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Асо ци ја ци је ре чи пред ста вља ју ва жан из вор по да та ка за про у ча ва ња у 

ра зним на уч ним обла сти ма па са мим тим и за про у ча ва ње емо ци о нал ног 

из ра за јер под ра зу ме ва ју 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 у све сти го вор ни ка или слу ша о ца.

 Пред мет ис тра жи ва ња су оне сло бод не асо ци ја ци је ре чи ко је су на ста-

ле као ре ак ци ја на оне ре чи– сти му лу се ко је су емо тив но обо је не или већ у 

са мом на зи ву пред ста вља ју не ку емо ци је. Циљ на шег ис тра жи ва ња је ис пи-

та ти ка рак те ри сти ке ре ак ци ја на ре чи ко је у се би са др же оне емо ци о нал не 

ка те го ри је ко је су сва ко днев но при сут не у све сти де це и раз ли ке у осо бе но-

сти ма вер бал них асо ци ја ци ја из ме ђу две гру пе ис пи та ни ка.

Узо рак је чи ни ло 100 де це пред школ ског уз ра ста 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 ри шћен је Тест асо ци ја-

ци ја ауто ра На та ше Д. Ча бар ка пе ко ји се са сто ји из 40 ре чи сти му лу са. Из 

те ста је из дво је но 6 емо тив но обо је них ре чи ко је су слу жи ле као сти му лус 

за да ва ње сло бо дих асо ци ја ци ја( ма ма, та та, љу бав, во ле ти, љут, ту жан).

По ре ђе ње ре зул та та кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе по ка за ло је да 

се те две гру пе ме ђу соб но зна чај но раз ли ку ју у свим ис пи ти ва ним сег мен ти-

ма. Де ца нор мал ног го вор но-је зич ког раз во ја  да ју зна чај но ве ћи број сло бод-

них асо ци ја ци ја и код њих су при сут ни ји од го во ри ти па фра зе и пра ве асо ци-

ја ци је, док  је де ци са раз вој ном дис фа зи јом за сва ку асо ци ра ну реч  по треб но  

зна чај но ви ше вре ме на да да ју од го вор и код њих су за сту пље ни ји оми си ја, 

ехо ла ли ја и аоци ја ци је ти па су прот но сти. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: слободне асоцијације речи, емотивно обојене речи, деца са 

развојном дисфазијом, деца са нормалним говорно-језичким развојем
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УВОД

Емо ци је су основ ни пси хич ки до жи вља ји ко ји пред ста вља ју ка рак-
те ри стич но уз бу ђе но ста ње ор га ни зма иза зва но не ким сти му лу сом или 
си ту а ци јом (Тре бје ша нин, 2000). 

Емо ци је се де ле на при мар не и се кун дар не. У рпи мар не спа да ју: 
бес(Љут ња), Ра дост(сре ћа), жа лост(ту га), страх, (Тре бје ша нин, 2000).А 
у се кин дар не спа да ју: Жа ље ње, за бри ну тост, из не на ђе ње и др. (Мур раy, 
ет ал.,1993).

У јед но ис тра ђи ва њу о спо соб но сти да го во ре о емо ци ја ма код де це 
на уз ра сту из ме ђу дру ге и пе те го ди не, се отткри ва да де ца и у дру гој 
го ди ни жи во та мо гу го во ре о не ком ма лом се ту емо ци ја и то оним емо-
ци ја ма ко је уоча ва ју код од ра слих. Де ца раз ли чи те емо ци је про јек ту ју 
на лут ке, пли ша не играч ке ко му ни ци ра ју са њи ма на на чин на ко ји од-
ра сли ко му ни ци ра ју са њи ма. (Wеллман, ет ал., 1995). 

У дру гом ис тра жи ва њу се на во ди да де ца има ју тен ден ци ју да че шће 
го во ре о не га тив ним не го о поyитив ним емо ци ја ма, што ука зу је да не-
га тив не емо ци је оста вља ју ја чи ути сак не го по зи тив не емо ци је, што је 
слич но и код од ра слих (Lagattuta et all., 2002). 

