне раз ли ке. У ди ску си ји 
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ре зул та та из вр ше на је ком па ра тив на ана ли за из ме ђу два под у зор ка ис пи-

та ни ка. Утвр ђе но је да по сто је раз ли чи ти ре зул та ти уну тар два под у зор-

ка ис пи та ни ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вре ме асо ци ра ња, дис фа зич на де ца, де ца нор мал ног го-

вор но-је зич ког раз во ја, уз раст де це

УВОД

Асо ци ја ци је ре чи мо же мо де фи ни са ти као ве зу из ме ђу две или ви-
ше ре чи ство ре на пре ма асо ци ја тив ним за ко ни ма. Тач ни је, мо же се ре-
ћи да овај по јам озна ча ва по ја ву кад год је јед на реч из ре че на или по ми-
шље на, дру ге ре чи се ја вља ју исто вре ме но (или у не по сред ном сле ду) у 
све сти го вор ни ка или слу ша о ца. Сло бод не асо ци ја ци је су оне где од нос 
из ме ђу асо ци ра них еле ме на та (дра жи и од го во ра) ни је ога ни чен на не-
ку по себ ну вр сту. Област сло бод них асо ци ја ци ја је ре ла тив но не ис тра-
же на. На ста нак асо ци ја ци ја, њи хо ва по ве за ност са оста лим еле мен ти ма 
је зич ког си сте ма као и по ве за ност са зна че њем и ми са о ним про це си ма 
пред ста вља ју пред мет ин те зив ног из у ча ва ња. По сма тра ње и про у ча ва-
ње ових ме ђу за ви сно сти мо жда је нај при сту пач ни је кроз ана ли зу де чи-
јег је зи ка (од 0 до 7 го ди на), јер се у том пе ри о ду је зик нај ди на мич ни-
је раз ви ја. Ка ко се у пе ри о ду тог раз во ја је зич ки еле мен ти раз ви ја ју по 
од ре ђе ној за ко но мер но сти, лон ги ту ди нал но ис тра жи ва ње мо же ука за ти 
на ути цај раз ви је но сти реч ни ка, гра ма ти ке и дру гих је зич ких кон сти ту-
е на та на асо ци ја ци је.  Две основ не вр сте асо ци ја ци ја ре чи је су сло бод-
не (нео гра ни че не) и кон тро ли са не (огра ни че не) асо ци а ци је. Ка да од нос 
из ме ђу асо ци ра них еле ме на та (тј. дра жи и од го во ра) ни је огра ни чен на 
не ку по себ ну вр сту он да су то сло бод не асо ци ја ци је. Та ко да се сма тра 
да ту пот пу но вла да ју за ко ни асо ци ја ци је, док код кон тро ли са них асо ци-
ја ци ја драж и од го вор тре ба да бу ду у не ком за да том од но су ( од но су су-
прот но сти, си но ним но сти, атри бу тив но сти, под ре ђе но сти и др.) и та ко 
се огра ни ча ва де ло ва ње асо ци ја тив них за ко на (Га шић–Па ви шић, 1981).

Тех ни ка сло бод них асо ци ја ци ја ре чи се за сни ва на то ме да се ис пи-
та ни ку са оп шти реч-драж и за тим се бе ле жи не гов од го вор, тј. пр ва реч 
ко ја му се ја ви ла у све сти по сле при ма ња ре чи–дра жи. По ред од го во ра 
бе ле жи се и ре ак ци о но вре ме (РТ), тј. вре ме про те кло из ме ђу дра жи и 
од го во ра. Тех ни ка сло бод них асо ци ја ци ја има два основ на об ли ка: кон-
ти ну ра не (не пре кид не) асо ци ја ци је и дис крет не (раз дво је не) асо ци ја ци-
је. Код кон ти ну и ра них асо ци ја ци ја ис пи та ник тре ба да на реч-драж од-
го во ри са свим ре чи ма ко је му се ја ве у све сти у то ку од ре ђе ног вре мен-
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ског пе ри о да (обич но у то ку јед ног ми ну та). Код дис рет них асо ци ја ци ја 
се тра жи са мо јед на реч као од го вор (Га шић– Па ви шић, 1984).

