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ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА У СУРДОПСИХОЛОГИЈИ
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Овај рад ба ви се про бле мом ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји. Овој те ми при-
сту па се кроз исто риј ску при зму, при ка зу ју ћи раз вој сур доп си хо ло ги је кроз 
раз вој ме ре ња у овој обла сти. Да је се пре глед ин стру ме на та (за ме ре ње ин те-
ли ген ци је и ме ре ње ка рак те ри сти ка лич но сти) ко ри шће них од са мих по че-
та ка ис тра жи ва ња, па све до оних ко ји су да нас у упо тре би. Ди ску ту ју се ме-
то до ло шки про бле ми у пси хо ло ги ји и сур доп си хо ло ги ји (уче шће ис пи ти ва ча, 
да ва ње дру штве но по жељ них од го во ра). Рад је на ро чит зна чај дао спе ци фич-
ним про бле ми ма у ис тра жи ва њу глу вих и на глу вих осо ба (ко ри шће ње ин стру-
ме на та ори ги нал но кон сту и са них за чу ју ћу по пу ла ци ју, груп но те сти ра ње, 
ути цај вер бал ног фак то ра, не до ста так аде кват не стан дар ди за ци је итд.). 
Рад је дао при каз ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји у на шој сре ди ни. Ди ску си ја и 
за кључ ци о овом про бле му узи ма ју у об зир чи ње ни цу да је сур доп си хо ло ги ја 
мла да на уч на ди сци пли на и да је нео п ход но си сте ма тич но и стпљи во раз ви-
ја ње ње ног ме то до ло шког апа ра та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ме ре ње, пси хо ло шки мер ни ин стру мен ти, ис тра жи ва-
ње глу вих и на глу вих осо ба;

УВОД

Про блем на уч ног са зна ња уско је ве зан за за до во ље ње ни за епи сте-
мо ло шких кри те ри ју ма (оп штост, објек тив ност, си сте ма тич ност, пре-
ци зност, по у зда ност), а за до во ље ње ових кри те ри ју ма пред у слов је ко ји 
не ко са за ње чи ни на уч ним. Је ди но на овај на чин, сам тра ју ме то до ло зи, 
до ла зи се до на уч них исти на, што је циљ на у ке као та кве.

Раз вој сур доп си хо ло ги је, мла де ди сци пли не пси хо ло ги је, за по чи ње 
слич но као и раз вој са ме пси хо ло ги је, пр вим ем пи риј ским ис тра жи ва-
њи ма пре не пун век. Раз вој сур доп си хо ло ги је, за пра во за по чи ње раз во-
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јем ме ре ња. Ме то до ло ги ја ко ја ће аде кват но из у ча ва ти пред мет сур доп-
си хо ло ги је по сте пе но се раз ви ја кроз спро во ђе ње ис тра жи ва ња у овој 
обла сти и кри тич ко ди ску то ва ње истих.

За про блем овог ра да ода бра ли смо ме ре ње јер је то про цес мно го-
стру ко де тер ми ни сан те о риј ским, ме то до ло шким и прак тич ним им пли-
ка ци ја ма, те илу стра тив но при ка зу је по зи ци ју ове мла де дру штве но-ху-
ма ни стич ке ди сци пли не.

Са ме по чет ке кон сти ту и са ња пси хо ло ги је пра ти ло је по ста вља ње 
пи та ња о мо гућ но сти ма ме ре ња пси хо ло шких по ја ва на на чин сли чан 
ме ре њу у при род ним на у ка ма. Мер љи вост под ра зу ме ва мо гућ ност да се 
да том свој ству по ја ве (ва ри ја бле), у да тој си ту а ци ји, јед но знач но при пи-
ше од ре ђе на број на вред ност. По сти гун ти мер љи вост по ја ва у пси хо ло-
ги ји, од у век је био им пе ра тив ко јем се те жи ло. Упр кос чи ње ни ци да су 
ва ри ја бле ко је из у ча ва пси хо ло ги ја сло же не струк ту ре, те их је те шко 
ме ри ти, исто риј ски гле да но афир ма ци ја пси хо ло ги је као на у ке се оства-
ри ва ла и пре ко раз во ја ме ре ња. Од ме ре ња у пси хо фи зи ци (ме ре ња јед-
но став них осе та), пре ко обла сти ког ни ци је (ме ре ње ин те ли ген ци је Би не 
Си мо но вом ска ло ма), со ци јал не пси хо ло ги је (ме ре ње со ци јал них ста во-
ва ска ла ма ста во ва), те раз во ја пси хо ме три је и пси хо ди јаг но сти ке – био 
је то пут раз во ја са ме пси хо ло ги је.

