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Са гле да ва ју ћи фе но мен ин те лек ту ал не оме те но сти као из раз кон сте-
ла ци је ин те лек ту ал них и адап тив них спо соб но сти, као основ ни циљ ис тра-
жи ва ња смо де фи ни са ли утвр ђи ва ње од но са из ме ђу адап тив ног по на ша ња и 
успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Узор ком је 
об у хва ће но 90 де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО), оба по ла, 
уз ра ста 10–13.11 го ди на, Ко е фи ци јент ин те ли ген ци је ис пи та ни ка је из ме ђу 
50 и 70 (АС=60.38, СД=7.179). Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо-
ло шке слу жбе при ку пље ни су по да ци о уз ра сту, ин те лек ту ал ним спо соб но-
сти ма и школ ском успе ху. По да ци о адап тив ним ве шти на ма до би је ни су на 
осно ву стан дар ди зо ва ног ин тер вјуа с де фек то ло зи ма, при ме ном ААМР Ска-
ле адап тив ног функ ци о ни са ња. Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју на 
то да кон цеп ту ал не (р=0.004).и со ци јал не адап тив не ве шти не (р=0.001) 
пред ста вља ју зна чај не чи ни о це ака дем ских по стиг ну ћа де це са ла ком ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу, па се сто га мо ра ју раз ма тра ти као ин те грал ни 
део сва ке про це не и трет ма на. Увр ђе на је ста ти стич ки зна чај на ко ре ла-
ци ја из ме ђу ско ро ва на фак то ру 5/Лич на при ла го ђе ност и успе ха у шко ли 
(р=0.046). Овај од нос ни је по твр ђен по дроб ни јом ана ли зом (р=0.087), што је 
пре по сле ди ца ни ске уче ста ло сти по ме ну тих ви до ва по на ша ња у узор ку, а не 
њи хо вог ефек та на ака дем ска по стиг ну ћа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, адап тив но по на ша-
ње, успех у шко ли, прак тич не ве шти не, со ци јал не ве шти не, кон цеп ту ал не 
ве шти не 
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УВОД

Иако не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци ја адап тив ног по на-
ша ња, оно мо же да се кон цеп ту а ли зу је као ни во успе шно сти у ак тив-
но сти ма сва ко днев ног жи во та ко ји су прет по став ка лич не и со ци јал не 
са мо стал но сти. Чи ни га скуп прак тич них, со ци јал них и кон цеп ту ал них 
ве шти на, ко је се уче у ци љу функ ци о ни са ња у сва ко днев ном жи во ту 
(Luc kas son et al., 2002). Прак тич на ди мен зи ја адап тив ног по на ша ња се 
од но си на лич ну са мо стал ност, а ре флек ту је се кроз прак тич не ве шти не 
нео п ход не у сва ко днев ном жи во ту. Со ци јал на ди мен зи ја се ре флек ту је 
кроз лич ну од го вор ност, ис пу ња ва ње со ци јал них оче ки ва ња и сна ла же-
ње у раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма. Кон цеп ту ал но адап тив но 
по на ша ње се ма ни фе сту је кроз ко му ни ка ци ју, ког ни тив не и ака дем ске 
ве шти не (Pi e ran ge lo & Gi u li a ni, 2002). 

