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Ве о ма је ма ли број ис тра жи ва ња ко ја ис пи ту ју спо соб ност глу ве и на глу-
ве де це да пре по зна ју емо ци је. Зна чај емо ци о нал ног раз вој де те та је нео спо-
ран јер се од ра жа ва на со ци јал не ком пе тен ци је, вр шњач ке од но се, по пу лар-
ност ме ђу вр шња ци ма, до па дљи вост и школ ска по стиг ну ћа. У том сми слу, 
циљ на шег ис тра жи ва ња је утвр ди ти да ли се глу ва и на глу ва де ца мла ђег 
школ ског уз ра ста раз ли ку ју у пре по зна ва њу пу тем фо то гра фи ја и пре зен-
то ва њу емо ци ја пу тем цр те жа од чу ју ћих вр шња ка. Узо рак чи ни 52 уче ни-
ка дру гог, тре ћег и че твр тог раз ре да основ не шко ле, оба по ла. Пр ву под гру-
пу узор ка чи ни 22 глу вих и на глу вих ис пи та ни ка, а дру гу 30 ис пи та ни ка 
уред ног слу ха. Ин стру мент за пре по зна ва ње емо ци ја се са сто ји од 4 сли ке 
на ко ји ма су пред ста вље не ба зич не емо ци је на људ ским ли ци ма са по ну ђе-
ним од го во ри ма (сре ћан, ту жан, љут, из не на ђен). На кон то га, ис пи та ни ци 
je тре ба лo да на цр та ју се бе ка да су срећ ни, ту жни, љу ти и из не на ђе ни. За 
утвр ђи ва ње зна чај но сти од но са из ме ђу по сма тра них ва ри ја бли ко ри шће не 
су ме ре ва ри ја бил но сти, χ2 тест и јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан си. Ре зул-
та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да не по сто ји раз ли ка у пре по зна ва њу (p=0,711) 
и цр та њу емо ци ја (p=0,378) из ме ђу глу вих и на глу вих ис пи та ни ка и ис пи та-
ни ка уред ног слу ха. Раз ли ке су при сут не са мо у пре зен то ва њу емо ци ја пу тем 
цр те жа из ме ђу де ча ка и де вој чи ца (p=0,019). На и ме, де вој чи це су би ле успе-
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шни је у при ка зи ва њу оних де ло ва на ли цу ко ји нај ви ше до при но се де фи ни са њу 
емо ци ја (об лик и ве ли чи на гла ве, уста, очи, тре па ви це и обр ве).

КљУЧ Не Ре ЧИ: емо ци је, пре по зна ва ње, цр та ње, глу ва и на глу ва де ца, 
чу ју ћа де ца, мла ђи школ ски уз раст

УВОД

Гру па ауто ра је утвр ди ла да ма ла де ца уче емо ци ја кроз фа ци јал ну и 
во кал ну екс пре си ју ро ди те ља (Mon ta gue & Wal ker-An drews, 2002) . Дру-
ге сту ди је по твр ђу ју да де ца уче емо ци је од ро ди те ља на ве о ма ра ном 
уз ра сту . Од пред школ ског до мла ђег школ ског уз ра ста ве ћи на де це дис-
кри ми ни ше из ра зе ли ца ко ја по ка зу ју сре ћу, ту гу, љут њу и страх (Izard, 
1971; Odom & Le mond, 1971) . Ме ђу тим, шта се де ша ва са де те том ко је 
не  чу је? Да ли оште ће ње слу ха ути че на спо соб ност по је дин ца да пре по-
зна емо ци је то ком жи во та?

По сто је до ка зи да код глу ве и на глу ве де це ко ја ко ри сте вер бал ну 
ко му ни ка циу са ро ди те љи ма не до ста так звуч них ин фор ма ци ја до во де 
до ре ду ко ва ња со ци јал них ин тер ак ци ја (Le der berg &Mo bley, 1990; We-
dell-Mon ning & Lu mley, 1980) .

