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Пер цеп ци ја го во ра је сло жен про цес, ко ји се са сто ји од ни за про це са кoји 
се до га ђа ју у ре ал ном вре ме ну, од тран сфор ма ци је аку стич ких ин фор ма ци-
ја ко је слу ша лац при ма по сред ством слу шног ме ха ни зма до пси хо ло шке об-
ра де од ре ђе них лин гви стич ких пој мо ва, као по сле ди це мен тал них про це са и 
струк ту ре ме мо ри је.

Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у ме ва ње го-
вор не по ру ке, што зна чи да слу ша лац по ред пре по зна ва ња од но са из ме ђу ка-
рак те ри сти ка аку стич ког сиг на ла и фо нет ских сег ме на та, мо ра упо тре би-
ти сво је зна ње о фо но ло шким, лек сич ким, син так сич ким и се ман тич ким 
пра ви ли ма од ре ђе ног је зи ка. Син так сич ка и се ман тич ка пра ви ла чи не осно ву 
пре дик ци је ко ју го вор ни сиг нал но си у се би (Јо ви чић, 1999).

Циљ овог ис тра жи ва ња је био да се ис пи та пер цеп ци ја го во ра код де це са 
по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је.

Узо рак ис пи та ни ка је чи ни ло 104 де це уз ра ста 5-8 го ди на са по ре ме ћа-
јем вер бал не ко му ни ка ци је (по ре ме ћај ар ти ку ла ци је, раз вој на дис фа зи ја, му-
ца ње) и де ца са ти пич ним го вор но је зич ким раз во јем. Код све де це је ура ђе на 
го вор на ауди о ме три ја.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на спе ци фич но сти пер цеп ци је го во ра 
код де це са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пер цеп ци ја го во ра, по ре ме ћа ји вер бал не ко му ни ка ци је, 
по ре ме ћај ар ти ку ла ци је, раз вој на дис фа зи ја, му ца ње, ти пи чан го вор но је зич-
ки раз вој, го вор на ауди о ме три ја
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1. УВОД

Го вор на пер цеп ци ја пред ста вља по ја ву у чи јој осно ви ле жи пра вил-
на и си сте ма тич на упо тре ба си сте ма ауди тор них го вор них обра за ца. 
Пер цеп ци ја го во ра од ви ја се у не ко ли ко фа за ко је се оства ру ју на ни воу 
раз ли чи тих де ло ва ауди тив ног си сте ма. Пр ви ко рак у пер цеп ци ји го во-
ра до га ђа се ка да звуч ни та ла си стиг ну до ува. Ула зе ћи у спо ља шњи слу-
шни ка нал звук, ко ји у тој фа зи пред ста вља ме ха нич ки об лик енер ги је, 
пре ко буб не оп не и си сте ма слу шних ко шчи ца до ла зи до ко хлее где се 
кроз низ пси хо фи зи о ло шких и би о хе миј ских про це са пре тва ра у елек-
трич ни об лик енер ги је и пу тем n. kohlearisа би ва про сле ђен до при мар-
них ауди тив них зо на кор тек са. У том де лу слу шног про це са де ша ва се 
пре по зна ва ње, а у ви шим кор ти кал ним струк ту ра ма и ин тер пре та ци ја 
го вор не по ру ке (Кри стал, 1995).

Основ но свој ство го вор ног сиг на ла, ко је га раз ли ку је од оста лих аку-
стич ких (не го вор них) сиг на ла је сте са др жај ин фор ма ци је ко ју но си са со-
бом. Иако се у аку стич ком до ме ну, од уста го вор ни ка до ува слу ша о ца, 
го вор ни сиг нал ма ни фе сту је као и сви оста ли аку стич ки сиг на ли, као 
тро ди мен зи о нал ни сиг нал са ди мен зи ја ма: ин тен зи тет, фре квен ци ја и 
вре ме, он се по сле пе ри фер не тран сфор ма ци је у нер вне ин пул се ауди-
тор ног нер ва тран сфор ми ше у мул ти ди мен зи о нал ни пер цеп тив ни 
про стор. Ово је пр ви ко рак у тран сфор ма ци ји аку стич ких (фи зич ких) 
у пре лин гви стич ке (ап стракт не ин фор ма ци је). Ка ко се ове ин фор ма-
ци је на да ље ин те гри шу до ко нач ног схва та ња го вор не (лин гви стич ке) 
ин фор ма ци је је сте јед но од нај ин те ре сант ни јих пи та ња у пси хо ло ги ји 
(Јо ви чић, 1999).