Адап тив но по на ша ње пред ста вља не за о би ла зан кри те ри јум за де-
фи ни са ње ин те лек ту ал не оме те но сти (AAIDD, 2010). Не за ви сно од по-
твр ђе них ни ских и уме ре но зна чај них ко ре ла ци ја из ме ђу ви ше до ме-
на адап тив ног по на ша ња и ин те ли ген ци је, ве ћи на де фи ни ци ја ова два 
аспек та ег зи стен ци јал не ком пе тен ци је раз ма тра као не за ви сне ди мен-
зи је функ ци о ни са ња (Bor thwick-Duffy, 2007), што на гла ша ва зна чај од-
но са из ме ђу ка рак те ри сти ка лич но сти и ис ку ста ва ко ја на ста ју то ком 
ње не ин тер ак ци је са окру же њем (Мар га лит, 2003). Раз вој де те та не за-
ви си са мо од ње го вих лич них по тен ци ја ла, не го и од усло ва по ро дич-
ног, со ци јал ног и фи зич ког окру же ња (Lut har et al., 2000). Код осо ба 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ИО), адап тив но по на ша ње је, осим са 
ни во ом ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња, по ве за но и с ни зом дру гих 
фак то ра. Зна ча јан до при нос ни воу и ор га ни за ци ји адап тив ног по на ша-
ња да ју основ ни про фил ког ни тив но-мо то рич ких спо соб но сти и ка рак-
те ри сти ке лич но сти. Пре ма ре зул та ти ма на шег ра ни јег ис тра жи ва ња, 
при ме ном ААМР ска ле адап тив ног по на ша ња, је утвр ђе но да ве ћи на ис-
пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) у до ме ну са мо-
стал ног функ ци о ни са ња и го то во сви у до ме ну фи зич ког раз во ја оства-
ру ју ви со ке ре зул та те (пре ма нор ма ма за по пу ла ци ју са ИО). У обла-
сти ко цеп ту ал них ве шти на, уку пан скор ис пи та ни ка ума њу ју ско ро ви 
на суб ска ла ма Еко ном ска ак тив ност и Бро је ви и вре ме (Бу ха Ђу ро вић, 
2010). На кнад ном ана ли зом се по ка за ло да до мен Еко ном ска ак тив ност 
ни је зна ча јан па ра ме тар успе шно сти у на ста ви ма те ма ти ке. Од су ство 
по ве за но сти из ме ђу еко ном ске ак тив но сти, под ко јом се под ра зу ме ва 
и мо гућ ност при ме не јед но став них ма те ма тич ких опе ра ци ја, и по стиг-
ну ћа у на ста ви ма те ма ти ке, мо гло би да се об ја сни ти ме што за да ци у 
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овој обла сти под ра зу ме ва ју и низ не ма те ма тич ких ве шти на, као што су 
пла ни ра ње, ор га ни за ци ја и кон тро ла упо тре бе нов ца. Али, то зна чи и 
да са др жа ји про гра ма на ста ве ма те ма ти ке не при пре ма ју де цу са ЛИО 
за ак тив ну при ме ну усво је них зна ња у сва ко днев ном жи во ту. Ана ли зом 
ре зул та та, као зна чај ни па ра ме три по стиг ну ћа у на ста ви ма те ма ти ке 
утвр ђе ни су до ме ни Го вор но-је зич ки раз вој, Бро је ви и вре ме, Пре про фе-
си о нал не/про фе си о нал не ак тив но сти, Са мо у сме ра ва ње и Од го вор ност. 
Утвр ђе на је ви со ка ста ти стич ка зна чај ност од но са ско ро ва до ме на Бро-
је ви и вре ме и оце не из обла сти ма те ма ти ке, што је са свим оче ки ва но, 
има ју ћи у ви ду да се део ај те ма не по сред но од но си на мо гућ ност из во-
ђе ња ра чун ских опе ра ци ја. Про це на вре ме на се за сни ва на раз у ме ва-
њу кон цеп та ме трич ког вре ме на и вре мен ских ин тер ва ла, чи ји основ су 
еле мен тар не ло гич ке струк ту ре и опе ра ци је кон зер ва ци је, ко је су пред-
у слов раз во ја пој ма бро ја (Гли го ро вић, Бу ха Ђу ро вић, 2011а). Зна ча јан 
од нос је утвр ђен и из ме ђу до ме на адап тив ног по на ша ња и по стиг ну ћа 
у на ста ви срп ског је зи ка, и то у обла сти са мо стал ног функ ци о ни са ња, 
еко ном ске ак тив но сти, го вор но је зич ког раз во ја, ба зич них ма те ма тич-
ких и вре мен ских ко це па та, од го вор но сти и со ци ја ли за ци је (Гли го ро-
вић, Бу ха Ђу ро вић, 2011б). Ре зул та ти сту ди ја у обла сти кон цеп ту ал них 
адап тив них ве шти на ука зу ју на зна чај на раз вој на од сту па ња у овла да ва-
њу ве шти на ма ва жним за шко ло ва ње и не за ви сно функ ци о ни са ње де це 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (Бан ко вић, Ја пун џа-Ми ли са вље вић и 
Број чин, 2011), што и ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по твр ђу ју. У свим 
обла сти ма со ци јал них ве шти на (Пре про фе си о нал не/про фе си о нал не 
ак тив но сти, Са мо у сме ра ва ње, Од го вор ност, Со ци ја ли за ци ја) ско ро ви 
ве ћи не на ших ис пи та ни ка при па да ју ран гу про се ка за по пу ла ци ју са ИО 
(Бу ха-Ђу ро вић, 2010). 