 Спо соб ност де це да раз у ме ју емо ци је и да утвр де ко ја емо ци ја сле ди 
ко јој си ту а ци ју је до вољ на да мо гу да има ју увид у соп стве ни жжи вот ни 
раз вој, ова спо соб но ат не са но да им омо гу ча ва да пред ви де и из бег ну 
не ко емо тив но ста ње већ и да пла ни ра ју сво ју бу дућ ност и да ме ња ју 
соп стве ни до жи вљај емо ци ја (Хар рис, 2008).

Раз вој со цио-емо ци о нал не ком пе тен ци је де те та од ре ђен је у ве ли-
кој ме ри при ро дом ра них, деч јих ис ку ста ва ко је оно сти че у ко му ни ка-
ци ји са ро ди те љи ма или дру гим осо ба ма ко је о ње му бри ну. Пр во бит ни 
об ли ци ко му ни ка ци ја од но се се углав ном на емо ци о нал ни ди ја лог из-
ме ђу де те та и ро ди те ља и уко ли ко по сто ји хар мо нич на раз ме на емо-
ци ја у овом пе ри о ду, сма тра се, да је то је дан од нај ва жни јих сте че них 
оцио-емо ци о нал них ре сур са, ко ји ма ће де те рас по ла гат и у бу дућ но сти. 
Вре ме ном се ко му ни ка тив ни мо да ли те ти ко је ко ри сте ро ди те љи, али и 
де ца, усло жња ва ју. У пе ри о ду ка да се код де це раз ви је го вор на екс пре си-
ја, она ће би ти до дат ни ме ди јум пре ко ко га ће се раз ме њи ва ти осе ћа ња, 
ми сли, же ље и по тре бе (Waters  et all., 2000). 

Га шић-Па ви шић де фи ни ше асо ци ја ци је као 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. 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 (Га шић– Па ви шић, 1984).
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Сло же не ре чи код вер бал них асо ци ја ци ја чи не  во ка бу лар бо га ти-
јим. Раз вој во ка бу ла ра је иза зов за вас пи та че, учи те ље и де цу. Још од 
де тињ ства из и ску ју се  стра те ги је да се уна пре ди раз вој во ка бу ла ра а то 
је пре све га да се де ца ак тив но укљу че у об ли ко ва њу свог реч ник, да га 
чи не  бо га ти јим кроз же љу за уче њем но вих ре чи и по тре бом за ни јан-
си ра њем зна че ња ре чи (Ја лон го, ет алл. 2011).

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, 2006).

Број на ис тра жи ва ња код нас и у све ту, ука зу ју да  раз вој ну дис фа зи ју 
ка рак те ри ше низ раз ли чи тих спе ци фич них, па то ло шких обра за ца ис-
по ља ва ња, ко ји се не ја вља ју ни у јед ном ста ди ју му нор мал ног је зич ког 
раз во ја као на при мер: дис тор зи ја и за ме на фо не ма и ре чи ко је до би ја ју 
об лик па ра фа зич них про дук ци ја, и ко је се у је зич кој про дук ци ји ове де-
це  за др жа ва ју ве о ма ду го. 

За дис фа зич ну де цу ка рак те ри стич на је по ја ва те шко ћа у усва ја њу 
зна че ња ре чи, на и ме она углав ном овла да ва ју кон крет ним зна че њи ма 
док има ју зна чај не по те шко ће у усва ја њу ре чи ко ја ма се озна ча ва ју ап-
стракт не је зич ке ка те го ри је као што су при ло зи, пред ло зи, за ме ни це, 
род, ли ца, гла гол ска вре ме на, та ко да ове ре чи углав ном и не ма ју у свом 
реч ни ку. Овај се ман тич ки про блем мо же се ма ни фе сто ва ти и та ко да 
де те има зна че ње (кон крет но), али му не до ста је реч ко јом би озна чи ло 
тај по јам (Ча бар ка па, 2005).