Ар ти ку ла ци о ни ор га ни су се то ком ево лу ци је раз ви ли и ди фе рен-
ци ра ли са ци љем из го во ра гла со ва, док се ево лу ци ја ауди тор ног ме ха-
ни зма кре та ла у прав цу при је ма го вор них обра за ца. Ка да чу је мо зву ко-
ве, ми их ди фе рен ци ра мо на го вор или не го вор, без об зи ра на сте пен 
на пре за ња ни смо у ста њу да чу је мо го вор као низ аку стич ких еле ме на-
та, већ са мо као низ по ве за них гла со ва ко ји чи не јед ну го вор ну це ли ну 
– реч. Го вор на пер цеп ци ја про у ча ва на чин на ко ји мо зак и ауди тив ни 
си стем ана ли зи ра ју и иден ти фи ку ју гла со ве (Кри стал, 1995).

Пер цеп ци ја го во ра ни је тре нут на и цео пер цеп тив ни ме ха ни зам 
чо ве ка се мо же по сма тра ти као је дан си стем, на чи јем се ула зу на ла зе 
сти му лу си ко ји но се од ре ђе ну аку стич ку ин фор ма ци ју ко ји тран сфор-
ма ци јом на из ла зу да ју ја сан лин гви стич ки по јам.

За од ви ја ње уред ног про це са го вор не пер цеп ци је нео п ход но је 
уред но ста ње и функ ци ја свих де ло ва ауди тив ног си сте ма би ло да се 
од ви ја ју на ор га ну чу ла слу ха или на ни воу ко ре ве ли ког мо зга. Оште-



ПЕРЦЕПЦИЈА ГОВОРА КОД ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА ВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 233

ће ње или дис функ ци ја на би ло ком де лу ауди тив ног си сте ма мо же до-
ве сти до по ре ме ћа ја пер цеп ци је го во ра и по ре ме ћа ја у раз во ју го во ра 
и је зи ка што се ма ни фе сту је раз ли чи тим об ли ци ма по ре ме ћа ја вер бал-
не ко му ни ка ци је.

Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у-
ме ва ње го вор не по ру ке. Го вор се у по чет ку пер ци пи ра гло бал но, као 
це ло вит ути сак. Уз ра стом ја ча ори јен та ци ја деч је аку стич ке па жње пре-
ма са др жи ни са го вор ни ко вог из ла га ња. Пер цеп ци ја и дис кри ми на ци-
ја се пре пли ћу од са мог по чет ка раз во ја. Ауди тив на пер цеп ци ја ни је 
фи зич ка не го пси хич ка функ ци ја, ак тив ни фил тар ко ји из гру пе при-
мље них сиг на ла ме то дом дис кри ми на ци је не ке по ја ча ва а дру ге сла би. 
По не кад то ме ња ње сиг на ла иде до па то ло шких про ме на на ра чун нор-
мал них осо би на гла са. При па то ло шкој пер цеп ци ји у из го во ру до ла зи 
до иден ти фи ка ци је шу мо ва ко ји ма ски ра ју пра ву аку стич ку пред ста ву 
о гла со ви ма и оне мо гу ћа ва ју њи хо во ме ђу соб но раз ли ко ва ње па де ца 
због пер цеп тив не ин су фи ци јен ци је пре ра ђу ју го вор ни сиг нал у сми слу 
ре дук ци је ода би ра ју ћи са мо јед ну за јед нич ку аку стич ку цр ту од ве ћег 
бро ја гла сов них осо би на. У осно ви сва ког при ма ња и пре по зна ва ња гла-
со ва ле жи пер цеп ци ја, па је је дан од узро ка по ре ме ћа ја го вор не про дук-
ци је упра во по ре ме ћај ауди тив не пер цеп ци је, пре све га пер цеп ци је и 
ди фе рен ци ја ци је фо не ма (Пу ни шић, Су бо тић, Ча бар ка па, 2007).