Про це на адап тив ног по на ша ња је усме ре на на ти пич не обра сце 
функ ци о ни са ња осо бе у раз ли чи тим жи вот ним окол но сти ма (Scha lock, 
2004), чи ме се пре ва зи ла зи ар ти фи ци јел ност струк ту и ра не тест-си ту а-
ци је и омо гу ћа ва пот пу ни ји увид у по тре бу за по др шком и мо гућ но сти 
трет ма на (Brown et al., 2009). Циљ ове про це не је да обез бе ди ин фор ма-
ци је о то ме ка ко ин те лек ту ал ни и адап тив ни де фи цит, у ин тер ак ци ји са 
жи вот ним окру же њем, ути че на функ ци о ни са ње осо бе у ре ал ном, сва-
ко днев ном жи во ту (Mil ler & Fen tu, 2008).

Са гле да ва ју ћи фе но мен ин те лек ту ал не оме те но сти као из раз кон-
сте ла ци је ин те лек ту ал них и адап тив них спо соб но сти, као основ ни циљ 
ис тра жи ва ња смо де фи ни са ли утвр ђи ва ње од но са из ме ђу адап тив ног 
по на ша ња и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу. 
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МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 90 де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ЛИО), оба по ла, уз ра ста 10–13.11 го ди на, Ко е фи ци јент ин те ли ген-
ци је ис пи та ни ка је из ме ђу 50 и 70 (AS=60.38, SD=7.179). У Та бе ли 1 је 
при ка за на ди стри бу ци ја узор ка пре ма по лу и уз ра сту. 

Та бе ла 1 – Ди стри бу ци ја узор ка пре ма по лу и уз ра сту

пол 
уз ра сне ка те го ри је

‛
10,0–10,11 11,0–11,11 12.0–12,11 13,0–13,11 

женски
број 6 9 11 12 38

% 6,7% 10,0% 12,2% 13,3% 42,2%

мушки
број 15 12 12 13 52

% 16,7% 13,3% 13,3% 14,4% 57,8%

‛
број број 21 23 25 90

% % 23,3% 25,6% 27,8% 100,0%

‛2=2.246, df=3, p=0.523

Ис пи та ни ци са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу су ујед на че ни 
пре на уз ра сту и по лу (p=0.523). 

Пре ма успе ху у шко ли, ис пи та ни ци се гру пи шу у три ка те го ри је, 
при ка за не на Гра фи ко ну 1. 