Мо гу ће је да су то ком раз во ја глу ва и на глу ва де ца чу ју ћих ро-
ди те ља ма ње из ло же на емо ци о нал ном „је зи ку“ од вр шња ка ти пич ног 
раз во ја . Та ко ђе је ве ро ват но да ће до би ти ма ње пот пу них ин фор ма ци ја 
ко је се од но се на емо ци је од осо ба из не по сред ног и ши рег окру же ња 
(Mar schark, 1993) .У том слу ча ју глу ва и на глу ва де ца ће ка сни ти и у 
пре по зна ва њу емо ци ја пу тем фо то гра фи јаа или илу стра ци ја . Ра ни ја 
ис тра жи ва ња ука зу ју да ра на ауди тив на ис ку ства ути чу на це ре брал-
ну ор га ни за ци ју ви зу ел ног си сте ма (Ne vil le & Law son, 1987; Ne vil le, 
Schmidt & Ku tas, 1983), Ис тра жи ва ња са де цом ко ја има ју про блем у 
пре по зна ва њу емо ци ја су по ка за ла да се од ра жа ва ју и на њи хо ве со ци-
јал не  ком пе тен ци је (Cu stri ni & Feld man, 1989), вр шњач ке од но се, по-
пу лар ност ме ђу вр шња ци ма, до па дљи вост (Den ham, McKin ley, Co uc-
houd, & Holt, 1990; No wic ki & Du ke, 1994) и школ ска по стиг ну ћа (No-
wic ki & Du ke, 1994) .

Фа ци јал на екс пре си ја је про из вод ми шић не ак тив но сти ли ца ко је 
од ра жа ва емо ци о нал но ста ње по је дин ца . То су по кре ти ли ца ко ји се де-
ша ва ју у пре де лу очи ју, обр ва, че ла, уста, обра за, но са и ли ца у це ли ни . 
Не ке фа ци јал не екс пре си је ко је из ра жа ва ју осе ћа ње сре ће, стра ха, љут-
ње, ту ге су уни вер зал не, исте за све љу де без об зи ра на го ди не, пол, ра су 
и кул ту ру . Ове фа ци јал не екс пре си је су дра го це ни из вор ин фор ма ци ја 
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о емо ци о нал ном ста њу по је дин ца . Оне от кри ва ју суп тил не ни јан се тре-
нут них осе ћа ња и мо гу от кри ти мно ге по је ди но сти емо тив ног ис ку ства 
(Ко стић, 2006) .

Спо соб ност де це да пре по зна ју емо ци је пу тем фа ци јал не екс пре си је 
по бољ ша ва се с го дина ма, и то од тре ће до де ве те го ди не жи во та (Izard, 
1971; Ca mras & Al li son, 1985; Boyat zis et al,, 1993), a ста би ли зује се из ме-
ђу де ве те и два на е сте го ди не (Odom & Le mond, 1972) .

Ве о ма је ма ли број ис тра жи ва ња ко ја су ис пи ти ва ла спо соб ност глу-
ве и на глу ве де це да пре по зна ју емо ци је пу тем фо то гра фи је, а још ма ње 
је ис тра жи ва ња ко ја су из и ски ва ла да глу ва и на глу ва де ца при ка жу фа-
ци јал ну екс пре си ју емо ци ја пу тем цр те жа . 

На ше ис тра жи ва ње има за циљ да утвр ди да ли се глу ва и на глу ва 
де ца мла ђег школ ског уз ра ста раз ли ку ју од чу ју ћих вр шња ка у пре по-
зна ва њу емо ци ја на осно ву фа ци јал не екс пре си је при ка за не пу тем фо-
то гра фи ја и у пре зен то ва њу истих емо ци ја пу тем цр те жа .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Узо рак

Узо рак чи ни 52 уче ни ка II (18 или 34%), III (15 или 28,3%) и IV (19 
или 35,8%) раз ре да основ не шко ле оба по ла (26 или 49,1% му шког и 26 
или 49,1% жен ског) . Пр ву гру пу ис пи та ни ка чи ни 22 или 42,3% глу вих и 
на глу вих уче ни ка, а дру га гру па ис пи та ни ка се са сто ји од 30 или 57,7% 
чу ју ћих вр ша ка . Ди стри бу ци ја узор ка у од но су на слу шни ста тус је при-
ка за на у Та бе ли 1 .