Ре зул та ти ис пи ти ва ња на го вор ној ауди о ме три ји, су по ка за ли да је 
де ци са го вор но-је зич ким по ре ме ћа ји ма по тре бан ве ћи ин тен зи тет го-
вор ног сиг на ла да би га пра вил но пер ци пи ра ли, раз у ме ли и пра вил но 
по но ви ли у од но су на де цу ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја. Дру гим 
ре чи ма, де ци са го вор но-је зич ким по ре ме ћа ји ма ин тен зи тет го вор ног 
сиг на ла зна чај но ути че на про цес го вор не пер цеп ци је (Пле ће вић, Ђо-
ко вић, 2006).

Де ца са раз вој ном дис фа зи јом су ре про ду ко ва ла све ре чи из се ри је 
(100%) на про сеч ном ин тен зи те ту од 48.50 dB го вор ног сиг на ла што се 
ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је у од но су на де цу са ди сла ли јом и му ца-
њем, као и у од но су на де цу са ти пич ним го вор но-је зич ким раз во јем 
(Пле ће вић, Ђо ко вић, 2007). 

Са вра ме на ис тра жи ва ња (Cle ve land, 2000) по ка зу ју да би де те аде-
кват но де ко ди ра ло го вор, тре ба да бу де спо соб но да об ра ди ауди тив ну 
ин фор ма ци ју за ма ње од 100 ms. Ве ћи на де це са го вор но-је зич ким по-
ре ме ћа ји ма има бр зи ну про це си ра ња и до 700 ms.

У ис тра жи ва њу ти по ва гре ша ка у про це су го вор не пер цеп ци је код 
де це са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је (Пан те лић, Ђо ко вић, 
Бо јо вић, 2008) утвр ђе но је да де ца оште ће ног слу ха са не ли не ар ном 
кри вом пре ко 80 dB (III гру па слу шног оште ће ња по Ко сти ћу) на ин-
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тен зи те ту од 110 dB пер ци пи ра ју 63% ре чи са ли сте.  Пер цеп ци ју 100% 
ре чи са ли сте по сти жу де ца са ди сла ли јом на 45 dB, де ца са му ца њем 
на 55 dB док де ца са раз вој ном дис фа зи јом пер цеп ци ју 100% ре чи са 
ли сте по сти жу тек на ин тен зи те ту од 60 dB. Нај ве ћи број гре ша ка при 
го вор ној пер цеп ци ји пра ве де ца оште ће ног слу ха 1014 (про сеч но 68 гре-
ша ка по де те ту), де ца са раз вој ном дис фа зи јом пра ве 293 гре ша ка (20 
гре ша ка по де те ту), де ца ко ја му ца ју пра ве 205 гре ша ка (14 гре ша ка по 
де те ту), док де ца са ди сла ли јом пра ве 92 гре шке (6 гре ша ка по де те ту). 

Нај фре квент ни ји тип гре шке при го вор ној пер цеп ци ји де це са по-
ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је за ме на ре чи сти му лу са дру гом реч-
ју са зна че њем (62%) и за ме на ре чи сти му лу са дру гом реч ју без зна че ња 
(26%). Ме ха ни зам ко ји де ца са по ре ме ћа јем вер бал не ко му ни ка ци је 
ко ри сте при го вор ној пер цеп ци ји је ре ста у ра ци ја фо не ма ко ја под ра зу-
ме ва мо гућ ност пер цеп тив ног ме ха ни зма да ре кон стру и ше јед ну или 
ви ше фо не ма ко јих не ма или ко је су до не пре по зна тљи во сти дис тор зо-
ва не у аку стич ком сти му лу су, крај њи ре зул тат је лек се ма или не лек се-
ма (Пан те лић, Ђо ко вић, Бо јо вић, 2008).

2. ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња је био да се ис пи та пер цеп ци ја го во ра код де це 
са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је (по ре ме ћај ар ти ку ла ци је, 
раз вој на дис фа зи ја, му ца ње) и код де це са ти пич ним го вор но је зич-
ким раз во јем.