Гра фи кон 1  
Ди стри бу ција 
узор ка пре ма успе
ху у шко ли

Уз раст/успех у шко ли  
‛2=3,332, df=6, p=0,766

Пол/успех у шко ли      
‛2=0,057, df=2, p=0,972

добар врло добар одличан

Успех у школи

П
ро

це
на

т
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На Гра фи ко ну 1 се уоча ва да су у узор ку нај за сту пље ни ји ис пи та-
ни ци са од лич ним успе хом у шко ли (40/44.4%), не што ма ње (30/33,3%) 
је ис пи та ни ка са вр ло до брим, а нај ма ње (20/22%) са до брим успе хом. 
Ни су уста но вље не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у успе ху у шко ли код 
ис пи та ни ка раз ли чи тог уз ра ста (p=0.766) и по ла (p=0.972). 

Ин стру мен ти и про це ду ра

Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе при ку-
пље ни су по да ци о уз ра сту, ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма и успе ху у 
на ста ви ма те ма ти ке. По да ци о адап тив ним ве шти на ма до би је ни су на 
осно ву стан дар ди зо ва ног ин тер вјуа с де фек то ло зи ма, при ме ном ААМР 
Ска ле адап тив ног функ ци о ни са ња (AAMR Adap ti ve Be ha vi o ur Sca le - 
School, Se cond Edi tion, 1993) (Lam bert et al., 1993). АБС-С: 2 је би хеј-
ви о рал на ска ла про це не де це и адо ле сце на та уз ра ста од 3 до 21 го ди не. 
Чи ни је 16 суб ска ла (до ме на), са укуп но 104 ај те ма, по де ље них у два де-
ла - пр ви, на ме њен про це ни адап тив ног, и дру ги, на ме њен про це ни ма-
ла дап тив ног по на ша ња. Си ро ви ско ро ви сва ке од суб ска ла се кон вер ту ју 
у пон де ри са не ско ро ве за по пу ла ци ју са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, 
нор ми ра не пре ма уз ра сту. На осно ву фак тор ске ана ли зе ско ро ви оба де-
ла ска ле адап тив ног по на ша ња гру пи са ни су 5 фак то ра:

Фак тор 1 - Лич на са мо стал ност: ком по зит ско ро ва по је ди них ај те ма 
из до ме на Са мо стал но функ ци о ни са ње и до ме на Фи зич ки раз вој у це ли-
ни. Фак тор 1 опи су је прак тич не ве шти не, од но сно спо соб ност осо бе да 
во ди сва ко днев ну бри гу о се би (област са мо по слу жи ва ња - обла че ње, 
одр жа ва ње лич не хи ги је не, при пре ма ње обро ка, кре та ње у за јед ни ци, 
очу ва ност сен зор них и мо то рич ких функ ци ја)

Фак тор 2 - Со ци јал на са мо стал ност: ком по зит ско ро ва по је ди них ај-
те ма из до ме на Са мо стал но функ ци о ни са ње, Пре про фе си о нал не/ Про фе-
си о нал не ак тив но сти, Еко ном ска ак тив ност и Го вор но-је зич ки раз вој, а 
до ме на Бро је ви и Вре ме у це ли ни. Фак тор 2 опи су је кон цеп ту ал не ве шти-
не, од но сно спо соб ност осо бе да оства ри функ ци о нал ну ин тер ак ци ју са 
окру же њем и ко ри сти дру штве не ре сур се. 

Фак тор 3 - Лич на и со ци јал на од го вор ност: ком по зит ско ро ва по је-
ди них ај те ма из до ме на Пре про фе си о нал не/Про фе си о нал не ак тив но сти 
и до ме на Са мо у сме ра ва ње, Од го вор ност и Со ци ја ли за ци ја у це ли ни. Фак-
тор 3 опи су је со ци јал не ве шти не, од но сно спо соб ност ус по ста вља ња и 
одр жа ва ња при клад них ин тер пер со нал них од но са. 