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ ис тра жи ва ња је да се ис пи та ју ка рак те ри сти ке вер бал-
них асо ци ја ци ја код емо тив но обо је них ре чи, а то се од но си на утвр-
ђи ва ње про сеч ног бро ја асо ци ра них ре чи и вр сти асо ци ја ци ја на сва ку 
реч-драж у кон трол ној и екс пе ри мен тал ној гру пи.

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. 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 
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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. Ми смо ии те ста из дво ји ли шест ре чи ко је смо озна чи ли 
као емо тив но обо је не: ма ма, отац, љут, љу бав, во ле ти и ту жан.

Сло бод не асо ци ја ци је, ко је су де ца да ла на сва ку од 40 за да тих ре чи, 
раз вр ста не су  с об зи ром на то ко јој вр сти асо ци ја ци ја при па да ју. У пр ву 
ка те го ри ју свр ста ни су од го во-ри де це “не знам”, од но сно ка да де те не 
да је ни јед ну асо ци ја ци ју на за да ту реч (оми си ја). Дру гу ка те го ри ју чи-
не од го во ри у ко ји ма се по на вља за да та реч (у јед ни ни или мно жи ни) 
и она но си на зив “ехо ла ли ја”. У тре ћој ка те го ри ји су ре чи ко је има ју 
су прот но зна че ње од за да те ре чи, и ову ка те го ри ју смо на зва ли “су прот-
но сти”. Че твр ту ка те го ри ју чи не асо ци-аци је у пра вом сми слу ре чи, па 
смо је на зва ли “пра ве асо ци ја ци је” (на при мер: ту жан– пла чеш). У пе ту 
ка те го ри ју смо свр ста ли од го во ре ко ји пред ста вља ју фра зе (на при мер: 
ма ма– во ли те, љу би те, вас пи та ва ме), па је и на зив ка те го ри је “фра зе”. 
Оста ле вр сте асо ци ја ци ја, да кле оне ко је се ни су мо гле свр ста ти у прет-
ход не ка те го ри је, при па да ју гру пи “оста ле асо ци ја ци је”

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Из вр ше но је пре бро ја ва ње бро ја асо ци ра них ре чи, из ра чу на те су 
фре квен ци је и про це на ти за сва ког по је ди на чог ис пи та ни ка, као и за 
гру пе у це ли ни. По том су из ра чу на те арит ме тич ке сре ди не и стан дард-
не де ви ја ци је ко је се од но се на број асо ци ра них ре чи на сва ку реч драж. 

При ме ном по ступ ка за утвр ђи ва ње зна чај но сти раз ли ка из ме ђу 
арит ме тич ких сре ди на про ве ре на је про сеч на уче ста лост бро ја асо ци-
ра них ре чи код де це из кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе.

 
Табела 1. Просечан број асоцираних речи у контролној и 

експерименталној групи на емотивно обојене речи

Контролна група 
(200)

Експеримент. група  
(100) Т-тест  и

Значајност
АС СД АС СД

Мама 2.11 1.27 2.13 1.18 т = 0.16  (није значајно) 

Тата 2.33 1.36 1.65 0.96 т = 4.48  (ниво 0.01)

Љубав 2.17 1.37 1.85 1.23 т = 1.94  (ниво 0.05)

Волети 2.04 1.25 2.06 1.31 т = 0.16  (није значајно)

Љут 2.50 1.50 2.05 1.00 т = 2.71  (ниво 0.01) 

Тужан 2.14 1.38 1.59 1.15 т = 3.44  (ниво 0.01)
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Ви ди мо да за реч „ма ма“ и  „во ле ти“ не по сто је ста ти стич ки зна чај-
не раз ли ке из ме ђу обе гру пе ис пи та ни ка. Све оста ле раз ли ке су зна чај не 
на но воу 0,01, што ука зу је на по у зда ност за кљу ча ка од 99 од сто да де ца 
са ди јаг но зом раз вој не дис фа зи је да ју зна чај но ма њи број асо ци ја ци ја 
од де це нор мал ног го вор но– је зич ког раз во ја на сле де ћих три ре чи сти-
му лу са: отац, љу бав, љут и ту жан.