У нај ши рем зна че њу, ме ре ње је при да ва ње бро је ва објек ти ма и до га-
ђа ји ма у скла ду са не ким пра ви лом (Сти венс, на ве де но пре ма Ха вел ка 
и сар. 1998). Ова пра ви ла, из ме ђу оста лог тре ба да обез бе де пре ци зност, 
од но сно по но вљи вост - мо гућ ност да се у по но вље ном ме ре њу до би ју 
исте или вр ло бли ске вред но сти ме ре не по ја ве. Ме ре ње у пси хо ло ги је 
тре ба да обез бе ди јед но знач ност до би је них ме ра, об јак тив ност, пре ци-
зност, по у зда ност и ва лид ност.

Ме то до ло шки про бле ми у пси хо ло ги ји, па та ко и сур доп си хо ло ги-
ји су мно го број ни и ра зно вр сни. Је дан од зна чај них је окол ност да је у 
по је ди ним вр ста ма ме ре ња сам чо век, ис тра жи вач - мер ни ин стру мент. 
Осим што, без об зи ра ко ли ко тре ни ран (нпр. у оп сер ва ци ји), чо век ни-
је пот пу но ва љан ин стру мент, он сво јим по на ша њем или при су ством у 
си ту а ци ји ме ре ња ну жно ути че на сте пен ег закт но сти до би ја них по да-
та ка. Ме то до ло шке те шко ће иза зва не уче шћем ис пи ти ва ча сре ће мо у 
раз ли чи тим вр ста ма пси хо ло шких ис тра жи ва ња, од екс пе ри мен тал них, 
пре ко на уч ног по сма тра ња, па све до оних ко ја се спро во де ин тер вју ом, 
ска лом про це не или ан ке том.

С дру ге стра не, по је ди нац, као пред мет ин те ре со ва ња пси хо ло ги је, 
чи је осо би не, спо соб но сти, ве шти не, по на ша ње, пси хо ло шко ме ре ње 
пре тен ду је да утвр ди, мо же би ти склон из ра жа ва њу дру штве но по жељ-
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них од го во ра, си му ла ци ји или ди си му ла ци ји симп то ма и сл. Код осо бе 
оште ће ног слу ха, осим на ве де ног, мо же се сре сти и те шко ћа у ин тро-
спек ци ји, ар ту ку ла ци ји и екс пре си ји соп стве них ин тим них до жи вља ја, 
емо ци ја или ми сли, као и те шко ће у са мо про це ни (што је при сут но на-
ро чи то код де це).

На кон пре ва зи ла же ња по чет них ди ле ма у ве зи мо гућ но сти ме ре ња 
пси хо ло шких фе но ме на, да нас, ка да је њи хо во ме ре ње уоби ча је но, као 
основ но пи та ње оста је – ко ји је ни во ме ре ња мо гу ће обез бе ди ти. Сти-
венс раз ли ку је че ти ри ни воа ме ре ња ко је мо же обез бе ди ти од ре ђе ни 
мер ни ин стру мент: но ми нал ни, ор ди нал ни, ин тер вал ни и ра цио. За по-
тре бе овог ра да до вољ но је на гла си ти да се у пси хо ло ги ји че сто ко ри сте 
ор ди нал ни и ин тер вал ни на чи ни ме ре ња. За ин тер вал ни на чин ме ре ња 
(нпр. те сто ви за ме ре ње ин те лиг не ци ји ко ји ре зул та те из ра жа ва ју пу тем 
ко е фи ци јан та ин те ли ген ци је) под ра зу ме ва се ко ри шће ње, осим не па ре-
ме триј ских ста ти стич ких тех ни ка, у од ре ђе ним си ту а ци ја ма и мно гих 
па ра ме триј ских, ко је се за сни ва ју на прет по став ци о нор мал ној ди стри-
бу ци ји ме ре ног свој ства. 

Раз вој ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји

Сва ка ко ни је слу чај но што се оцем сур доп си хо ло ги је сма тра Ру долф 
Пин тер (Ru dolf Pin ter), ис тра жи вач ко ји је упра во по ку ша јем ме ре ња у 
обла сти сур доп си хо ло ги је за до био ово по ча сно зва ње. Са ми за че ци раз-
во ја ове на уч не ди сци пил не, ве за ни су за им пе ра тив ме ре ња ко ји мла-
дим на уч ним ди сци пил на ма тра ди ци о нал но до но си епи тет на уч но сти.

Ипак, не тре ба за не ма ри ти пе ри од ко ји је не по сред но прет хо дио 
Пин те ро вим (1915) и Пит не ро вим и Па тер со но вим (Pin ter and Pa ter-
son, 1917) ис тра жи ва њи ма ин те лек ту ал них спо бо но сти глу ве де це. То је 
пе ри од по ку ша ја ко ри шће ња Би не Си мо но ве ска ле за ме ре ње ин те ли-
ген ци је (Го да ро ва вер зи ја) у ме ре њу ин те ли ген ци је глу ве де це што је во-
ди ло по гре шним за кључ ци ма о њи хо вој мен тал ној ре та ра да ци ји, те кри-
тич ком при спи ти ва њу ре зул та та и од у ста ја њу од кор шће ња ове ска ле. 
Та да се пр ви пут на мет ну ло зна чај но ме то до ло шко пи та ње о по год но сти 
ин стру ме на та ко ји су кон стру и са ни за чу ју ћу по пу ла ци ју, за пси хо ло-
шко ис пи ти ва ње по пу ла ци је оште ће ног слу ха. Овај тренд – ко ри шће ње 
ин стру ме на та ко ји су ори ги нал но кон стру и са ни за ме ре ње ин те ли ген-
ци је осо ба очу ва ног слу ха, за ме ре ње ин те ли ген ци је глу вих, ко јим је и 
по че ло ме ре ње у сур доп си хо ло ги ји, одр жао се до да на шњих да на.