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА СЛО БОД НИХ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА

Си сте ми на осно ву ко јих се вр ши кла си фи ко ва ње сло бод них асо-
ци ја ци ја ре чи пред ста вља ју ем пи риј ску при ме ну те о риј ских схва та ња 
о струк ту ри асо ци ја тив ног про це са и очи ни о ци ма ко ји од ре ђу ју асо ци-
ја ци је. При мер пси хо ло шке кла си фи ка ци је је по зна та Ву двор то ва кла-
си фи ка ци ја ко ја са др жи сле де ће кла се:де фи ни ци је (са си но ни ми ма и 
над ре ђе ним од го во ри ма); до пу не или пре ди ка ци је; при ре ђе ни од го во ри 
(са од го во ри ма су прот но сти); и про це не вред но сти или лич не асо ци ја-
ци је. Ипак, без об зи ра на број уве де них кла са, сва ка кла си фи ка ци ја мо-
ра има ти и кла су нео д ре ђе них (пре о ста лих, ме шо ви тих, ра зно вр сних) 
од го во ра (Ву дворт, 1959).

У са вре ме ним ис тра жи ва њи ма пре о вла ђу ју лин гви стич ке кла си фи-
ка ци је сло бод них асо ци ја ци ја. Кри те ри ју ми код тих кла си фи ка ци ја ни-
су пот пу но исти код свих ауто ра, али се мо гу све сти на при пад ност ре чи-
дра жи и од го во ра истим или раз ли чи тим гра ма тич ким ка те го ри ја ма. На 
осно ву при ме не овог кри те ри ју ма мо же се го во ри ти о па ра диг мат ском 
и син таг мат ском од но су као ка рак те ри сти ци са др жа ја асо ци ја ци ја.(Ча-
бар ка па, и сар. 2005).

Утвр ђе но је да је ве ћи број па ра диг мат ских од го во ра по ве зан са ви-
шим ни во ом је зич ког раз во ја, као и да је па ра диг мат ска тен ден ци ја ста-
бил ни ја од син таг мат ске (Де е се, 1965).

Ка рак те ри сти ке ди стри бу ци је уче ста ло сти асо ци ја ци ја су: Оп штост, 
ра зно вр сност и иди о син кра тич ност. Ра зно вр сност пред ста вља про се чан 
број раз ли чи тих од го во ра на јед ну реч–драж. Из ме ђу оп што сти и ра-
зно вр сно сти углав ном  по сто ји не га ти ван од нос: Ви со ка оп штост  асо-
ци ја ци ја обич но до во ди до сма ње ња ра зно вр сно сти од го во ра (Па лер мо 
ет ал. 1963). Иди о син кра тич ност асо ци ја ци ја пред ста вља про се чан број 
од го во ра са уче ста ло шћу је дан у од ре ђе ном узор ку ис пи та ни ка. Овак 
по ка за тељ пред ста вља спо соб ност по је ди них ис пи та ни ка да да ју ори ги-
нал не и не у о би ча је не од го во ре (Jenkins et all, 1964).

Реч ник је област је зи ка ко ји мо же би ти ко ри стан за про це ну го вор-
но-је зич ких спо соб но сти код де це. Че сто се ко ри сти и као део про це не у 
иден ти фи ко ва њу те шко ћа у раз во ју код де це. Ис тра жи ва ње је по ка за ло 
да се на осно ву зна ња  о бо га ству реч ни ка јед ног де те та мо же пред ви де-
ти ње го ва ка сни ја успе шност у дру гим аспек ти ма го во ра и је зи ка (чи та-
ње, пи са ње). (Голд сте ин, 2004)
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Пре ва зи ла же ње про бле ма ко ји пра те лон ги ту ди нал на ис тра жи ва ња 
(нај че шће су ве за ни за кон зи стент ност узор ка), као  је дан од мо гу ћих 
при сту па је и про у ча ва ње па то ло шких фор ми го во ра и је зи ка, њи хо во 
по ре ђе ње са нор мал ним го вор но-је зич ким раз во јем. По зна ва ње па то ло-
ги је у го во ру омо гу ћа ва ја сно де фи ни са ње ни воа го вор но-је зич ке раз ви-
је но сти а ти ме и ње го ву ком па ра ци ју са нор мал ним го вор но-је зич ким 
раз во јем чи ме се мо же оства ри ти увид у ути цај раз ви је но сти по је ди них 
еле ме на та је зи ка на асо ци ја ци је. За то смо у на шем ис тра жи ва њу, као го-
вор ну па то ло ги ју на ве ли раз вој ну дис фа зи ја.