Фак тор 4 - Со ци јал на при ла го ђе ност: ком по зит ско ро ва до ме на Со-
ци јал но по на ша ње, При ла го дљи вост и По у зда ност у це ли ни. Фак тор 4 



Милица Глигоровић, Наташа Буха530

опи су је ма хом екс тер на ли зо ва не про бле ме у по на ша њу као што су агре-
сив ност, ан ти со ци јал но по на ша ње и ус по ста вља је не а де кват них ин тер-
пер со нал них од но са.

Фак тор 5 - Лич на при ла го ђе ност: ком по зит ско ро ва до ме на Сте ре о-
тип но и хи пе рак тив но по на ша ње и При сил но по на ша ње у це ли ни. Фак-
тор 5 опи су је по на ша ња ко ја се мо гу оква ли фи ко ва ти као аути стич ка, 
сте ре о тип на, хи пе рак тив на или со ци јал но не при клад на (нпр. екс це сив-
но гр ље ње, љу бље ње, до ди ри ва ње дру гих и сл.). 

Об ра да по да та ка 

У ста ти стич кој об ра ди до би је них по да та ка ко ри шће ни су: ме ре цен-
трал не тен ден ци је, ме ре ва ри ја бил но сти, ра спон, не па ра ме триј ска ана-
ли за ва ри јан се (Kru skal-Wal lis), не па ра ме триј ски ко е фи ци јент ко ре ла-
ци је (Spe ar man ко е фи ци јент ко ре ла ци је) и ‛2 тест. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Фак то ри су ком по зи ти ско ро ва оба де ла ска ле адап тив ног по на ша-
ња, гру пи са ни на осно ву фак тор ске ана ли зе. Од но се се на лич ну и со ци-
јал ну са мо стал ност, лич не и со ци јал не ди мен зи је од го вор но сти и при ла-
го ђе но сти. Ре зул та ти ана ли зе фак тор ских ско ро ва ис пи та ни ка са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу су при ка за ни у Та бе ли 2. 

Та бе ла 2  Осно ви ста ти стич ки по ка за те љи по стиг ну ћа  
на ААМР ска ли/фак то ри

ААМР Фак то ри Мin Маx AS SD
Фак тор 1/Лич на са мо стал ност 99 141 135,64 8,463

Фак тор 2/Со ци јал на са мо стал ност 88 121 107,61 6,954
Фак тор 3/Лич на и со ци јал на од го вор ност 93 141 115,33 13,228

Фак тор 4/Со ци јал на при ла го ђе ност 67 121 94,58 13,520
Фак тор 5/Лич на при ла го ђе ност 58 119 103,38 13,061

Пре ма по да ци ма при ка за ним у та бе ли 2, ис пи та ни ци са ла ком ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу по сти жу ви со ке ско ро ве у свим ис пи та ним 
обла сти ма/фак то ри ма адап тив ног по на ша ња. На осно ву до би је них 
про сеч них ско ро ва за па жа се да нај бо ље ре зул та те оства ру ју у обла-
сти прак тич них ве шти на (Фак тор1/Лич на са мо стал ност). Обла сти кон-
цеп ту ал них (Фак тор2/Со ци јал на са мо стал ност) и со ци јал них ве шти на 
(Фак тор3/Лич на и со ци јал на од го вор ност), иако ви со ко оце ње не, пред-
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ста вља ју под руч ја ко ја су, пре ма оце ни де фек то ло га, не што сла би је раз-
ви је на у од но су на прак тич не ве шти не. Ис пи та ни ци ис по ља ва ју ви со ку 
пер фор ман су на оба фак то ра ко ји про це њу ју при су ство ма ла дап тив ног 
по на ша ња. Ре ла тив но ви со ке про сеч не вред но сти у обла сти ма со ци јал-
не при ла го ђе но сти (АС=95.46) и лич не при ла го ђе но сти (АС=103.20) 
ука зу ју на ре ла тив но ни ску за сту пље ност ма ла дап тив ног по на ша ња код 
ис пи та ни ка на шег узор ка. Ме ђу тим, пре ма ре зул та тим на шег ра ни јег 
ис тра жи ва ња, про сеч не вред но сти ни су до во љан по ка за тељ уче ста ло сти 
те шко ћа у по на ша њу код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
На и ме, на осно ву ана ли зе уче ста ло сти ис пи та ни ка у ран го ви ма дру гог 
де ла АБС-С:2 ска ле, ко јим се про це њу је ма ла дап тив но по на ша ње, мо же 
се уочи ти да из ме ђу 18 и 22 % де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу по сти же вред но сти ло ши је од про сеч них у че ти ри обла сти: Со ци јал-
но по на ша ње (21%), При ла го дљи вост (22%), По у зда ност (18%) и Уз не ми-
ру ју ће ин тер пер со нал но по на ша ње (22%) (Бу ха, Гли го ро вић, 2010). Овај 
на лаз при бли жно од го ва ра на ла зи ма стра них сту ди ја, ко је из ра же не 
про бле ме у по на ша њу де тек ту ју код 10–17% осо ба са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу (Емер сон и сар., 1997; Lo we и сар., 2007).