Табела 1 – Дистрибуција узорка према слушном статусу

Слушни статус N %

Уредан слух 30 56,6
Умерено оштећење слуха 5 9,4
Тешко оштећење слуха 6 11,3

Веома тешко оштећење слуха 4 7,5
Дубока глувоћа 7 13,2

∑ 52 1000

Узо рак је ујед на чен пре ма по лу (χ2=0,000, p=1,000), уз ра сту 
(χ2=0,500, p=0,779) и слу шном ста ту су (χ2=1,923, p=0,166) .
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Мер ни ин стру мент

Пре по зна ва ње емо ци ја

Ек ма нов тест пре по зна ва ња фа ци јал не екс пре си је (Ek man fa ces 
test, Ek man, 2003) се са сто ји из фо то гра фи ја људ ских ли ца на ко ји ма 
су при ка за не емо ци је сре ће, ту ге, љут ње и из не на ђе но сти . Ис пи та ни ци 
су има ли за да так да иза бе ру је дан од по ну ђе них од го во ра ко ји се на ла зе 
ис под сва ке фо то гра фи је . Од но сно, ис пи та ни ци су тре ба ли да по ве жу 
по ну ђе не на пи са не од го во ре са из ра зом ли ца ко је при ка зу је за да ту емо-
ци ју пу тем фо то гра фи је . Фо то гра фи је из ра за ли ца при па да ју од ра слим 
осо ба ма оба по ла .

Пре зен то ва ње емо ци ја

Ис пи та ни ци су има ли за да так да на цр та ју се бе ка да су срећ ни, ту-
жни, љу ти и из не на ђе ни . Пот пу но тач но пред ста вље на емо ци ја је вред-
но ва на са 5 по е на, де ли мич но тач на са 3 по е на и не тач на са 1 по е ном . 
По ред тач но сти пред ста вља ња за да тих емо ци ја пу тем цр те жа, пра ти ли 
смо на ко ји на чин пред ста вља ју сва ки део ли ца, очи, нос, уста, обр ве, 
тре па ви це, ко су, уши и итд . 

Крон ба хов ал фа ко е фи ци јент из но си 0,642 и пред ста вља по у здан 
сте пен ко ре ла ци је из ме ђу ин стру ме на та ко је смо ко ри сти ли у про це ни 
пре по зна ва ња емо ци ја пу тем фо то гра фи ја и пре зен то ва ња емо ци ја пу-
тем цр те жа .

Об ра да по да та ка

У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће не су ме то де де скрип тив не 
ста ти сти ке, хи-ква драт тест, АНО ВА и ре ли ја бил на ана ли за .
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РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ

 
Слушни статус и препознавање емоција

Табела 2 – Однос слушног статуса и препознавања емоција  
путем фотографија

Препознавање емоција Слушни статус AS SD df F p

Глобална вредност
Чујући
Глуви

11,81
11,94

0,873
0,359

1 0,520 0,474

Срећа
Чујући
Глуви

2,90
3,00

0,436
0,000

1 1,490 0,228

Љутња
Чујући
Глуви

0,436
0,359

0,095
0,065

1 0,077 0,783

Изненађење
Чујући
Глуви

0,000
0,000

0,000
0,000

1

Туга
Чујући
Глуви

0,000
0,000

0,000
0,000

1

На осно ву јед но смер не фак тор ске ана ли зе утвр ђе но је да слу шни ста-
тус не ути че на пре по зна ва ње емо ци ја ни на гло бал ном ни воу (F=0,520, 
p=0,474), ни на ни воу ај те ма (сре ћа: F=1,490, p=0,228; љут ња: F=0,077, 
p=0,783), Мо же се ре ћи да глу ви ис пи та ни ци и њи хо ви чу ју ћи вр шња ци 
под јед на ко успе шно пре по зна ју ба зич не емо ци је пу тем фо то гра фи ја . 