Раз ли ке у уче ста ло сти по је ди них ти по ва асо ци ја ци ја, на за да ту реч 
„ма ма“, код де це из два под у зор ка су ста ти стич ки зна чај не. У екс пе ри-
мен тал ној гру пи уче ста лост ехо ла ли је (по на вља ње за да те ре чи) је зна-
чај но ве ћа не го код де це из ре дов не по пу ла ци је – та раз ли ка из но си 26%. 
Асо ци ја ци је у ко ји ма се на во де ре чи су прот ног зна че ња, та ко ђе, су ви ше 
за сту пље не (за 13%) у гру пи де це са дис фа зи јом. Ди рект не асо ци ја ци је 
су зна чај но че шће при сут не у од го во ри ма де це из ре дов не по пу ла ци је 
– у 25.5% слу ча је ва ви ше не го у екс пе ри мен тал ној гру пи. Та ко ђе, де-
ца из кон трол не гру пе у зна чај но ве ћем про цен ту ко ри сте оста ле вр сте 
асо ци ја ци је – раз ли ка од 20%. По у зда ност из не тих за кљу ча ка је, као и 
у прет ход ним слу ча је ви ма, 99 од сто. Ка да су у пи та њу асо ци ја ци је ко је 
спа да ју у ка те го ри ју фра за и без асо ци ја ци ја, раз ли ке из ме ђу кон трол не 
и екс пе ри мен тал не гру пе ни су ста ти стич ки зна чај не.

Табела 2. Врсте асоцијација на реч „мама“  
у контролној и експерименталној групи

реч „мама“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) експеримент. група  (100)

Без асоцијација  (1)   0.0 %  (  0)   1.0 %  (  1)

ехолалија  (41)   5.0 %  (10) 31.0 %  (31)

супротности  (43) 10.0 %  (20) 23.0 %  (23)

Дирекнтне асоцијације(75) 33.5 %  (67)   8.0 %  (  8)

фразе  (76) 23.5 %  (47) 29.0 %  (29)

Остале асоцијације  (64) 28.0 %  (56)   8.0 %  (  8)

хи-квадрат = 73.47  (ниво 0.01)

Код обе гру пе ис пи та ни ка нај ју че ста ли ја асо ци ја ци ја на реч– драж 
„ма ма“ би ла је „та та“, а за тим сле де при дев ске асо ци ја ци је: до бра, ле па, 
тј. Оне осо би не ко ји ма де ца нај че шће опи су ју ма му, а за тим сле де гла-
го ли: во ли, ма зи, чу ва, ку ва.
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Чак 72 од сто де це са дис фа зи јом по на ва ља за да ту реч „отац“, док се 
та вр ста асо ци ја ци је ја вља у 27% од го во ра де це из ре дов не по пу ла ци је.  
Ди рект не асо ци ја ци је и фра зе су зна чај но уче ста ли је у кон трол ној гру-
пи (за 15.5%, тј. за 27% ви ше). Раз ли ке у уче ста ло сти оста лих ти по ва 
асо ци ја ци ја су ма ле и ни су ста ти стич ки зна чај не. 

Табела 3. Врсте асоцијација на реч „отац“  
у контролној и експерименталној групи

реч „отац“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) експерим. група (100)

Без асоцијација  (1)   0.0 %  (  0)   1.0 %  (  1)

ехолалија  (126) 27.0 %  (54) 72.0 %  (72)

супротности  (16)   4.0 %  (  8)   8.0 %  (  8)

Директне асоцијације(45) 20.5 %  (41)   4.0 %  (  4)

фразе  (72) 33.0 %  (66)   6.0 %  (  6)

Остале асоцијације(40) 15.5 %  (31)   9.0 %  (  9)

Хи-квадрат = 70.61  (ниво 0.01)