На осно ву пер цен тил них ско ро ва на ААМР ска ли де фи ни са ни су 
пер цен тил ни ран го ви по стиг ну ћа за сва ки од фак то ра. Та ко је до би јен 
ра спон по стиг ну ћа, ди стри бу и ран у 4 ка те го ри је, ко ји се кре ће од ис под-
про сеч них (ис под 25. пер цен ти ла- ка те го ри ја 1) до нат про сеч них (из над 
75. пер цен ти ла – ка те го ри ја 4). Ран ги ра ње ре зул та та је би ло по треб но 
за рад по ре ђе ња по стиг ну ћа у обла сти адап тив ног по на ша ња и успе ха у 
шко ли. Ре зул та ти ста ти стич ке ана ли зе од но са из ме ђу фак то ра адап тив-
ног по на ша ња и успе ха у шко ли су при ка за ни у та бе ли 3.

Та бе ла 3  Фак то ри адап тив ног по на ша ња  
и успех у шко ли

    Успех у шко ли Фак тор 
1

Фак тор 
2

Фак тор 
3

Фак тор 
4

Фак тор 
5

Не па ра ме триј ски ко-
е фи ци јент 
ко ре ла ци је

‛ 0,058 0,368 0,423 0,174 0,211

п 0,588 0,000 0,000 0,101 0,046

Не па ра ме триј ска 
ана ли за  

ва ри јан се

Х 0,939 4,816 6.192 1,510 2,513
df 3 3 3 3 3
р 0,426 0,004 0,001 0,218 0,087

Фак тор 1/Лич на са мо стал ност; Фак тор 2/Со ци јал на са мо стал ност; Фак тор 3/Лич на и со ци јал на од-
го вор ност; Фак тор 4/Со ци јал на при ла го ђе ност; Фак тор 5/Лич на при ла го ђе ност
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Прак тич не ве шти не пред ста вља ју област по тен ци ја ла код де це са 
ЛИО, с об зи ром да у до ме ну фак то ра лич не са мо стал но сти оства ру ју 
нај ви ше ре зул та те (AS=135.64). Мо то рич ке спо соб но сти ко је су нео п-
ход не за ак тив но сти у сва ко днев ном жи во ту до се жу за до во ља ва ју ћи ни-
во раз во ја код ве ћи не де це са ЛИО основ но школ ског уз ра ста (Гли го ро-
вић, 2000). У том све тлу је од су ство зна чај не по ве за но сти прак тич них 
ве шти на и успе ха у шко ли са свим оче ки ва но. 

Утвр ђен је ви со ко ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу кон цеп ту ал-
них ве шти на, оли че них у Фак то ру 2-Со ци јал на са мо стал ност, и успе ха 
у шко ли. 