Раз вој на дис фа зи ја је раз вој ни је зич ки по ре ме ћај, од но сно по ре-
ме ћај раз во ја екс пре сив ног (је зич ке про дук ци је) и ре цеп тив ног го во ра 
(је зич ког раз у ме ва ња) са спе ци фич ним па то ло шким обра сцем ис по ља-
ва ња (дис тор зи јом и суп сти ту ци јом фо не ма и ре чи ко је до би ја ју об лик 
па ра фа зич них про дук ци ја), а ко ји се не ја вља ју ни у јед ном ста ди ју му 
нор мал ног је зич ког раз во ја, а ко је се за др жа ва ју ве о ма ду го, док је со ци-
јал ни раз вој ове де це ре ла тив но нор ма лан, без гу бит ка слу ха, мен тал не 
ре тар да ци је, аути зма или дру гих по ре ме ћа ја. (Го лу бо вић, и сар. 2002).

Ча бар ка па де фи ни ше раз вој ну дис фа зи ју као раз вој ни го вор но-је-
зич ки по ре ме ћај, ко ји усло вља ва по те шко ће у раз у ме ва њу, про дук ци ји 
и ко рект ној упо тре би гра ма тич ких об ли ка ко ји се ма ни фе сту је по ре ме-
ћа јем у фо но ло шкој и син так сич кој струк ту ри, мор фо фо но ло ги ји, ин-
флек тив ној и де ри ва ци о ној мор фо ло ги ји и син те зи је зич ких се квен ци 
(Ча бар ка па, и сар. 2007.).

 Дис фа зич на де ца има ју те шко ће у са вла да ва њу ви ше сло жних ре-
чи, због не мо гућ но сти да са вла да ју уку пан број сло го ва уну тар истих, те 
по сто ји те ден ци ја ка њи хо вом скра ћи ва њу нпр: па во уме сто пла во, или 
ка њи хо вом из го ва ра њу са мо по чет ним или са мо за вр шним сло го ви ма. 
На ред ни ни во те шко ћа пред ста вља ју кон со нант ски кла сте ри, где де те, 
иако има од ре ђе ни глас, ни је у ста њу да га упо тер би у су гла снич ком 
(Ча бар ка па, и сар. 2007).

По сто ја ње објек тив них ин стру ме на та за про це ну ни воа го вор но-
је зич ке раз ви је но сти де це са раз вој ном дис фа зи јом (ба те ри ја те сто ва) 
омо гу ћа ва про це ну раз ви је но сти по је ди них еле ме на та је зи ка, а са мим 
тим и ис пи ти ва ње њи хо вог ути ца ја на фор ми ра ње асо ци ја ци ја.

У овом ра ду смо же ле ли да утвр ди мо да ли се, ка ко се и ко ли ко се 
вре ме асо ци ра ња сло бод ни асо ци ја ци ја код де це пред школ ског уз ра ста 
са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је раз ли ку је од оног ко ји по сто ји код њи-
хо вих вр шња ка нор мал ног го вор но-је зич ког раз во ја, као и ка кве су те 
раз ли ке у од но су на по и уз раст.
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МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРИ СТУП

Ци ље ви ис тра жи ва ња

1. Ис пи та ти ми ни мал но и мак си мал но вре ме асо ци ра ња код кон-
трол не и екс пе ри мен тал не и гру пе.

2. Ис пи та ти да ли по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу про сеч ног вре-
ме на асо ци ра ња из ме ђу кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе.

3. Ис пи та ти да ли по сто је  пол не раз ли ке у про сеч ном вре ме ну асо-
ци ра ња у кон трол ној и екс пе ри мен тал ној гру пи.

4. Ис пи та ти да ли по сто је уз ра сне раз ли ке у про сеч ном вре ме ну 
асо ци ра ња у кон трол ној и екс пе ри мен тал ној гру пи.

Узо рак

Узо рак ис пи та ни ка, на ком је спро ве де но ис тра жи ва ње, чи ни 100 
де це са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је и 200 де це нор мал ног го вор но – 
је зич ког раз во ја, уз ра ста од 5 до 7 го ди на. Ис пи та ни ци су раз вр ста ни у 
че ти ри уз ра сне гру пе та ко да раз ред ни ин тер вал из но си шест ме се ци: 1) 
од 5 до 5,5 го ди на; 2) од 5,6 до 5,11 го ди на; 3) од 6 до 6,5 го ди на; и 4) од 
6,6 до 7 го ди на. Уз ра сне струк ту ре кон трол не и екс пе ри мен тал не гру па 
су ујед на че не.