Све до да на шњих да на, фре квент на је упо тре ба те сто ва спо соб но-
сти ко ји су кон стру и са ни за по пу ла ци ју чу ју ћих: Век сле ро ва ска ла (Wec-
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hsler In tel li gen ce Sca le), Ра ве но ве про гре сив не ма три це (Ra ven pro gres-
si ve ma tri ces), Гу ди наф цр теж људ ске фи гу ре (Go o de no ught Draw-A-Man 
Test) и тд. Њи хо ва мо ди фи ка ци ја и адап та ци ја при упо тре би са глу вим 
ис пи та ни ци ма углав ном се сво ди на се лек ци ју за да та ка, по јед но ста-
вља ње упут ста ва, а нај че шће да ва ње и ве бал не и ге стов не ин струк ци је 
(уоби ча је но је ко ри шће ње ASL – Ame ri can Sing Lan gu a ge).

Ко ри шће ње те сто ва спо соб но сти, ори ги нал но кон стру и са них за ме-
ре ње спо соб но сти глу вих ис пи та ни ка или ис пи та ни ка са про бле ми ма у 
све ри је зич ких и ко му ни ка тив них про бел ма, по че ло је кон струк ци јом 
Пин те ро вог не вер бал ног мен тал ног те ста (Pin ter Non Ver bal Men tal Abi-
lity Test), Пин тер-Па тер со но ве ска ле (Pin ter and Pat ter son Non lan gu a ge 
Test), па све до Те ста Он та рио шко ле (On ta rio School Abi lity Exa mi na tiln, 
Amo os. H), Хи ски-Не бра ска те ста за глу ву ма лу де цу (Hi skey Ne bra ska 
Test of Le ar ning ap ti tu de), Шнај дер-Оме но вог не вер бал ног те ста ин те ли-
ген ци је (Snij ders-Oomen Non-Ver bal In tel li gen ce Test), Смит-Џон со но ве 
не вер бал не ма ни пу ла тив не ска ле (Smith-Johnson Non ver bal Per for man-
ce Sca le)....

Ис тра жи ва ња ин те ли ген ци је глу вих, гле да но кроз исто риј ску при-
зму, а пра те ћи стра ну ли те ра ту ру (на ве де но пре ма Вер нон, 2005), 
спро во ђе на су ин стру мен ти ма: Гу ди на фов тест цр те жа људ ске фи гу ре 
(Go o de no ught Draw-A-Man Test), Хи ски тест (Hi skey Test), Ран да ло ва 
ска ла(Ran dall’s Island Se ri es), Ран да ло ва ма ни пу ла тив на ска ла (Ran-
dall’s Per for man ce), Ми не со та тест за пред школ ски уз раст (Min ne so ta 
Preschool test), Ме рил Пал ме ров текст (Mer rill-Pal mer Test), Грејс Ар ту-
ров тест (Gra ce Ar tur Test), Чи ка шки не вер бал ни тест (Chi ca go Non-Ver-
bal Test), Пин те ров тест ин те ли ген ци је (Pin ter IQ Test), Ле ко то ме те ров 
тест (Lec to me ter Test), Леј тер Хи ски тест (Le i ter Hi skey test)... У ра ни јим 
пе ри о ди ма, од 1930. го ди не до 1960. го ди не, у за пад ној ли те ра ту ру се 
нај фре кван ти ни је на во ди Гу ди наф цр теж људ ске фи гу ре (Go o de no ught 
Draw-A-Man Test) и Чи ка шки не вер бал ни тест (Chi ca go Non-Ver bal Exa-
mi na ti on), а од 1960-тих, пре о вла ђу је ко ри шће ње ма ни пу ла тив них ска-
ла (Per for man ce IQ test).

Осим што је из ве сни број ових ин стру ме на та ори ги нал но кон стру-
и сан за чу ју ћу по пу ла ци ју, нај ве ћи број сту ди ја под ра зу ме ва груп но те-
сти ра ње глу вих ис пи та ни ка. Овај на чин те сти ра ња но си ри зик од ја вља-
ња ко му ни ка тив них про бле ма, не мо гућ ност по што ва ња из ве сног бро ја 
пра ви ла ка да се те сти ра ње спро во ди са глу ви ма, те мо гу ћег про во ци ра-
ња од би ја ју ћег ста ва глу вих ис пи та ни ка пре ма те сти ра њу.

