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ОДНОС ОБИМА ВОКАБУЛАРА И ПОЛА КОД ДЕЦЕ СА СПЕЦИФИЧНИМ 
ЈЕЗИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ††† 

Бојана Дрљан, Миле Вуковић 
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

Деца са специфичним језичким поремећајем (СЈП) испољавају дефиците 
на плану развоја фонолошких, синтаксичких, лексичко-семантичких и 
прагматских способности. На плану развоја лексичких  способности код ове деце 
се јавља значајно кашњење у појави прве речи. Поред тога, деца са СЈП имају 
значајно мањи опсег рецептивног и експресивног вокабулара,  као и дефиците на 
плану именовања и лексичког процесирања. 

Подаци из литературе показују да у општој популацији девојчице имају 
боље језичке способности  у односу на дечаке, као и да брже проговарају и усвајају 
речи (Bauer et al., 2002; Lutchmaya et al., 2002). Уопштено гледајући, лексичке 
способности се брже развијају код девојчица на раном узрасту, док се разлике 
између девојчица и дечака изједначавају током развоја (Huttenlocher et al., 1991). 

Циљ овог истраживања је да се испита да ли постоје разлике према полу на 
тесту процене обима вокабулара код деце са СЈП. 

Методологија. Узорак је чинило 44 деце са СЈП (5-8 год.) подељених у две 
групе, 22 девојчице и 22 дечака. Две групе су биле усклађене према узрасту (t= 0,521; 
p=0,605) и образовању мајке (χ2=0,092, p=0,762). У истраживању је коришћен 
Бостонски тест именовања (TheBoston Namig Test - Kaplan at al., 1983). За процену 
обима вокабулара узет је број тачних одговора, као и број омисија одговора. 

Резултати су показали да девојчице дају нешто више тачних одговора у 
поређењу са дечацима, али добијена разлика није статистички значајна (p>0,05). 
Такође је показано да девојчице имају мање изостављених одговора у поређењу са 
дечацима, међутим, ни та разлика није статистички значајна (p>0,05). 

Закључак. Резултати нашег истраживања су показали да код деце са СЈП, на 
узрасту од пет до осам година, не постоје значајне полне разлике на тесту процене 
обима вокабулара. 

Кључне речи: специфични језички поремећај, обим вокабулара, утицај 
пола. 

  

                                                           
††† Рад је проистекао из пројекта ,,Евалуација третмана стечених поремећаја говора и 
језика”, ОН 179068 (2011–2017), чију реализацију финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 