Де скрип тив ном ста ти сти ком смо до шли до за кључ ка да емо ци ју 
сре ће ни је пре по знао је дан чу ју ћи ис пи та ник (1,9%) . Емо ци ју љут ње 
ни су пре по зна ла два ис пи та ни ка (3,8%), и то је дан оште ће ног слу ха и 
је дан чу ју ћи ис пи та ник . Емо ци је ту ге и из не на ђе ња су успе шно пре по-
зна ли сви ис пи та ни ци . Ис тра жи ва ња ука зу ју да се деч је пре по зна ва ње 
раз ли чи тих из ра за ли ца по бољ ша ва то ком де тињ ства, тј . не ке фа ци јал не 
екс пре си је се раз у ме ју у ра ни јем до бу од дру гих без об зи ра на слу шни 
ста тус . Из ра зи сре ће и ту ге се пре по зна ју ра ни је не го љут ња и из не на-
ђе ње (Ca mras & Al li son, 1985; Mark ham & Adams, 1992) . Сиск (2009) је 
на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња за кљу чио да глу ва и на глу ва де ца не 
ка сне зна чај но у спо соб но сти пре по зна ва ња емо ци ја . Они су по ка за ли 
до бре ре зул та те у пре по зна ва њу по је ди нач них емо ци ја, али ка да је тре-
ба ло пре по зна ти емо ци је две и ви ше осо ба ко је су у ин тер ак ци ји би ли су 
ло ши ји од чу ју ћих вр шња ка .
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Слу шни ста тус и пре зен то ва ње емо ци ја

Слу шни ста тус се ни је по ка зао зна чај ним у пре зен то ва њу емо ци-
ја (F=0,312, p=0,579) пу тем цр те жа, те ни смо при ка за ли ста ти стич ке 
ре зул та те та бе лар но . Код пре зен то ва ња емо ци ја пу тем цр те жа 23,1% 
ис пи та ни ка ни је ус пе ло тач но да при ка же ба зич не емо ци је, а 76,9% је 
тач но од го во ри ло на по ста вље ни за да так, Је ди на раз ли ка ко ја се по ја-
ви ла на ни воу ај те ма из ме ђу глу вих и чу ју ћих ис пи та ни ка је сте да су 
ис пи та ни ци са те шким и ве о ма те шким оште ће њем слу ха че шће цр та ли 
уши (F=2,648, p=0,049) и тре па ви це (F=3,067, p=0,025) од дру гих ис пи-
та ни ка . До слич них ре зул та та је до шао и Мај клбаст (1970) у свом ис тра-
жи ва њу, на во де ћи да су глу ва де ца че шће цр та ју уши од ис пи та ни ка са 
лак шим сте пе ном оште ће ња слу ха и ти пич них вр шња ка . 

Пол и пре по зна ва ње емо ци ја

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју да пол ни је ути цао на пре по-
зна ва ње из ра за ли ца ко ји пред ста вља ју ба зич не емо ци ја пу тем фо то гра-
фи ја (F=1,860, p=0,179) . Низ ис тра жи ва ња ни су про на шла раз ли ке по 
по лу ка да су пра ти ли пре по зна ва ње емо ци ја на осно ву из ра за ли ца ко-
ја су при ка за на илу стра ци јом или фо то гра фи јом (Gray et al ., 2002; Ziv, 
Most & Co hen, 2012) .

ПОЛ И ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ЕМОЦИЈА

Пре ма ре зул та ти ма пред ста вље ним у Та бе ли 3, утвр ди ли смо да у 
пре зен то ва њу емо ци ја пу тем цр те жа по сто је ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке из ме ђу ис пи та ни ка му шког и жен ског по ла (F=5,902, p=0,019) . Те 
раз ли ке ука зу ју да су де вој чи це вер ни је пре зен ту ју ба зич не емо ци је јер 
ис прав ни је при ка зу ју ве ли чи ну гла ве (F=4,534, p=0,038), ко су (F=7,105, 
p=0,010), усне (F=4,627, p=0,036), очи (F=14,945, p≤0,000) и тре па ви-
це (F=23,558, p≤0,000) . Де ча ци су би ли бо љи у цр та њу уши ју (F=5,556, 
p=0,022), ко је ни су пре суд не за илу стро ва ње фа ци јал не екс пре си је за-
да те емо ци је . 
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Табела 3 – Однос пола и презентовања емоција  
путем цртежа