Као ин стру мент за при ку пља ње по да та ка ко ри шћен је тест асо ци-
ја ци ја, чи ји је аутор у од но су на ком по зи ци ју ли сте и на чин оце њи ва ња 
асо ци ја ци ја На та ша  Д.Ча бар ка па. Тест са др жи 40 ре чи сти му лу са ко је 
се ка жу де ци и на ко је она да ју сло бод не асо ци ја ци је. 

У окви ру про јек та „Мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња ре сур са 
срп ског је зи ка и апли ка ци ја у лин гви сти ци, де фек то ло ги ји и ко му ни ка-
ци ја ма“ фор ми ра на је ли ста од 500 ре чи ко ја пред ста вља асо ци ја тив ни 
реч ник. Из те ли сте ода бра ли смо и на пра ви ли ли сту од 40 ре чи, ко је су 
сло же не по ка те го ри ја ма ре чи (име ни це, при де ви, гла го ли) , и пре ма 
при па да ју ћим де ло ви ма на осно ву ко јих се схва та и фор ми ра це ли на 
(ли ца, гла ве, те ла, во ћа, по вр ћа, ку ћа и сл.). 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИ СКУ СИ ЈА

Ми ни мал но вре ме асо ци ра ња ко је смо доп би ли код де це са дис фа-
зи јом из но си 320 се кун ди (5 ми ну та и 20 се кун ди) , а мак си мал но за-
бе ле же но вре ме асо ци ра ња је 735 се кун ди (12 ми ну та и 15 се кун ди). 
Про сеч но вре ме асо ци ра ња у екс пе ри мен тал ној гру пи је 496,22 се кун де. 
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Вре ме асо ци ра ња ко је је ма ње од про сеч ног (од 320 до 492 се кун де) има 
53% де це, а 47% де це из те гру пе има вре ме асо ци ра ња из над про сеч не 
вред но сти (од 500 до 735 се кун ди). 

Ми ни мал но про сеч но вре ме асо ци ра ња, ко је го во ри о бр зи ни да-
ва ња асо ци ја ци ја с об зи ром на број асо ци ра них ре чи, код де це са дис-
фа зи јом из но си 2,32 се кун де, а мак си мал но про сеч но вре ме асо ци ра ња 
16,18 се кун ди. Арит ме тич ка сре ди на из но си 8, 41 се кун ду, од но сно де ца 
са дис фа зи јом у про се ку да ју асо ци ја ци је на сва ку од 40 ре чи сти му лу са 
за 8, 41 се кун ду. про сеч но вре ме асо ци ра ња ис под арит ме тич ке сре ди не 
(2,32 се кун де до 8,27 се кун ди) има укуп но 54% де це , а 46% де це из те 
гру пе има ју про сеч но вре ме асо ци ра ња јед на ко или ду же од про се ка (од 
4,81 до 16,18 се кун ди). 

По да ци су из ра чу на ти и за кон трол ну гру пу ис пи та ни ка, а за тим је 
из вр ше но по ре ђе ње. Арит ме тич ка сре ди на за укуп но вре ме асо ци ра ња у 
кон трол ној гру пи из но си 395,44 се кун де, што је за 100,78 се кун ди у про-
се ку ма ње у од но су на екс пе ри мен тал ну гру пу. Раз ли ка је зна чај на на 
ни воу 0,01, па са 99% по у зда но сти за кљу чу је мо да је де ци са дис фа зи јом 
по треб но зна чај но ви ше вре ме на (100, 78 се кун ди ви ше у про се ку) да 
да ју асо ци ја ци је на 40 ре чи сти му лу са не го де ци нор мал ног го вор но– је-
зич ког раз во ја.