Од го во ри на реч– драж „та та“ би ли су мно го ра зно вр сни ји код де-
це из кон трол не гру пе ко ја су реч отац опи си ва ли кроз ак тив но сти ко је 
су ве за не за ову асо ци ја ци ју: На пут, на утак ми це, по не кад уда ри, пу но 
ра ди, до ђе уве че да спа ва, на Ка ле мег дан, бра да, чи та но ви не, при ча 
при че, до не се чо ко ла ду, во зи ауто, не ма га ку ћи, љут, озби љан, ту жан, 
да ле ко је, рас по ло жен, му шко, ди ван , па ме тан, по пра вља ауто мо би ле, 
строг, али не би је, Ви кен дом код та те, те ра ме да га  сти снем. Код кон-
трол не гру пе нај за сту пље ни ја је би ла асо ци ја ци ја та та, ко ју смо на ве ли 
као ехо ла ли ју, иако је си но ним на реч-драж „отац“.

Про цен ти де це ко ја ни су да ла ни јед ну асо ци ја ци ју и ко ја су по но-
ви ла за да ту реч „љут“ се не раз ли ку ју зна чај но у кон трол ној и екс пе-
ри мен тал ној гру пи. Код де це са дис фа зи јом су при сут ни ја ехо ла ли ја и 
су прот но сти. У асо ци ја ци ја ма де це из ре дов не по пу ла ци је зна чај но су 
за сту пље ни је ди рект не асо ци ја ци је и фра зе
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Табела 4. Врсте асоцијација на реч „љут“у контролној и 
експерименталној групи

реч „љут“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) Експерим. група  (100)

Без асоцијације  (2)   0.5 %  (  1)   1.0 %  (  1)

ехолалија  (22)   5.0 %  (10) 12.0 %  (12)

супротности  (46) 12.5 %  (25) 21.0 %  (21)

Директне асоцијације(43) 17.5 %  (35)   8.0 %  (  8)

фразе  (78) 31.5 %  (63) 15.0 %  (15)

Остале асоцијације  (109) 33.0 %  (66) 43.0 %  (43)

Хи-квадрат = 20.86  (ниво 0.01)

Док су де ца из екс пе ри мен тал не гру пе углав ном по но ви ла реч ко ја 
је би ла сти му лус, нај че шћа асо ци ја ци ја код де це нор мал ног го вор но-је-
зич ког раз во ја је бе сан, љу тиш се, љут на ма му, на дру га итд. 

По на вља ње за да те ре чи „љу бав“ је зна чај но при сут ни је у гру пи де це 
са дис фа зи јом, док је тип асо ци ја ци ја фра зе ви ше за сту пљен у од го во ри-
ма де це из ре дов не по пу ла ци је.  Раз ли ка од шест про це на та ко ја се ја вља 
ка да су у  пи та њу ди рект не асо ци ја ци је, као и  оста ле три раз ли ке ко је су 
још ма ње, ни су ста ти стич ки зна чај не.

Табела 5. Врсте асоцијација на реч „љубав“ у контролној и 
експерименталној групи

реч „љубав“ 

Врсте социјација: Контролна група  (200) Експерим. Група (100)

Без асоцијације  (9)   1.5 %  (  3)   6.0 %  (  6)

ехолалија  (21)   3.5 %  (  7) 14.0 %  (14)

 супротности (12)   3.5 %  (  7)   5.0 %  (  5)

 Директне асоцијације (120) 42.0 %  (84) 36.0 %  (36)

фразе  (130) 46.0 %  (92) 38.0 %  (38)

Остале асоцијације  (8)   3.5 %  (  7)   1.0 %  (  1)

Хи-квадрат = 18.52  (ниво 0.01)
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Реч „љу бав“ се мо же озна чи ти као во де ћа од свих емо тив них ре чи 
ко је ко ри сти мо у на шем ис тра жи ва њу јер овај ап страк тан по јам де фи-
ни ше мо као ста ње ја ке емо тив не на кло но сти пре ма не ко ме или не че му. 
Та ко ђе се на осно ву овог пој ма мо же уви де ти ка ко де ца ре а гу ју и ка кве 
вр сте асо ци ја ци ја да ју на ову реч– +сти му лус, јер је љу бав као осе ћа ње 
ко је сви има мо у се би упра во ин спи ра ци ја за не ке од нај у зви ше ни јих 
до стиг ну ћа чо ве чан ства. Во лиш, љу биш су нај че шће асо ци ја ци је а за тим 
сле де во лиш ма му, ма му и та ту, што ука зу је ка ко де ца до жи вља ва ју овај 
по јам и да је углав ном ово осе ћа ње усме ре но на чла но ве по ро ди це. 