Презентовање емоција Пол AS SD df F p

Глобална вредност
М
Ж

20,31
23,12

4,203
4,131

1 5,902 0,019

Величина главе
М
Ж

1,88
2,35

0,864
0,689

1 4,534 0,038

Коса
М
Ж

1,85
2,54

1,008
0,859

1 7,105 0,010

Нос
М
Ж

2,58
2,31

0,758
0,970

1 1,244 0,270

Уста
М
Ж

1,35
1,81

0,689
0,849

1 4,627 0,036

Очи
М
Ж

1,96
2,65

0,662
0,629

1 14,945 0,000

Трепавице
М
Ж

1,15
2,23

0,543
0,992

1 23,558 0,000

Уши
М
Ж

2,08
1,46

1,017
0,859

1 5,556 0,022

Обрве
М
Ж

1,77
1,92

0,992
1,017

1 0,305 0,583

Језик
М
Ж

1,38
1,23

0,804
0,652

1 0,575 0,452

 

Уз раст и пре по зна ва ње емо ци ја  
пу тем фо то гра фи ја

Уз раст се та ко ђе ни је по ка зао зна чај ним за пре по зна ва ње емо ци ја 
пу тем фо то гра фи ја (F=1,627, p=0,207) код ис пи та ни ка, те ни је по сто ја-
ла по тре ба да пре зен ту је мо ре зул та те на ни воу ај те ма . У скла ду са ли-
те ра ту ром, на ша сту ди ја је ис та као чи ње ни цу да је де те то ва раз у ме ва-
ње ба зич них емо ци ја ка рак те ри ше успе шно пре о зна ва ње јед но став них 
емо ци ја (сре ћа и ту га) и не што ком плек сних (из не на ђе ње и ту га) (Rus-
sell & Bul lock, 1986; Wi den & Rus sell, 2003) .
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Узраст и презентовање емоција путем цртежа

Табела 4 – Однос узраста и презентовања емоција путем цртежа

Презентовање емоција Узраст AS SD df F p

Глобална вредност
II
III
IV

20,44
21,93
22,74

4,449
4,317
4,241

2 1,320 0,277

Величина главе
II
III
IV

2,06
2,13
2,16

0,873
0,834
0,765

2 0,530 0,592

Коса
II
III
IV

2,00
2,33
2,26

0,963
0,976
0,501

2 7,105 0,010

Нос
II
III
IV

2,11
2,33
2,84

0,963
0,976
0,501

2 3,780 0,030

Уста
II
III
IV

1,50
1,87
1,42

0,707
0,990
0,692

2 1,451 0,244

Очи
II
III
IV

2,00
2,33
2,58

0,686
0,724
0,692

2 3,181 0,049

Трепавице
II
III
IV

1,33
1,93
1,84

0,767
1,033
1,015

2 2,039 0,141

Уши
II
III
IV

2,11
1,40
1,74

1,023
0,828
0,991

2 2,267 0,114

Обрве
II
III
IV

1,56
1,80
2,16

0,922
1,014
1,015

2 1,758 0,183

Језик
II
III
IV

1,44
1,27
1,21

0,856
0,704
0,631

2 0,500 0,610

Ре зул та ти при ка за ни у Та бе ли 4 ука зу ју да уз раст ис пи та ни ка у 
гло ба лу ни је ути цао на пре зен то ва ње емо ци ја пу тем цр те жа (F=1,320, 
p=0,277) . То по твр ђу ју и ис тра жи ва ња ко ја ука зу ју да де ца уз ра ста из ме-
ђу 5 и 8 го ди на успе шно пре зен ту ју пу тем цр те жа емо ци је сре ће и ту ге, 
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а на уз ра сту од 8 и 11 го ди на и емо ци је љут ње и из не на ђе ња (Brec het et 
al ., 2007; Pi card et al ., 2007) . Раз ли ке ко је су се ја ви ле на ни воу ај те ма, у 
цр та њу но са (F=3,780, p=0,030) и очи ју (F=3,181, p=0,049) не ути чу зна-
чај но на илу стро ва ње за да тих емо ци ја . У скла ду са прин ци пи ма раз во ја 
де чи јег цр те жа на ши ис пи та ни ци са уз ра стом све ре ал ни је и де таљ ни је 
цр та ју очи и нос (Sayil, 2001) . 