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак ис пи та ни ка је об у хва тио 104 де це пред школ ског уз ра ста, 
ста ро сти од 5 до 8 го ди на. Де ца су рас по ре ђе на у 4 екс пе ри мен тал не 
гру пе и то: 22 де це са по ре ме ћа јем ар ти ку ла ци је (ди сла ли ја), 23 де це са 
раз вој ном дис фа зи јом, 19 де це са по ре ме ћа јем флу ент но сти (му ца ње) и 
20 де це оште ће ног слу ха, док је у кон трол ној гру пи би ло 20 де це ти пич-
ног го вор но-је зич ког и слу шног раз во ја. Гру па де це са оште ће њем слу-
ха је по де ље на на три под гру пе: 1. де ца са кон дук тив ним оште ће њем 
слу ха (5 де це), 2. де ца са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са очу ва ним 
слу шним по љем (10-оро де це), 3. де ца са пер цеп тив ним оште ће њен 
слу ха са де ли мич но очу ва ним слу шним по љем (5 де це). Ис тра жи ва ње 
је спро ве де но у Ин сти ту ту за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју 
го во ра у Бе о гра ду (Пан те лић, 2010).

У овом ис тра жи ва њу код свих ис пи та ни ка при ме ње на је ме то да го-
вор не ауди о ме три је (Пле ће вић, Ђо ко вић, 2006). Тест чи ни шест ли ста 
са по два де сет ре чи у сва кој ли сти (та бе ла 1).
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Та бе ла 1. Се ри је ре чи на го вор ној ауди о ме три ји
(Пле ће вић, Ђо ко вић, 2006)

се ри ја 1 се ри ја 2 се ри ја 3 се ри ја 4 се ри ја 5 се ри ја 6
ку ћа Јо ван Бог дан Си ма пе сма Јан ко

ра дим ли же чу вај тра жи сто јим ска чем
џив џан зе бра клу па оџак тру ба клу па

жу то те шки ру жан пр љав ви сок ша рен
ле ђа мај стор па мет ђа ци инат отац

чи там играм ми слиш имаш па дам пи јем
по шта  ђа че је ло фру ла но га ру чак
ми ран гво зден ма ли гор ке цр вен же дан
га ће че ло во да ћо шак љу бав но кат
идем хо дам при чам се чем гле дај бро јим
зла то Пе тар њу шка го луб ја ре чет ка
до бар но ва сла бо ме кан му дар там но
ја хач ру ка му ка пе сак тре шња шу ма

слу шај че кај да јем је дем чу јем ка шљем
по ље ов ца зе мља на род се ло зи дар
тач но цр ни тан ко бр зо глу пав глад ни
Мар ко се љак же на тач ка зу би цр ква
цр там хо ћу пе ца ви дим тр чим учим
фе њер гу ска ђу бре књи га жу ћа јаг ње
чи сто си во бо гат плит ко ле по хлад но

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ГО ВОР НЕ АУДИ О МЕ ТРИ ЈЕ КОД ДЕ ЦЕ  
СА ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ МА ВЕР БАЛ НЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ 
(кон дук тив но оште ће ње слу ха, пер цеп тив но оште ће ње слу ха  

(ОСП и ДОСП), ди сла ли ја, раз вој на дис фа зи ја, му ца ње) 
И ДЕ ЦЕ К ГРУ ПЕ

Из та бе ле 2 се мо же ви де ти да су де ца са кон дук тив ним оште ће-
њем слу ха (Н=5) на те сту го вор не ауди о ме три је на пра ви ла укуп но 314 
гре ша ка. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 62.7 на ин тен зи-
те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB, 50 dB и 55 dB (10,45 гре ша ка по ис пи-
ти ва ном ин тен зи те ту). Ова гру па де це је нај ве ћи број гре ша ка (15,75) 
пра ви ла на ин тен зи те ту од 30 dB, ка ко се ин тен зи тет по ве ћа вао та ко се 
број гре ша ка сма њи вао, на 50 и на 55 dB де ца су у про се ку пра ви ла 5 
гре ша ка, да би на 60 dB де ца по но ви ла 100% ре чи са ли сте. 
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Де ца са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са ОСП (Н=10) на те сту го-
вор не ауди о ме три је на пра ви ла су укуп но 774 гре шке. Про се чан број 
гре ша ка по де те ту је из но сио 77.4 на ин тен зи те ти ма 45 dB, 50 dB, 55 dB, 
60 dB, 65 dB, 70 dB, 75 dB, 80 dB, 85 dB, 90 dB и 95 dB (7 гре ша ка по ис-
пи ти ва ном ин тен зи те ту). Са по ве ћа њем ин тен зи те та се сма њи вао број 
гре ша ка до из ве сне гра ни це (од 10 гре ша ка на ин тен зи те ту од 45 dB до 
4 гре шке на ин тен зи теу од 75-80 dB), али се са да љим по ве ћа њем ин тен-
зи те та и број гре ша ка по ве ћа вао. 