Овој прак си при дру жи ла се и она ко ја се ти че ко ри шће ња те сто ва 
спо соб но сти (ори ги нал но кон стру и са них за глу ве) али ко ји су стан дар-
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ди зо ва ни у зе мља ма у ко ји ма су кон стру и са ни, те се за кљу чи ва ње по не-
кад вр ши без нор ми ко је би се од но си ле на де цу и омла ди ну оште ће ног 
слу ха у дру гим сре ди на ма.

Ме то до ло шке те шко ће у ме ре њу ин те ли ген ци је глу вих осо ба, из-
ме ђу оста лог, до во де до до би ја ња раз ли чи тих на ла за о ин те ли ген ци ји 
глу вих што оте жа ва ге не ра ли за ци је и до но ше ње за кљу ча ка о овој ис пи-
ти ва ној по ја ви.

Ка да се ра ди о ин стру мен ти ма за ме ре ње лич но сти глу вих, од нај-
ра ни јих да на, па све до да нас, умно го ме се ко ри сте ин стру мен ти ори-
ги нал но кон стру и са ни за по пу ла ци ју нор мал ног слу ха. У ли те ра ту ри се 
уоби ча је но на во ди, као пр во ис тра жи ва ње лич но сти де це оште ће ног слу-
ха, оно ко је је на ма лом узор ку глу вих спро ве ла Брун свик (Brunchwig, 
1936), на кон че га је при сту пи ла кон стру и са њу ин вен та ра лич но сти на-
ме ње ног спе ци фич но глу ви ма (Per so na lity In ven tory for De af Chil dren). 
Од та да, за про це ну лич но сти глу вих, ко ри сте се и ин стру мен ти спе ци-
фич но кон стру и са ни за ову по пу ла ци ју.

Не ки од по зна ти их ауто ра ко ји су раз ви ја ли ову област сур доп си-
хо ло ги је, а ко ји су ко ри сти ли ин стру мен те на ме ње не про це ни чу ју ће 
по пу ла ци је су: Брун свик (Brunchwig, 1936), Бар кер (Bar ker, 1953), Нес 
(Nass 1964 ), Пе тро ва (Pe tro va, 1971), Мај клбаст (Mykle bust, 1964), Болт 
(Bolt, 1973).

Ме ре ње у сур доп си хо ло ги ји би ло је под ути ца јем раз во ја про јек-
тив них тех ни ка у пси хо ло ги ји и пси хо ди јаг но сти ци, те се по ја вљу ју ис-
тра жи ва ња ко ја ко ри сте ове тех ни ке, нпр. Мај клбаст (Mykle bust, Цр теж 
људ ске фи гу ре, 1964), Ле ви но ва (Le vi ne, Рор ша хов тест, 1981), а у на шој 
сре ди ни Жив ко вић (ИЕС - Ид-Его-Су пер Его тест, 1970 ) и Ра до ман (Цр-
теж љу ске фи гу ре, 1979). 

Да нас су у уоби ча је ној упо тре би, у ис пи ти ва њу со ци јал но-емо ци о-
нал ног функ ци о ни са ња глу вих сле де ћи ин стру мен ти: Ме доу-Кен да лов 
ин вен тар за про це ну со цио-емо ци о нал ног ста ту са глу вих адо ле сце на та 
(Me a dow-Ken dall So cial/Emo ti o nal As ses sment In ven tory for De af Stu-
dents, Me a dow-Or lans), Ку ћа-др во-чо век про јек тив ни тест (Ho us-Tree-
Per son) и но ви ја вер зи ја (Ki ne tic Ho u se-Tree-Per son Dra wings, Ro bert C. 
Burns), Тест апер цеп си је за де цу (Chil dren’s Ap per cep tion Test - C. A. T., 
Le o pold Bel lak and Sonya So rel Bel lak), Ин вен тар де пре сив но сти мла дих 
(Chil dren’s De pres sion In ven tory,CDI, Ko vacs), Ин стру мент за ме ре ње 
ква ли те та жи во та мла дих оште ће ног слу ха (Qu a lity-of-Li fe Me a su re for 
De af or Hard of He a ring Youth) и још мно ги дру ги. Код од ра слих глу-
вих ис пи та ни ка ко ри сти се Упит ник са мо по у зда ња од ра слих (Adult Self-
as se sment qu e sti on na i re, AP HAP, Cox and Alek san der), Ба ков ин вен тар 
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де пре сив но сти (Beck De pres sion In ven tory), Зун го ва ска ла са мо про це не 
де пре сив но сти (Zung Self-Ra ted De pres sion Sca le), Ха мил то но ва ска ла 
де пре сив но сти (Ha mil ton De pres sion Sca le) i td.