Табела бр. 1 – Време асоцирања у контролној  
и експерименталној групи

Контролна   
гр.(200)

Експериментална 
гр.(100)

т-тест и значајност

време: АС СД АС СД

укупно 395,44 208,64 496,22 90,69 т = 5.82  (ниво 0,01) 

просечно     4,75     2,71      8,41   3,15 т = 9.92  (ниво 0,01) 

Арит ме тич ка сре ди на за про сеч но вре ме асо ци ра ња (укуп но вре ме 
асо ци ра ња по де ље но са укуп ним бро јем асо ци ра них ре чи) у кон трол ној 
гру пи из но си 4,75 се кун ди, што је за 3,65 се кун ди у про се ку ма ње у од-
но су на екс пе ри мен тал ну гру пу. Раз ли ка је зна чај на на ни воу 0,01, па 
са 99% по у зда но сти за кљу чу је мо да је де ци са дис фа зи јом за сва ку асо-
ци ра ну реч (на свих 40 ре чи сти му лу са) по треб но зна чај но ду же вре ме-
на (за 3,65 се кун ди у про се ку) не го де ци нор мал ног го вор но – је зич ког 
раз во ја. 
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Утвр ђе но је да из ме ђу кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе по сто-
је и зна чај не раз ли ке из ме ђу стан дард них де ви ја ци ја (ко је го во ре о 
рас пр ше њу ре зул та та око арит ме тич ких сре ди на уну тар гру па). Стан-
дард на де ви ја ци ја за укуп но вре ме асо ци ра ња у кон трол ној гру пи из-
но си 208,64, што је ста ти стич ки зна чај но ви ше у од но су на рас пр ше ње 
ре зул та та у екс пе ри мен тал ној гру пи (СД = 90,69). Ле вен сов тест, ко ји 
го во ри о зна чај но сти раз ли ка раз ли ка из ме ђу стан дард них де ви ја ци ја 
из но си Ф = 12,28 и зна ча јан је на ни воу 0,01. То го во ри да је  у кон-
тор лној гру пи при сут на хе те ро ге ност ка да је у пи та њу укуп но вре ме 
асо ци ра ња (укуп но вре ме асо ци ра ња се кре ће од ми ни мал них 190 до 
мак си мал них 1270 се кун ди) у од но су на де цу са дис фа зи јом. Од но сно, 
са 99% по у зда но сти мо же мо за кљу чи ти да се де ца нор мал ног го вор но– 
је зич ког раз во ја ме ђу со бом зна чај но ви ше раз ли ку ју у по гле ду укуп-
ног вре ме на асо ци ра ња, не го де ца са дис фа зи јом (ра спон ре зул та та од 
320 до 735 се кун ди).

Вре ме асо ци ра ња с об зи ром на пол де це  
у кон трол ној и екс пе ри мен тал ној гру пи 

Пр ви фак тор на осно ву ко јег смо вр ши ли по ре ђе ње је укуп но  вре-
ме асо ци ра ња и по кал за ло се да је ста ти стич ки зна ча јан. То је пот пу но 
у скла ду са ре зул та ти ма о зна чај но сти раз ли ке из ме ђу арит ме тич ких 
сре ди на, па ни је по тре бан по се бан ко мен тар. Дру ги фак тор, пол, као и 
ин тер ак ци ја фак то ра не ма ју ста ти стич ки зна ча јан ути цај на ва ри јан су 
ре зул та та укуп ног вре ме на асо ци ра ња. 

Ре зул та ти дво фак тор ске ана ли зе ва ри јан се су дру га чи ји ка да је у 
пи та њу про сеч но вре ме асо ци ра ња. Ва ри јан са ко ја је иза зва на при пад-
но шћу гру пи де це нор мал ног го вор но– је зич ког раз во ја, тј. гру пи де це 
са дис фа зи јом, је по но во ста ти стич ки зна чај на на ни воу 0, 01. Ва ри јан-
са ко ја је иза зва на по лом ни је до вољ но ве ли ка да би би ла ста ти стич ки 
зна чај на. Ин тер ак ци ја фак то ра има ста ти стич ки зна ча јан ути цај и то на 
ни воу 0,01. 