Де ца са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са ДОСП (Н=5) на те сту го-
вор не ауди о ме три је на пра ви ла су укуп но 285 гре ша ка, про се чан број 
гре ша ка по де те ту из но сио је 57 и то на три ис пи ти ва на ин тен зи те та 
- 100 dB, 105 dB и 110 dB (19 гре ша ка по ин тен зи те ту). По ве ћа ње ин тен-
зи те та ни је до при не ло зна чај но бо љој пер цеп ци ји (про се чан број гре-
ша ка се сма њио са 20 на 18)

Де ца са ди сла ли јом (Н=22) на те сту го вор не ауди о ме три је на пра ви ла 
су укуп но 339 гре ша ка. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 15,26 
на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB (3 гре шке по ин тен зи-
те ту). Нај ве ћи број гре ша ка де ца са ди сла ли јом пра ве на 30 dB (7,27 гре-
ша ка), док се са по ве ћа њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре-
ша ка сма њу је (на 35 dB 3,9 гре ша ка, на 40 dB 3,09 гре ша ка), да би на ин-
тен зи те ту од 55 dB де ца са ди сла ли јом пер ци пи ра ла 100% ре чи са ли сте. 

Де ца са раз вој ном дис фа зи јом (Н=23) на те сту го вор не ауди о ме три је 
на пра ви ла су укуп но 469 гре шке. Про се чан број гре ша ка по де те ту из-
но сио је 20,39 на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB (4,1 
гре шка по ис пи ти ва ном ин тен зи те ту). Нај ве ћи број гре ша ка де ца са 
раз вој ном дис фа зи јом пра ве на 30 dB (8,22 гре шке), док се са по ве ћа-
њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре ша ка сма њу је (на 35 dB 
пра ве 5,43 гре ша ка, на 40 dB пра ве 4,39 гре ша ка, на 45 dB пра ве 1,74 гре-
шке, на 50 dB пра ве 0,61 гре шку) да би на ин тен зи те ту од 55 dB де ца са 
раз вој ном дис фа зи јом пер ци пи ра ла 100% ре чи са ли сте. 

Де ца са му ца њем (Н=19) на те сту го вор не ауди о ме три је на пра ви-
ла су укуп но 283 гре шке. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 
14,89, на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB и 45 dB (3,75 гре ша ка по ин-
тен зи те ту). Нај ве ћи број гре ша ка де ца ко ја му ца ју пра ве на 30 dB (7,26 
гре ша ка), док се са по ве ћа њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број 
гре ша ка сма њу је. На ин тен зи те ту од 50 dB де ца ко ја му ца ју су по но ви ла 
100% ре чи са ли сте. 

Де ца из К гру пе (Н=20) на пра ви ла су укуп но 204 гре шке на те сту 
го вор не ауди о ме три је. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 10,2 
на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB и 40 dB (3,4 гре шке по ин тен зи те ту). Нај-
ве ћи број гре ша ка де ца К гру пе пра ве на 30 dB (6,25 гре ша ка), док се са 
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по ве ћа њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре ша ка сма њу је. На 
ин тен зи те ту од 45 dB де ца К гру пе су пер ци пи ра ла 100% ре чи са ли сте. 

Та бе ла 2. Број гре ша ка на го вор ној ауди о ме три ји код де це  
са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је и де це К гру пе

*ста ти стич ки ви со ко зна чај на раз ли ка
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30 dB 15.75 7.27 8.22**** 7.26 6.25 