Ска ле про це не ко је по пу ја ва ју не за ви сни по сма тра чи, нпр. ва пи та-
чи ко ри сти ли су по зна ти ауто ри из ове обла сти, нпр. Шле зин гер и Ме-
доу (Schle sin ger and Me a dow, 1971), а да нас је ова прак са на ста вље на 
углав ном ка да се ра ди о раз вој ним ска ла ма и оним ко је про це њу ју по-
на ша ње глу ве де це, где се као про це њи ва чи нај че шће ко ри сте ро ди те љи 
или на став ни ци.

За про це ну по на ша ња глу ве де це, да нас се ко ри сте ска ла Ко не ро ве 
(Con ners’ Ra ting Sca les, C. Ke ith Con ners) и Ахен ба хов ин стру мент (Ac-
hen bach Child Be ha vi or Chec klist, T. M. Ac hen bach).

Са при лич ним те шко ћа ма вр ши се про це на пси хо па то ло шких ин-
ди ка то ра код по пу ла ци је глу вих. Исто риј ски је по зна то иден ти фи ко ва-
ње сур до фре ни је, ка ко ју је на звао Ба си лер (Ba si ler, 1964), по ја ве ко ја 
се сре ће код од ре ђе ног бро ја глу вих па ци је на та ко је крак те ри ше од су-
ство го во ра, сла ба со ци ја лиз ци ја, би зар но по на ша ња и тд., где по сто-
ји ри зик од по гре шног ди јаг но сти фи ко ва ња као схи зо фре ни је. Не ки 
аутор ни, (нпр. Pol land, 1998) сма тра ју да по сто ји ри зик од пре те ра ног 
ди јаг но сти фи ко ва ња пси хо па то ло ги је код осо ба оште ће ног слу ха. Да-
нас је у упо тре би је Ха ре ов ин стру мент за про це ну пси хо па ти је (Ha re’s 
Psycho patthy Chec klist-Re vi sed, PCL-R), Ска ла пси хо тич них симп то ма 
(Psycho tic’s Simp tom Rac ting Sca le), MMPA pre ve den na ASL (Mi ne so ta 
Mul tip ha sic Per so na lity In ven tory), Упит ник за ди јаг но сти ку лич но сти – 
4 (Per so na lity di ag no stic qu e sti on na i re-4 (PDQ-4)… 

Раз вој ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји ве зан је и за ко ри шће ње раз вој-
них ска ла: Вај не ланд ска ла со ци јал не зре ло сти (Vi ne land So cial Ma tu rity 
Sca le), Лин колн-Озе рец ки мо тор на раз вој на ска ла (Lin coln Ose retsky 
Mo tor De ve lop ment Sca le), Геј зе ло ва раз вој на ска ла (Ge sell De ve lo men tal 
Sca le), Беј ли је ва ска ла (Bayley Sca les of In fant De ve lop ment)...

Ме ре ње у сур доп си хо ло ги ји у на шој сре ди ни

Ме ре ње ког ни тив них спо соб но сти де це и осо ба оште ће ног слу ха, 
ме ре ње лич но сти, као и ме ре ње пси хо па то ло шких ин ди ка то ра у на шој 
сре ди ни ка рак те ри ше упо тре ба ма лог бро ја пси хо ло шких ин стру ме на-
та, као и упо тре ба ин стру мен та та ко ји ни су при ла го ђе ни за ко ри шће ње 
на по пу ла ци ји глу вих у на шој сре ди ни. 

За ме ре ње ин те ли ген ци је глу вих нај фре квент ни је се ко ри сти Век-
сле ро ва ма ни пу ла тив на ска ла, а до не кле и Хи ски Не бра ска тест. WISC 
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ска ла је стндар ди зо ва на и адап ти ра на за по тре бе у на шим усло ви ма 
(Ми клош Би ро, 1987), а ре ви ди ра на вер зи ја, РЕ ВИСК стан дар ди зо ва на 
је за по пу ла ци ју хен ди ке пи ра них (Хр њи ца и сар. 1991). Стан дар ди за ци-
ја не вер бал не скла ле РЕ ВИ СКА за глу ве ура ђе на је на ма лом узор ку, пре 
20 го ди на и ни је мно го у упо тре би. Хи ски Не бра ска тест не ма нор ме за 
на шу по пу ла ци ју глу вих. Не ма раз ви је ног ме ре ња ин те ли ген ци је од ра-
слих глу вих ис пи та ни ка.