Ка ко по ка зу ју ре зул та ти из та бе ле број 2, у кон трол ној гру пи де вој-
чи ца ма и де ца чи ма је по треб но при бли жно исто вре ме на за по је ди нач-
ну асо ци ра ну реч. У екс пе ри мен тал ној гру пи по сто ји пот пу но дру га чи ја 
си ту а ци ја. Раз ли ка из ме ђу по ло ва је да ле ко ве ћа. У кон трол ној гру пи 
она из но си 0,35 се кун ди, а у екс пе ри мен тал ној 1,51 се кун ду. На и ме, де-
ча ци ма са дис фа зи јом је по треб но зна чај но ви ше вре ме на за сва ку по је-
ди нач ну асо ци ра ну реч не го де вој чи ца ма са дис фа зи јом.
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Табела бр. 2 – Просечно време асоцирања с с обзиром  
на пол деце у контролној и експерименталној групи

Просечно време асоцирања – АС

Пол испитаника:
Контролна  
гр.  (200)

Експериментална  
гр.  (100)

укупно:

женски  (131) 4,93 7,38 5,53

мушки  (169) 4,58 8,89 6,32

укупно  (300): 4,75 8,41 5,97

фактори:
бр. степени  

слободе
Ф– тест значајност:

К / Е група 1 85,971 ниво 0,01

Пол  
испитаника

1   2,511 Није значајно

Интеракција  
фактора

1   6,448 ниво 0,01

ВРЕМЕ АСОЦИРАЊА С ОБЗИРОМ НА УЗРАСТ ДЕЦЕ У  
КОНТРОЛНОЈ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОЈ ГРУПИ 

Ре зул та ти дво фак тор ске ана ли зе ва ри јан се по ка зу ју да оба фак то ра 
има ју ста ти стич ки зна ча јан ути цај на ва ри јан су укуп ног вре ме на асо-
ци ра ња. Пр ви фак тор, дис фа зи ја тј. нор ма лан го вор но– је зич ки раз вој, 
има да ле ко ве ћи ути цај на ва ри јан су и зна ча јан је на ни воу 0,01 (што је 
у скла ду са ре зул та ти ма о зна чај но сти раз ли ка из ме ђу арит ме тич ких 
сре ди на).

Ин тер ак ци ја фак то ра не ма ста ти стич ки зна ча јан ути цај на ва ри јан-
су укуп ног вре ме на асо ци ра ња.

Ка ко по ка зу ју ре зул та ти из та бе ле број 3, фак тор, од но сно уз раст 
де це, зна ча јан је на ни воу 0,05. У оба под у зор ка, као и на ни воу узор ка 
у це ли ни, при сут на је сле де ћа тен ден ци ја: ка ко се по ве ћа ва уз раст де-
це укуп но вре ме асо ци ра ња се сма њу је, али са мо до од ре ђе ног уз ра ста. 
Нај мла ђа де ца (уз раст 5 до 5,5 го ди на) има ју нај ду же укуп но вре ме асо-
ци ра ња и оно се скра ћу је на сле де ћа два уз ра ста (5,6 до 5,11 го ди на, и 6 
до 6,5 го ди на). По том, укуп но вре ме асо ци ра ња се не сма њу је, већ ра сте 
на нај ста ри јем уз ра сту (6,6 до 7 го ди на).
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Табела бр. 3 – Укупно време асоцирања с обзиром на узраст деце у 
контролној и експерименталној групи

Укупно време асоцирања – АС  

узрасне групе:
контролна  
гр.  (200)

експериментална  
гр.  (100)

укупно:

1)  5,0 до 5,5    (  45) 491,22 526,95 508,69

2)  5,6 до 5,11  (  55) 382,08 511,47 422,07

3)  6,0 до 6,5    (  65) 337,23 475,82 373,48

4)  6,6 до 7,0    (135) 407,52 482,84 432,07

укупно  (300): 395,44 496,22 429,03

фактори:
Бр. степени  

слободе
Ф– тест значајност:

К / Е група 1 16,139 ниво 0,01

Узраст испитаника 3   2,744 ниво 0,05

Интеракција фактора 3   0,940
Није  

значајно

Ре зул та ти дво фак тор ске ана ли зе ва ри јан се за про сеч но вре ме асо-
ци ра ња се по но во раз ли ку ју од ре зул та та за укуп но вре ме асо ци ра ња. 
Ста ти стич ки зна ча јан ути цај има ју оба фак то ра, као и ин тер ак ци ја фак-
то ра. По сто ји  раз ли ка из ме ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе, од-
но сно де ци са дис фа зи јом је по треб но ви ше вре ме на и ка да је у пи та њу 
про сеч но вре ме асо ци ра ња. Је ди но је ути цај тог фак то ра из ра же ни ји. 