У од го во ри ма на реч „ту жан“ де ца из кон трол не и екс пе ри мен тал не 
гру пе у под јед на ким про цен ти ма да ју ре чи су прот ног зна че ња, или не 
на во де ни јед ну реч асо ци ја ци ју. Ди рект не асо ци ја ци је и ка те го ри ја фра-
зе су зна чај но за сту пље ни је у од го во ри ма де це нор мал ног го вор но-је-
зич ког раз во ја. Де ца са дис фа зи јом зна чај но ви ше да ју асо ци ја ци је ко је 
се на ла зе у ка те го ри ји оста ле асо ци ја ци је, на за да ту реч „ту жан“.

Табела 6. Врсте асоцијација на реч „тужан“ у контролној и 
експерименталној групи

реч „тужан“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) Експерим. група  (100)

Без асоцијације(5)   1.5 %  (  3)   2.0 %  (  2)

ехолалија (22)   4.0 %  (  8) 14.0 %  (14)

супротности  (43) 13.0 %  (26) 17.0 %  (17)

Директне асоцијације(83) 31.0 %  (62) 21.0 %  (21)

фразе  (60) 27.5 %  (55)   5.0 %  (  5)

Остале асоцијације  (87) 23.0 %  (46) 41.0 %  (41)

Хи– квадрат = 36.67  (ниво 0.01) 

Де ца из кон рол не гру пе су на ову реч има ли асо ци ја ци ју „ру жан“ 
док је код де це са раз вој ном дис фа зи јом асо ци ја ци ја би ла усме ре на на 
рад њу: „пла чеш“. Углав ном је ова реч асо ци ра ла де цу на гу би так не че га 
па су нај фре квент ни је асо ци ја ци је би ле: не маш не што, ни си до био, ни си 
до бар итд. 

Ка да је у пи та њу уче ста лост асо ци ја ци ја на реч „во ле ти“, кон ста ту-
је мо да не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у уче ста ло сти свих шест 
ка те го ри ја од го во ра де це из кон трол не и де це из екс пе ри мен тал не гру-
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пе.  То је дру га реч сти му лус, од укуп но 40 ре чи из те ста асо ци ја ци ја, код 
ко је је утвр ђе но да су вр сте асо ци ја ци ја код де це са дис фа зи јом и код 
де це из ре дов не по пу ла ци је под јед на ко за сту пље не. 

Tабела 7 – Врсте асоцијација на реч „волети“ у контролној и 
експерименталној групи

реч „волети“ 

Врсте асоцијација: Контролна група  (200) Експерим. група  (100)

Без асоцијације (5)   1.0 %  (  2)   3.0 %  (  3)

ехолалија (17)   5.5 %  (11)   6.0 %  (  6)

супротности22)   5.5 %  (11) 11.0 %  (11)

Директне асоцијацијације(29) 45.0 %  (90) 39.0 %  (39)

фразе  (96) 31.5 %  (63) 33.0 %  (33)

Остале асоцијације  (31) 11.5 %  (23)   8.0 %  (  8)

Хи квадрат = 8.55  (није значајно)

Асо ци ја ци ја на ову емо тив но обо је ну реч је та ко ђе би ла емо тив но 
обо је на а то је „љу бав“. А за тим сле де слич но као и код ре чи– дра жи 
„љу бав“ асо ци ја ци је ти па, „во ле ти ма му и та ту“ што ука зу је на де те то ву 
афек тив ну ве за ност за ро ди те ље.
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ЗА КЉУ ЧАК