Ме ре ње лич но сти као и ме ре ње пси хо па то ло шких ин ди ка то ра глу ве 
де це и од ра слих ис пи та ни ка у на шој сре ди ни ни је раз ви је но. У ма ло-
бој ним ис тра жи ва њи ма ко ри шће на је не ко ли ци на ин стру ме на та: про-
јек тив ни тест Ма хо вер тест цр те жа људ ске фи гу ре и Ку ћа-Др во-Чо век, 
ММПА, Ид-Его-Су пер Его тест, ска ле SCA RED (ска ла за про це ну анк-
си о зно сти) и EC BI (за про це ну по на ша ња), Ин вен тар де пре сив но сти 
мла дих, као и дру ге ска ле ко је су кон стри са не за по тре бе ад хоц ис тра-
жи ва ња. По у зда ност ових ин стру ме на та, ка да се ко ри сте на по пу ла ци-
ји глу вих ис пи та ни ка углав ном ни је ис пи ти ва на, као ни њи хо ве дру ге 
ме триј ске ка рак те ри сти ке, фа кор ска ана ли за, ни ти је би ло утвр ђи ва ња 
нор ми. Осим то га ин стру мен ти су се нај че шће ко ри сти ли без мо ди фи-
ка ци је ко ја би их при ла го ђа ва ла глу вим ис пи та ни ци ма, те је оче ки ва но 
деј ство вер бал ног фа ко тра. Не ка ис тра жи ва ња су спро во ђе на без кон-
трол не гру пе чу ју ћих ис пи та ни ка. У но ви је вре ме спро ве де но је ис тра-
жи ва ње ко је се ба ви мо гућ но сти ма при ме не Ин вен та ра де пре сив но сти 
мла дих, ауто ра Ko vacs, (Ди мо ски и сар. 2011) и Ин стру мен та за про це-
ну пој ма о се би, ауто ра March (Стој ко вић и сар. 2011) ка да се ко ри сте на 
по пу ла ци ји бе о град ских сред њо шко ла ца оште ће ног слу ха.

По след њих де це ни ја, у на шој сре ди ни, у за ма ху је раз вој ме ре ња 
ста во ва пре ма осо ба ма оште ће ног слу ха и ста во ва пре ма ин клу зи ји, на-
ро чи то обра зов ној ин клу зи ји. Ова област не ка рак те ри ше се та ко ком-
пли ко ва ним ме то до ло шким зах те ви ма ко ји би мо ра ли би ти за до во ље ни 
да би се ис пи ти ва ње ва ља но спро во ди ло, јер ни је нео п ход на ни ка ква на-
ро чи та адап та ци ја ин стру ме на та. Ста во ви пре ма глу ви ма мо гу се ме ри-
ти уоби ча је ним пси хо ло шким тех ни ка ма (ска ле ста во ва), те је раз вој ове 
обла сти олак шан.

Кри ти ка ста ња пси хо ло шког ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји у на шој 
сре ди ни од но си ла би се на ма ли број ин сту ме на та, про це ду ре не при-
ла го ђе не глу ви ма, не до ста так стан дар ди за ци је ин стру ме на та, из о ста нак 
нор ми, ко ри шће ње ин стру ме на та код ко јих по сто ји ри зик или из ве сност 
упли ви са ња вер бал ног фа ко тра, упо тре ба ска ла про це не за про це њи ва-
че ко ји не ма ју до вољ но ре ле вант них чи ње ни ца о глу вим ис пи та ни ци ма, 
а пре свих ма ли број пси хо ло шких ис тра жи ва ња. 
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Ипак, за сту па мо те зу, да упр кос ова квом ста њу ис тра жи вач ке прак-
се у на шој сре ди ни, за сно ва ном умно го ме на скром ним ма те ри јал ним и 
ка дров ским по тен ци ја ли ма, а не на не до вољ ној про фе си о нал но сти сур-
доп си хо ло га у на шој сре ди ни, пси хо ло шко те сти ра ње зна чај ну уло гу по-
сти же у кли нич ком ра ду. По тен ци ја ли пси хо ло шких те сто ва, па ма кар 
они би ли ма ло број ни, као што су они ко ји се ко ри сте у на шој сре ди ни, 
из ра зи то су пло до твор ни у пси хо ди јаг но сти ци, пси хо ло шкој про це ни у 
обра зов ним усло ви ма, као и пла ни ра њу трет ма на, ин ди ви ду ал ног обра-
зов ног ку ри ку лу ма или ре ха би ли та ци је.

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ ЦИ

По зна ти им пе ра тив по сти за ња мер љи во сти ва ри ја бли као је дан од 
кри те ри ју ма ко ји мла де дру штве но-ху ма ни стич ке ди сци пли не мо ра ју 
да до стиг ну да би се сма тра ле на уч ним ну жно је опре зно пре и спи та ти 
ка ко се би се из бе гла си ту а ци ја фор мал ног за до во ље ња овог за хе ва, 
али су штин ског де сти му ли са ња раз во ја на уч ног са зна ња у сур доп си-
хо ло ги ји. 

Исто ри ја пси хо ло ги је ука зу је на не ке трен до ве ко ји су гру бо оси ро-
ма ши ва ли пред мет из у ча ва ња пси хо ло ги је у свр ху по сти за ња ме то до ло-
шке пре ци зно сти. Мо жда је нај мар кан ти ји при мер би хеј ви о ри стич ког 
уче ња о то ме да је пред мет из у ча ва ња пси хо ло ги је са мо оно што је спо-
ља ви дљи во (мер љи во). Илу стра тив на је и ера ко ри шће ња ска ла ста во ва, 
у ра ној фа зи раз во ја ме ре ња ста во ва, ко ја је сво јом хи пер про дук ци јом 
до при не ла на стан ку по ја ве „ска ло ма ни је“, ка ко ју је ока рак те ри са но 
сам Тер стон, је дан од нај по зна ти јих уте ме љи ва ча ове обла сти пси хо ло-
ги је (на ве де но пре ма Ха вел ка и сар. 1998).