Ути цај ва ри ја бле уз раст, ка ко по ка зу ју ре зул та ти из та бе ле број 4  у 
овом слу ча ју је ста ти стич ки зна ча јан на ни воу 0,01. По ред то га, уоча-
ва мо да су раз ли ке из ме ђу уз ра сних гру па уну тар кон трол не и уну тар 
екс пе ри мен тал не гру пе дру га чи је. У гру пи де це нор мал ног го вор но – је-
зич ког раз во ја нај мла ђи има ју нај ду же про сеч но вре ме асо ци ра ња, ко-
је се на сле де ћем уз ра сту зна чај но скра ћу је. Да ље про ме не су ма ле и 
оста ју на ско ро истом ни воу. У гру пи де це са дис фа зи јом нај мла ђа де ца, 
та ко ђе, има ју нај ду же про сеч но вре ме асо ци ра ња. Ме ђу тим, скра ће ње 
вре ме на се на ста вља и на кон уз ра ста 5,6 до 5,11 го ди на, и у овом слу ча ју 
смо из вр ши ли ко ре ла ци о ну ана ли зу уну тар два под у зор ка. Ко е фи ци јент 
ли не ар не ко ре ла ци је из  „си ро вих“ по да та ка у кон трол ној гру пи ско ро 
да је јед нак ну ли, и он из но си р = –0,04 и он ни је ста ти стич ки зна ча јан. 
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На су прот то ме, у гру пи де це са дис фа зи јом, до би је на је сред ње ви со ка 
не га тив на ко ре ла ци ја зна чај на на ни воу 0,01 – ко е фи ци јент ко ре ла ци-
је из но си р = – 0,41. Са 99% по у зда но сти за кљу чу је мо да се код де це са 
дис фа зи јом про сеч но вре ме асо ци ра ња скра ћу је па ра лел но са по ве ћа-
њем уз ра ста де це. 

Бу љан че вић и дру ги ауто ри та ко ђе утвр ђу ју да по сто је уз ра сне раз-
ли ке ис пи ту ју ћи ка рак те ри сти ке сло бод них асо ци ја ци ја ре чи код де це 
ко ја му ца ју и то на уз ра сту из ме ђу 9-те и 11-те го ди не и ука за ли да по-
сто је зна чај не про ме не тј. да се иди о син кра тич ност и ра зно вр сност од-
го во ра сма њи ва ла а оп штост  по ве ћа ва ла са уз ра стом. (Бу љан че вић, ет 
ал., 2003).

Табела бр. 4 – Просечно време асоцирања с обзиром на узраст  деце  
у контролној и експерименталној групи

Просечно време асоцирања – АС

Узрасне групе:
Контролна  
гр.  (200)

Експериментална  
гр.  (100)

укупно:

1)  5,0 до 5,5    (  45) 6,07 10,37 8,17

2)  5,6 до 5,11  (  55) 4,35   9,45 5,92

3)  6,0 до 6,5    (  65) 4,24   7,28 5,04

4)  6,6 до 7,0    (135) 4,86   7,46 5,71

укупно (300): 4,75   8,41 5,97

фактори:
бр. степени  

слободе
Ф-тест значајност:

К / Е група 1 103,508 ниво 0,01

Узраст  
испитаника

3     7,885 ниво 0,01

Интеракција  
фак.

3     2,793 ниво 0,04
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ЗАКЉУЧАК 

Де ци из екс пе ри мен тал не гру пе, тј. де ци са раз вој ном дис фа зи јом 
пред школ ског уз ра ста по треб но је зна чај но ду же вре ме на да да ју асо-
ци ја ци је на свих 40 за да тих ре чи (100,78 се кун ди ви ше у про се ку) не го 
де ци нор мал ног го вор но– је зич ког раз во ја. По ред то га, утвр ђе но је да је 
кон трол на гру па зна чај но хе те ро ге ни ја у од но су на де цу са дис фа зи јом. 
Од но сно, уну тар под у зор ка де це нор мал ног го вор но – је зич ког раз во ја 
по сто је зна чај но ве ће ин ди ви ду ал не раз ли ке у по гле ду укуп ног вре ме на 
асо ци ра ња, не го уну тар под у зор ка де ца са ди јаг но зом дис фа зи је. 