Бо гат ство вер бал них асо ци ја ци ја је при сут ни је код де це из кон трол-
не гру пе. У екс пе ри мен тал ној гру пи уче ста лост ехо ла ли је (по на вља ње 
за да те ре чи) је зна чај но ве ћа не го код де це из ре дов не по пу ла ци је – та 
раз ли ка из но си 26%. Асо ци ја ци је у ко ји ма се на во де ре чи су прот ног зна-
че ња, та ко ђе, су ви ше за сту пље не (за 13%) у гру пи де це са дис фа зи јом. 
Ди рект не асо ци ја ци је су зна чај но че шће при сут не у од го во ри ма де це из 
ре дов не по пу ла ци је – у 25.5% слу ча је ва ви ше не го у екс пе ри мен тал ној 
гру пи. Та ко ђе, де ца из кон трол не гру пе у зна чај но ве ћем про цен ту ко ри-
сте оста ле вр сте асо ци ја ци је – раз ли ка од 20%. По у зда ност из не тих за-
кљу ча ка је, као и у прет ход ним слу ча је ви ма, 99 од сто Ка да су у пи та њу 
асо ци ја ци је ко је спа да ју у ка те го ри ју фра за и без асо ци ја ци ја, раз ли ке 
из ме ђу кон трол не и екс пе ри мен тал не гру пе ни су ста ти стич ки зна чај не.
Та ко ђе, за реч „ма ма“ и  „во ле ти“ не по сто је ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке из ме ђу обе гру пе ис пи та ни ка. 

Као што смо већ на ве ли раз вој со цио-емо ци о нал не ком пе тен ци је 
де те та од ре ђен је у ве ли кој ме ри при ро дом ра них, деч јих ис ку ста ва ко-
је оно сти че у ко му ни ка ци ји са ро ди те љи ма или дру гим осо ба ма ко је 
о ње му бри ну. Пр во бит ни об ли ци ко му ни ка ци ја од но се се углав ном на 
емо ци о нал ни ди ја лог из ме ђу де те та и ро ди те ља и уко ли ко по сто ји хар-
мо нич на раз ме на емо ци ја у овом пе ри о ду, сма тра се, да је то је дан од 
нај ва жни јих сте че них оцио-емо ци о нал них ре сур са, ко ји ма ће де те рас-
по ла гат и у бу дућ но сти. За то смо као сти му лу се узе ли ре чи ма ма и та та. 
На осно ву од го во ра за ове две емо тив но обо је не ре чи мо же се го во ри ти 
о од но су из ме ђу де те та и ро ди те ља. У ко јој ме ри је за сту пље на хар мо-
нич на раз ме на емо ци ја ко ај је пре суд на за  де те тов емо ци о нал ни ра  вој 
и за де те то вом по тре бом да ус по ста ви со ци јал не и емо ци о нал не од но се 
са дру гим осо ба ма у ра зним ета па ма жи во та.
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SUMMARY

Association words are an important source of data for research in 
various scientific fields and therefore the study of emotional expressions 
since there is occurrence whenever a word pronounced or thoughtful, the 
other words occurring simultaneously in the mind of the speaker or the 
listener.

Case studies have free association of words that emerged as a reaction to 
one-word stimuli that are emotionally colored or already in the title represent 
an emotion. The aim of our study was to examine the characteristics of the 
response to words that contain those emotional categories that are daily 
present in the minds of children and differences in the characteristics of 
verbal associations between the two groups.

The sample consisted of 100 preschool children with developmental 
dysphasia (experimental group) and 200 children with normal speech and 
language development (control group). As a measuring instrument was 
used to test associations by Natasha D. Cabarkapa consisting of 40 words of 
the stimulus. From the test has been allocated 6 emotionally colored words 
that served as a stimulus for giving-release association (mom, dad, love, 
love, angry, sad).

Comparison of the control and experimental groups showed that the 
two groups differ significantly in all examined segments. Children with 
normal speech and language development provide a significantly higher 
number of free association with them are present answers type phrases 
and make the association, while children with developmental dysphasia 
associated with each word takes significantly more time to respond to them 
and they respond omission type, echolalia and association of the contrary

KEY WORDS:  free associations of words, emotional expression, dysphasic 
children, children with normal speech–language development