Раз вој са зна ња у сур доп си хо ло ги ји, као и мно гим дру гим обла сти-
ма пси хо ло ги је го во ри о ну жним спо рим по ма ци ма ко ји ма се раз ви ја 
на уч на ми сао. Да на шње ста ње од ли ку је ве ли ки број ино стра них ем-
пи риј ских ис тра жи ва ња, али и по сто ја ње не кон зи стент них, а че сто и 
кон тра дик тор них на ла за ра зних ис тра жи вач ких сту ди ја. Ова кво ста ње 
оне мо гу ћа ва до но ше ње ва ља них за кљу ча ка о ис пи ти ва ним по ја ва ма 
и оте жа ва ге не ра ли за ци је. Ово го во ри о ну жном кри тич ком при сту пу 
ис тра жи вач кој прак си, као и нео п ход ном си сте ма тич ном и стпљи вом 
раз ви ја њу ме то до ло шког апа ра та. Мо же се су ми ра ти став ко ји опи са-
но ста ње прак се пси хо ло шког ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји об ја шња ва 
ме то до ло шким те шко ћа ма умно го ме ве за ни ма за упли ви са ње вер бал-
ног фак то ра у пси хо ло шка ис тра жи ва ња, као и сло же но шћу пред ме та 
из у ча ва ња - пси хо ло шким функ ци о ни са њем осо бе оште ће ног слу ха. 
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Пси хо ло шко функ ци ни са ње осо бе оште ће ног слу ха де тер ми ни са но је 
ни зом фак то ра, од вре ме на на стан ка и вр сте слу шног оште ће ња, пре ко 
ти па, вре ме на и ефи ка сно сти ре ха би ли та ци је ко ја је спро во ђе на, све до 
деј ства пси хо ло шких ва ри ја бли – по ро дич не по др шке, ти па со ци јал ног 
оку же ња и тд. Сло бод ним је зи ком се мо же ре ћи да не по сто ји глу во ћа 
као фе но мен, већ мно го раз ли чи тих фе но ме на глу во ће. С дру ге стра-
не, ис пи та ти пси хо ло шко функ ци о ни са ње осо бе оште ће ног слу ха, на-
ро чи то ка да су у пи та њу пси хо ло шке функ ци је у ве ћој ме ри ве за не за 
ап стракт но, има ги на тив но функ цо и ни са ње или вер бал ни фак тор (нпр. 
ма шта, ин тим ни до жи вља ји, уну тра шњи го вор, мо ти ва ци ја...) из у зе зно 
је сло же но. 

Ко ри шће ње про јек тив них тех ни ка, ко је је исто риј ски гле да но, би-
ло до ста при сут но у по ку ша ји ма ма ре ња лич но сти де це и од ра слих 
оште ће ног слу га, и да ло вред не до при но се са за њу о лич но сти ове 
гру пе ис пи та ни ка, да нас је де сти му ли са но са вре ме ним ем пи риј ским 
зах те ви ма ко ји под ра зу ме ва ју ко ри шће ње ви со ко ква ли тет но стан дар-
ди зо ва них те сто ва код ко јих су по вољ не ме триј ске ка рак те ри сти ке, 
утвр ђе на фа ко тр ска ана ли за и сл. што ни је мо гу ће у пот пу но сти спро-
во ди ти код про јек тив них те сто ва лич но сти. Ово до во ди до ри зи ка од 
пот пу ног из о ста вља ња ко ри шће ња про јек тив них тех ни ка ко је су, ипак, 
по сво јој при ро ди, у ве ли кој ме ри од го ва ра ју ће глу вим ис пи та ни ци ма, 
јер на ми ни мум сво де деј ство вер бал ног фак то ра. Та ко ђе, оне су до ста 
по год не за ис пи ти ва ње глу ве де ве јер че сто под ра зу ме ва ју цр та ње као 
на чин спро во ђе ња ис пи ти ва ња што је де ци бли ско и про во ка тив но. У 
прак си, ту ма че ње про јектвних тех ни ка под ра зу ме ва спе ци ја ли зо ва ну 
обу ку (нпр. Рор ша хов тест) или бар ве ли ко прак тич но уме ће у ту ма че-
њу, те је њи хо ва вред ност у про у ча ва њу лич но сти глу вих по тен ци јал но 
нај ве ћа у кли нич ком ра ду.