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву до би је них ре зул та та на шег ис тра жи ва ња мо же мо из ве сти 
ви ше за кљу ча ка:

 – Ис пи та ни ци дру гог, тре ћег и че твр тог раз ре да успе шно пре по-
зна ју и пре зен ту ју ба зич не емо ци је без об зи ра да ли има ју оште-
ће ње слу ха или не . 

 – Ути цај по ла ни је утвр ђен код пре по зна ва ња емо ци ја на осно ву 
из ра за ли ца ко је су при ка за не фо то гра фи ја ма, али у пре зен то ва-
љу емо ци ја пу тем цр те жа уоче на је зна чај на ста ти стич ка раз ли-
ка . На и ме, де вој чи це су се по ка за ле успе шни јим у ре про дук ци ји 
емо ци ја од де ча ка јер тач ни је при ка зу ју ве ли чи ну гла ве (F=4,534, 
p=0,038) и еле ме на та на ли цу као што су ко са, усне, очи и тре па-
ви це .

 – Уз раст уче ни ка та ко ђе ни је ути цао на пре по зна ва ње емо ци ја на 
осно ву из ра за ли ца пу тем фо то гра фи ја, ни ти пре зен то ва ња емо-
ци ја пу тем цр те жа .

Пре по ру ка

Пре по ру ка овог ис тра жи ва ња је да се оно про ши ри на по пу ла ци ју 
глу вих и на глу вих ис пи та ни ка ста ри јег школ ског уз ра ста ко ји се обра-
зу ју у ре дов ним усло ви ма шко ло ва ња и у шко ла ма за де цу оште ће ног 
слу ха, као и да се про ши ри ли ста емо ци ја ко је тре ба да дис кри ми ни шу .

 



374 Марина Радић Шестић и сар .

ЛИТЕРАТУРА

1 . Boyatzis, C . J ., Chazan, E ., & Ting, C . Z . (1993) . Preschool children’s decoding 
of facial emotions . Journal of Genetic Psychology, 154, 375–382 .

2 . Brechet, C ., Picard, D ., & Baldy, R . (2007) . Expression des e´motions dans le des-
sin d’un homme chez l’enfant de 5 a` 11 ans . Canadian Journal of Experimental 
Psychology, 61, 2, 142–153 .

3 . Bullock, M ., & Russell, J . A . (1986) . Concepts of emotion in developmental 
psychology . In C . E . Izard & P . B . Read (Eds .), Measuring emotions in infants 
and children, Vol . II (pp . 203-237) . Cambridge: Cambridge University Press . . 
Cambridge: Cambridge University Press .

4 . Camras, L . A ., & Allison, K . (1985) . Children’s understanding of emotional fa-
cial expressions and verbal labels . Journal of Nonverbal Behavior, 9, 84–94 .

5 . Custrini, R . J ., & Feldman, R . S . (1989) . Children’s social competence and non-
verbal encoding and decoding of emotion . Journal of Clinical Child Psychology, 
18, 336-342 .

6 . Denham, S . A ., McKinley, M ., Couchoud, E . A ., & Holt, R . (1990) . Emotional 
and behavioral predictors of preschool peer ratings . Child Development, 61, 
1145-1152 .

7 . Ekman, P ., & Friesen, W . V . (2003) . Unmasking the face: A guide to recognizing 
emotions from facial cues . Cambridge, Massachusetts: Malor Books .

8 . Gray JR, Braver TS, Raichle ME (2002) Integration of emotion and cognition in 
the lateral prefrontal cortex . Proc Natl Acad Sci, 99, 4115–4120 .

9 . Izard, C .E . (1971) . The face of emotion . New York: Appleton-Century-Crofts .

10 . Lederberg, A . R ., & Mobley, C . E . (1990) . The effect of hearing impairment on 
the quality of attachment and mother-toddler interaction . Child Development, 
61, 1596–1604 .

11 . Majklbast, H, (1970) . Psihologija gluvoće . Beograd: Savez gluvih Jugoslavije .

12 . Markham, R ., & Adams, K . (1992) . The effect of type of task on children’s iden-
tification of facial expressions. Journal of Nonverbal Behavior, 16, 21–39 .

13 . Marschark, M . (1993) . Psychological development of deaf children . New York: 
Oxford University Press .