Кон цеп ту ал не ве шти не се углав ном од но се на ни во раз во ја ве шти на 
ко му ни ка ци је (вер бал не и не вер бал не) и функ ци о нал не ака дем ске ве-
шти не (Man cil & Vin son, 2008). Ре ла тив но ни жи и не у јед на че ни ско ро ви 
на суб ска ла ма ко је чи не ком по зит Фак то ра2/Со ци јал на са мо стал ност, 
се, на осно ву ста ти стич ке ана ли зе, зна чај но од ра жа ва ју и на ака дем ска 
по стиг ну ћа де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (p=0.004). 

У обла сти ма со ци јал них ве шти на (Пре про фе си о нал не/про фе си о-
нал не ак тив но сти, Са мо у сме ра ва ње, Од го вор ност, Со ци ја ли за ци ја), ве-
ћи на по стиг ну ћа на ших ис пи та ни ка је у ран гу про сеч них за по пу ла ци ју 
са ИО. Фак тор лич не и со ци јал не од го вор но сти, ко јим се про це њу ју со-
ци јал не адап тив не ве шти не, се у овон ис тра жи ва њу по ка зао као, у ста-
ти стич ком сми слу, нај зна чај ни ји па ра ме тар успе ха у шко ли (p=0.001). 
Има ју ћи у ви ду да је оце њи ва ње за сно ва но на про це ни де фек то ло га, 
ко ји су у не по сред ном и кон ти ну и ра ном кон так ту са де цом, по ста вље 
се пи та ње (не за не ма ру ју ћи нео спо ран зна чај кон цеп ту ал них ве шти на) 
оправ да но сти ме ре у ко јој со ци јал но при хва тљи во по на ша ње уче ни ка 
де тер ми ни ше успех у шко ли. 

Област фак тор 4/Со ци јал на при ла го ђе ност про це њу је при су ство 
екс тер на ли зо ва них про бле ма у по на ша њу у до ме ни ма со ци јал ног по на-
ша ња, при ла го дљи во сти и по у зда но сти. У на шем ра ни јем ис тра жи ва њу 
је уста но вље но да се тај вид те шко ћа ма ни фе сту је код 20,9% де це са 
ЛИО, по ви ше ном скло но шћу ка вер бал ној или фи зич кој агре си ји у кон-
фликт ним си ту а ци ја ма, уче ста лим за дир ки ва њем и ого ва ра њем, уз ко-
ри шће ње не при стој них ре чи. Та де ца у учи о ни ци обич но на мер но оме-
та ју ак тив но сти дру гих уче ни ка, оче ку ју ћи њи хо ву ре ак ци ју, као и ре-
ак ци ју де фек то ло га. У фру странт ним си ту а ци ја ма че сто ре а гу ју тем пер 
тан тру мом или окри вљи ва њем дру гих за соп стве не гре шке. Код 21,8% 
де це про бле ми у по на ша њу ма ни фе сту ју се у оним си ту а ци ја ма ко је 
зах те ва ју при ла го ђа ва ње окру же њу у ко јем бо ра ве - иг но ри шу пра ви ла, 
опи ру се на ло зи ма или су бун тов нич ки на стро је ни пре ма ауто ри те ту, 
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док је код 17,9% ре ги стро ва на скло ност ка ла га њу и не по шти ва њу ту ђе 
и јав не имо ви не (Бу ха Ђу ро вић, Гли го ро вић, 2010). Ипак, пре ма ре зул-
та ти ма ста ти стич ке ана ли зе (p=0.218), по ме ну ти аспек ти по ма ша ња се 
ста ти стич ки зна чај но не од ра жа ва ју на успех у шко ли. 