Ко ри шће ње вер бал них тех ни ка, од но сно би ло ка кво упли ви са ње 
вер бал ног фак то ра у ре зул та те те сти ра ња по пу ла ци је глу вих пред-
ста вља ве ли ки ме то до ло шки про блем. Осо бе оште ће ног слу ха мо гу 
има ти сма ње ну спо соб ност раз у ме ва ња вер бал ног ма те ри ја ла, као и 
про ду ко ва ња вер бал них од го во ра на те стов ни ма те ри јал. Та ко ђе, њи-
хов пој мов ни ре пер то ар мо же би ти скро ман, спо соб ност ап стра кот ног 
ми шље ња не до вољ но раз ви је на, а ин тро спек ци ја и има ги на ци ја не до-
вољ на. 

Да нас се у ис тра жи вач кој прак си вр ше со фи сти ци ра на ста ти стич-
ка про ве ра ва ња деј ства вер бал ног фа ко тра на ре зул та те глу вих ис пи-
та ни ка, на ро чи то на те сто ви ма лич но сти. Сма тра се да раз ли чи те ва-
ри ја бле, ко је че сто ни су у до вољ ној ме ри кон тро ли са не у ис тра жи вач-
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ким сту ди ја ма лич но сти осо бе оште ће ног слу ха (раз вој го во ра, сте пен 
ис ку стве не, емо тив не, со ци јал не и еду ка тив не де при ва ци је, ети о ло ги ја 
и вре ме на стан ка слу шног оште ће ња, вре ме за по чи ња ња и тра ја ње ре-
ха би ли та ци је, по сти ја ње ко хле ар ног им план та и др.) сна жно упли ви-
шу у ре зу та ти ма ове гру пе љу ди на те сто ви ма лич но сти. Са вре ме ни 
трен до ви по тен ци ра ју узи ма ње у об зир ква ли те та фе но ме на глу во ће 
код ис пи та ни ка и на гла ша ва ју те шко ће у по сма тра њу по пу ла ци је глу-
вих као хо мо ге не.

Због све га на ве де ног, ста ње ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји би смо мо-
гли ока рак те ри са ти као раз ви је но, али и као ста ње ко је им пли ци ра по-
тре бу за но вим ис тра жи вачкм за ма си ма ко ји би по сто је ће пси хо ло шке 
мер не ин стру мен те на пра ви ли ква ли тет ни јим, до при не ли раз во ју но-
вих, на ро чи то оних ори ги нал но кон стру и са них за по пу ла ци ју глу вих и 
си стре мат ски ра ди ли на при ла го ђа ва њу пси хо ло шких про це ду ра по пу-
ла ци ји оште ће ног слу ха. Ем пи риј ска ис тра жи ва ња у сур доп си хо ло ги ји 
мо ра ју за до во ља ва ти спе ци фич не усло ве ко је на ла же рад са глу ви ма. Ту 
се пре све га ми сли на из бе га ва ње деј ства вер бал ног фак то ра, као и спро-
во ђе ње ин ди ви ду ал них те сти ра ња. С дру ге стра не, за сур доп си хо ло ги ју 
као мла ду на уч ну ди сци пли ну мо ра ју би ти ре ла вант на и ис тра жи ва ња 
ко ја се спро во де на ни жим ни во и ма ме ре ње, као и кли нич ка ис тра жи-
ва ња. Кли нич ка ис тра жи ва ња ко ја че сто не за до во ља ва ју кру те ме то до-
ло шке зах те ве ипак зна чај но до при но се по ве ћа њу са зна ња о осо ба ма 
оште ће ног слу ха и фе но ме ну глу во ће као та квом. Сур доп си хо ло ги ја ре-
сурс сво јих зна ња тре ба да раз ви ја на осно ву на ла за до би је них пси хо ло-
шким ме ре њем, али и свих дру гих по сту па ка ко ји до при но се по ве ћа њу 
зна ња и сти му ли са њу да љих ис тра жи ва ња. 
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PROBLEM OF MEASURING IN THE PSYCHOLOGY  
OF DEAF AND HARD OF HEARING PERSONS
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ABSTRACT

This paper deals with the problem of measuring, in the psychology of 
deaf and hard-of-hearing persons. This topic is approached through the 
historical prism, showing uprising of psychology of deaf and hard-of-hearing 
persons through the development of measurement in this area. It gives an 
overview of instruments (for measuring intelligence and personality traits) 
from the ones from very beginning of research, to those who are still in 
use today. The work discusses the methodological problems in psychology 
and psychology of deaf and hard-of-hearing persons (participation of 
examiners, giving socially desirable answers from participants). Particular 
importance has given to the specific problems of research of deaf and 
hard-of-hearing persons such as use of original instruments developed 
for normal-hearing persons, group testing, influence of verbal factors, 
lack of adequate standardization and so on... The work gave insight of 
measurements in the psychology of deaf and hard-of-hearing persons in 
our community. Discussion and conclusions on this issue take into account 
the fact that the psychology of deaf and hard-of-hearing persons is young 
scientific discipline, and that there is a need for systematic and patient 
development of its methodological apparatus.

KEYWORDS: measurement, psychological measurement instruments, 
the research of deaf and hard-of hearing persons;