35 dB 14 3.9 5.43****
** 4.16 2.65 

40 dB 12 3.09**** 4.39*** 
**** 2.68 1.3 

45 dB 10.75 10.5 0.86 1.74**** 0.79 0 

50 dB 5.25 10.5 0.14 0.61 0 

55 dB 5 8.5 0 0 

60 dB 0 5 

65 dB 5 

70 dB 7.8 

75 dB 4.2 

80 dB 4 

85 dB 4.5 

90 dB 9 

95 dB 8.36 

100 dB 20 

105 dB 19 

110 dB 18 

Уку пан 
број  

гре ша ка 
314 774 285 339 469 283 204

Број греш. 
по де те ту 62.7 77.4 57 15.26 20.39 14.89 10.2 
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да де ца са оште ће њем слу ха 
све три гру пе (на ин тен зи те ти ма пре ко 40 dB) пра ве ста ти стич ки зна-
чај но ве ћи број гре ша ка у од но су на оста ле ис пи ти ва не гру пе (раз вој на 
дис фа зи ја, ди сла ли ја, му ца ње, К гру па). Де ца са пар цеп тив ним оште-
ће њем слу ха обе гру пе пра ве ста ти стич ки зна чај но ве ћи број гре ша ка у 
од но су на де цу са кон дук тив ним оште ће њем слу ха. Де ца са ди сла ли јом 
пра ве ста ти стич ки зна чај но ве ћи број гре ша ка на ин тен зи те ту од 40 dB 
у од но су на де цу из К гру пе. Де ца са раз вој ном дис фа зи јом пра ве ста ти-
стич ки зна чај но ве ћи број гре ша ка на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB 
и 45 dB у од но су на де цу из К гру пе, на ин тен зи те ту од 35 dB у од но су на 
де цу са ди сла ли јом и на 40 dB у од но су на де цу са му ца њем.

Из та бе ле 3 се ви ди да је код де це са кон дук тив ним оште ће њем слу-
ха ранг гре ша ка сле де ћи: (1) оми си ја ре чи, (2) оми си ја гла са фи нал но, 
(3) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе са реч ју сти му лу сом, (3) суп сти-
ту ци ја ре чи сти му лу са не лек се мом, (5) суп сти ту ци ја гла са ини ци јал но 
гла сом из дру ге гру пе.

Код де це са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са ОСП ранг гре ша ка је 
сле де ћи: (1) оми си ја гла са фи нал но, (2) оми си ја ре чи, (3) суп сти ту ци ја 
реч ју без ја сне ве зе са ре чи сти му лу сом, (4) суп сти ту ци ја ре чи сти му лу-
са не лек се мом, (5) суп сти ту ци ја гла са фи нал но.

Код де це са пер пеп тив ним оште ће њем слу ха са ДОСП ранг гре ша ка 
је сле де ћи: (1) оми си ја ре чи, (2) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе, (2) суп-
сти ту ци ја ре чи сти му лу са не лек се мом, (4) суп сти ту ци ја пр вим сло гом 
тра же не ре чи, (5) оми си ја гла са фи нал но.

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми-
си ја гла са фи нал но, (2) суп сти ту ци ја не лек се мом, (3) суп сти ту ци ја гла-
са ини ци јал но гла сом из дру ге гру пе, (4) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне 
ве зе са ре чи сти му лу сом, (5) оми си ја ре чи. 

Код де це са му ца њем ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми си ја гла са 
фи нал но, (2) суп сти ту ци ја гла са ини ци јал но гла сом дру ге гру пе, (3) суп-
сти ту ци ја не лек се мом, (4) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе, (5) оми си ја 
ре чи. 

Код де це са ди сла ли јом ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми си ја гла са 
фи нал но, (2) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе, (3) суп сти ту ци ја не лек се-
мом, (4) суп сти ту ци ја гла са ини ци ја но гла сом дру ге гру пе, (5) ком би на-
ци ја две гре шке. 

Нај у че ста ли је гре шке (ранг 1-2, 3-4) у гру пи де це са оште ће њем слу ха 
(кон дук тив но и пер цеп тив но са ОСП и ДОСП) су оми си ја ре чи и суп си-
ту ци ја реч ју без ја сне ве зе са реч ју сти му лу сом. Код де це са ди сла ли јом, 
раз вој ном дис фа зи јом, му ца њем и код де це К гру пе нај у че ста ли је вр сте 
гре ша ка су оми си ја гла са фи нал но и за ме на ре чи сти му лу са не реч ју. 
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Та бе ла 3. Вр сте гре ша ка и ранг гре ша ка на го вор ној ауди о ме три ји 
код де це са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је и де це К гру пе