Под Фак то ром 5, Лич на не при ла го ђе ност, под ра зу ме ва ју се ви до ви 
по на ша ња ко ји се мо гу оква ли фи ко ва ти као сте ре о тип ни, хи пе рак тив ни 
и са мо по вре ђу ју ћи. Овај тип про бле ма у по на ша њу се ја вља код 3–6% 
де це са ЛИО. Они се пре вас ход но ис по ља ва ју као скло ност ка пре це њи-
ва њу вла сти тих спо соб но сти, зах те ва њу стал не па жње и по хва ле, као и 
ло шем ре а го ва њу на кри ти ку (Бу ха Ђу ро вић, Гли го ро вић, 2010). Иако 
је за сту пље ност ис пи та ни ка са овом вр стом те шко ћа у по на ша њу ма ла, 
утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на ко ре ла ци ја из ме ђу ско ро ва на фак то-
ру 5/Лич на при ла го ђе ност и успе ха у шко ли (p=0.046). Овај од нос ни је 
по твр ђен по дроб ни јом ана ли зом (p=0.087), што је пре по сле ди ца ни ске 
уче ста ло сти по ме ну тих ви до ва по на ша ња у узор ку, а не њи хо вог ефек та 
на ака дем ска по стиг ну ћа. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли зом од но са из ме ђу фак то ра ко ји де тер ми ни шу адап тив но по-
на ша ње и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу, до шли смо до сле де ћих за кљу ча ка: 

•	 Ни је утвр ђен ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу по стиг ну ћа у 
обла сти кон цеп ту ал них ве шти на, про це ње них Фак то ром 1/Лич-
на са мо стал ност, и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу (p<0.05).

•	 Утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу по стиг ну ћа у 
обла сти кон цеп ту ал них ве шти на, про це ње них Фак то ром 2/ Со-
ци јал на са мо стал ност, и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу (p=0.004).

•	 Утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу по стиг ну ћа у 
обла сти со ци јал них ве шти на, про це ње них Фак то ром 3/ Со ци јал-
на при ла го ђе ност, и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу (p=0.001).

•	 Ни је утвр ђен ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу по стиг ну ћа на 
Фак то ру 4/ Со ци јал на при ла го ђе ност и успе ха у шко ли код де це 
са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (p<0.05).

•	 Утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на ко ре ла ци ја (p=0.046) по стиг-
ну ћа на Фак то ру 5/ лич на при ла го ђе ност и успе ха у шко ли код 
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де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, али та по ве за ност 
ни је по твр ђе на не па ра ме триј ском ана ли зом ва ри јан се (p<0.05). 

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју на то да кон цеп ту ал не и со-
ци јал не адап тив не ве шти не пред ста вља ју зна чај не чи ни о це ака дем ских 
по стиг ну ћа де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, па се сто га мо-
ра ју раз ма тра ти као ин те грал ни део сва ке про це не и трет ма на.
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SUMMARY

Conceptualizing the phenomenon of intellectual disability as an 
expression of intellectual abilities and adaptive skills, the main goal of 
our research was to determine the relation between adaptive behaviour 
and school achievement in children with mild intellectual disability. The 
sample consists of 90 children with mild intellectual disability (MID), 
of both sexes, aged between 10 and 13.11. Their IQ is between 50 and 
70 (AS=60.38, SD=7.179). Data on age, intellectual abilities and school 
success were acquired by analyzing the documentation obtained from 
pedagogical-psychological services. Data on adaptive skills were obtained 
from standardized interviews with special educators, by applying the 
AAMR Adaptive Behavior Scale - School, second edition. Research results 
indicate that conceptual and social adaptive skills (p=0.001) represents 
significant factors of academic achievement in children with MID. Having 
that in mind, it is necessary to include these adaptive behaviour aspects as 
an integral part of assessment and rehabilitation. Significant correlation 
was determined between Personal Adjustment (Factor 5) and school 
success (p=0.046). Nevertheless, this relation was not confirmed in detailed 
analysis (p=0.087), which is more result of the lower frequency of this kind 
of maladaptive behaviour than its relation to academic achievement.

KEY WORDS: mild intellectual disability, adaptive behaviour, school 
success, practical skills, social skills, conceptual skills