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња су по ка за ли да по сто ји зна чај на раз-
ли ка из ме ђу укуп ног вре ме на асо ци ра ња и про сеч ног вре ме на асо ци-
ра ња. Укуп но вре ме асо ци ра ња је вре ме ко је де те утро ши да ју ћи асо ци-
ја ци је на свих 40 ре чи сти му лу са, а про сеч но вре ме се из ра чу на ва та ко 
што се укуп но вре ме асо ци ра ња по де ли са укуп ним бро јем ре чи ко је је 
де те из го во ри ло на свих 40 ре чи сти му лу са. На гла ша ва мо да је при ли-
ком оце њи ва ња ре зул та та са те ста асо ци ја ци ја нео п ход но узе ти у об зир 
не са мо укуп но вре ме асо ци ра ња, већ и про сеч но вре ме асо ци ра ња јер 
се по ка за ло ста ти стич ки зна чај но.

 На осно ву ре зул та та дво фак тор ске ана ли зе ва ри јан се за кљу чи ли 
смо да на про сеч но вре ме асо ци ра ња, по ред фак то ра нор ма лан го вор-
но– је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је (ко ји у свим си ту а ци ја ма има ути-
цај на ва ри јан су), зна ча јан ути цај има и ин тер ак ци ја фак то ра нор ма лан 
го вор но– је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је и фак то ра пол де це. Де ча-
ци ма са дис фа зи јом је по треб но зна чај но ви ше вре ме на за сва ку по је ди-
нач ну асо ци ра ну реч не го де вој чи ца ма. У кон трол ној гру пи, де вој чи ца-
ма и де ца чи ма је по треб но исто вре ме за сва ку по је ди нач ну асо ци ја ци ју. 
По ред фак то ра нор ма лан го вор но – је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је, 
на укуп но вре ме асо ци ра ња зна чај но ути че и фак тор уз раст де це. Ин-
тер ак ци ја фак то ра у овом слу ча ју, ни је ста ти стич ки зна ча ја на.

На ва ри јан су про сеч ног вре ме на асо ци ра ња, по ред фак то ра нор ма-
лан го вор но – је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је, зна чај но ути чу и фак-
тор уз раст де це, као и ин тер ак ци ја тог фак то ра са фак то ром нор ма лан 
го вор но – је зич ки раз вој на спрам дис фа зи је.
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Графикон бр. 1– Просечно време асоцирања по узрасним групама 
у контролној и експерименталној групи

Раз ли ке из ме ђу уз ра сних гру па уну тар кон трол не и уну тар екс пе ри-
мен тал не гру пе су дру га чи је. У гру пи де це нор мал ног го вор но – је зич ког 
раз во ја нај мла ђи има ју нај ду же про сеч но вре ме асо ци ра ња, ко је се на 
сле де ћем уз ра сту зна чај но скра ћу је. Да ље про ме не су ма ле и оста ју на 
ско ро истом ни воу. У гру пи де це са дис фа зи јом нај мла ђа де ца, та ко ђе, 
има ју нај ду же про сеч но вре ме асо ци ра ња. Ме ђу тим, скра ће ње вре ме на 
се на ста вља и на кон уз ра ста 5,6 до 5,11 го ди на

контролна група

експериментална група
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SUMMARY

Research of child language in the early period (0 to 7 years) can be 
very helpful, because the development of language is rapid and dynamic. 
Influence of same language categories on the associations can be seen in 
children with speech and language impairment. This paper presents the 
results of study of free verbal association in the children from 5 to 7 years 
old with developmental dysphasia and normal children. 

The sample consisted of 100 children with developmental dysphasia 
(experimental group) and 200 normal children (control group). Association 
test was used for pre-school children, by Natasha D. Cabarkapa. The test 
contains 40 words stimuli that children say and to whom they give free as-
sociations. We show that normal children give significant large number of 
free associations and they show shorter reaction time than their compeers 
with developmental dysphasia.

In addition to comparing the control and experimental groups as a 
whole, made   the comparison between different age groups of children in 
the control and experimental groups of children. It was found that there 
are significant differences in the time of association between groups as a 
whole, and between individual age groups of children with dysphasia and 
children with normal speech development. By using analysis of variance 
and Pearson’s linear correlation coefficient, and analysis were performed 
within control and experimental groups within related to age differences. 
In the discussion of the results were analyzed and compared between the 
two samples of respondents. It was found that there are different age trends 
within the two samples of respondents

KEY   WORDS: time of association, dysphasic children, children with nor-
mal speech–language development, age of children