14 . Montague, D . P . F . & Walker-Andrews, A . S . (2002) . Mothers, fathers, and in-
fants: The role of familiarity and parental involvement in infants’ perception of 
emotion expressions . Child Development, 73, 1339-1352 .



375УТИЦАЈ СЛУШНОГ СТАТУСА И ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА   . . .

15 . Neville, H . J ., & Lawson, D . (1987) . Attention to central and peripheral visual 
space in a movement detection task: An event-related potential and behavioral 
study . I . Normal hearing adults . Brain Research, 405, 253-267 .

16 . Neville, H . J ., Schmidt, A ., & Kutas, M . (1983) . Altered visual-evoked potentials 
in congenitally deaf adults . Brain Research, 266, 127-132 .

17 . Nowicki, S ., Jr ., & Duke, M . P . (1994) . Individual differences in the nonverbal 
communication of affect: The diagnostic analysis of nonverbal accuracy scale . 
Journal of Nonverbal Behavior, 19, 9-35 .

18 . Odom, R .D ., and Lemond, C .M . (1972) . Developmental differences in the per-
ception and production of facial expressions . Child Development, 43, 2, 359-369 .

19 . Picard, D ., Brechet, C ., & Baldy, R . (2007) . Expressive strategies in drawing are 
related to age and topic . Journal of Nonverbal Behavior, 3(4), 243–257 .

20 . Sayil, M . (2001) . Children’s drawings of emotional faces . British Journal of 
Developmental Psychology, 19, 493–505 .

21 . Sisk, S . (2009) . Recognizing emotion in illustrations and photographs: Comparing 
responses of children who are deaf or hard of hearing with those of children with 
normal hearing . Independent Studies and Capstones . Paper 462 . Program in 
Audiology and Communication Sciences, Washington University School of 
Medicine .

22 . Ziv, M ., Most, T ., Cohen, S . (2012) . Understanding of Emotions and False Beliefs 
Among Hearing Children versus Deaf Children . J. Deaf Stud. Deaf Educ ., 18, 2, 
161-174 . doi: 10 .1093/deafed/ens073

23 . Wedell-Monning, J ., & Lumley, J . M . (1980) . Child deafness and mother-child 
interaction . Child Development, 51(3), 766–774 .

24 . Widen, S . C . & Russell, J . A . (2003) . A closer look at preschoolers’ freely pro-
duced labels for facial expressions . Developmental Psychology, 39, 114-128 .



376 Марина Радић Шестић и сар .

IMPACT ОF HEARING STATUS AND DEMOGRAPHIC  
FACTORS ON THE RECOGNITION AND PRESENTATION 

OF EMOTIONS IN JUNIOR SCHOOL AGE

MARINA RADIć ŠESTIć, VESNA RADOVANOVIć,  
BILJANA MILANOVIć DOBROTA

University of Belgrade,  
Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARy

Very few studies examining the ability of deaf children to recognize 
emotions . The importance of the emotional development of children is 
undeniable as reflected in social skills, peer relationships, peer popularity, 
likeability and school achievement . In this sense, the goal of our research 
is to determine whether the deaf and hard of hearing children of junior 
school age differ in identifying and presenting emotions through photos 
and drawings of hearing peers . The sample consisted of 52 students of the 
second, third and fourth grade, both sexes . The first group is 22 per sam-
ple of deaf and hard of hearing children, and another 30 hearing children . 
Instrument for recognizing emotion consists of 4 images depicting basic 
emotions on human faces multiple choice (happy, sad, angry, surprised) . 
Afterwards, the subjects were supposed to draw themselves when they are 
happy, sad, angry and disappointed . To determine the significance of the 
relationship between the observed variables were used to measure variabil-
ity, χ2 test and ANOVA . The results indicate that there is no difference in 
the recognition (p = 0 .711) and drawing emotion (p = 0 .378) between the 
deaf and hard of hearing individuals and hearing peers . Differences appear 
only in presenting emotions through drawings between boys and girls (p = 
0 .019) . The girls were more successful in the representation of the parts of 
the face, which contribute to the definition of emotion (shape and size of 
the head, mouth, eyes, eyebrows and eyelashes) .

KEY WORDS: emotion recognition, drawing, deaf and hard of hearing chil-
dren, hearing children, junior school age