Вр ста 
гре шке 

Кон д. 
ошт.  
слу ха
Н=5

Оште ћ.
слу ха
ОСП 
Н=10

Оште ћ.
слу ха

ДОСП 
Н=5

Ди сл.* 
Н=22

Раз вој на
дис ф.** 

Н=23

Му ц- 
а ње 
*** 

Н=19

K
гру па 

****
Н=20 

ОМИ СИ ЈА РЕ ЧИ 65 (1) 124 (2) 75 (1) 33 (5) 49 (4) 28  (5)  10 

С
У

П
 С

ТИ
 ТУ

 Ц
И

 ЈА
 Р

ЕЧ
 ЈУ

 С
А

 З
Н

А
 Ч

Е Њ
ЕМ

Оми си ја пр вог 
гла са у ре чи   13   13 25 12 6 

Оми си ја гла са 
ме ди јапстлно 7 6   0 0 0 

Оми си ја гла са 
фи нал но 56 (2) 138 (1) 14 (5) 67 (1) 95 (1) 45   (1) 41 (1)

Суп сти ту ци ја 
звуч ни-бе звуч ни 18 13 12 15 33 15 12 

Суп сти ту ци ја 
гла са ини ци јал-
но гласом друге 

групе 
33 (5) 37 12 47 (3) 47 (5) 40  (2) 19 (4)

Суп сти ту ци ја во-
ка ла ме ди јал но   6   6 8 0 

Суп сти ту ци ја 
кон со нан та  
ме ди јал но 

  26   8 0 6 4 

Суп сти ту ци ја 
гла са фи нал но 12 65 (5)   9 15 13 13 

Ади ци ја гла са 
ини ци јал но 4 9   11 15 7 5 

Ади ци ја гла са 
ме ди јал но   6   3 9 3 

Ади ци ја гла са 
фи нал но 10 24   15 30 16 10 

Ин вер зи ја  
гла со ва у ре чи 5 9     6 6 

Ком би на ци ја 
две гре шке 17 14   15 13 19 17 (5)

Суп сти ту ци ја 
реч ју без ја сне 

ве зе 
41 (3) 118 (3) 62 (2) 43 (4) 50 (3) 33 (4) 32 (2)

Суп сти ту ци ја  
не лек се мом 41 (3) 105 (4) 62 (2) 51 (2) 58 (2) 37    (3) 27 (3)

Суп сти ту ци ја  
пр вим сло гом  
тра же не ре чи 

5 23 48 (4)   7 6 

Суп сти ту ци ја  
не ким дру гим  

сло гом 
  38     9 
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5. ЗА КЉУЧ ЦИ

1.  По ре ме ћај го вор не пер цеп ци је је при су тан код свих оп сер ви ра-
них по ре ме ћа ја вер бал не ко му ни ка ци је (кон дук тив но и пер цеп-
тив но оште ће ње слу ха са ОСП и ДОСП, дис фа зи ја, му ца ње, ди-
сла ли ја).

2.  Код де це са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је ин тен зи тет 
го вор ног сиг на ла зна чај но ути че на про цес го вор не пер цеп ци је. 

 - Де ца са кон дук тив ним оште ће њем слу ха на 60 dB пер ци пи ра ју 
100% ре чи са ли сте.

 - Де ца са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са ОСП и ДОСП са 
по ве ћа њем ин тен зи те та са мо до из ве сне гра ни це по бољ ша ва ју 
про це нат пер ци пи ра них ре чи да би са да љим по ве ћа њем ин-
тен зи те та број гре ша ка остао исти или се по ве ћа вао.

 - Де ца са ди сла ли јом на 55 dB пер ци пи ра ју 100% ре чи са ли сте.
 - Де ца са раз вој ном дис фа зи јом на 55 dB пер ци пи ра ју 100% ре чи 

са ли сте.
 - Де ца са му ца њем на 50 dB пер ци пи ра ју 100% ре чи са ли сте.
 - Де ца са ти пич ним го вор но је зич ким раз во јем на 45 dB пер ци-

пи ра ју 100% ре чи са ли сте.
3. Прет по став ка је (на осно ву гре ша ка ко је се ја вља ју при го вор ној 

пер цеп ци ји) да је фе но мен пер цеп тив не ре ста у ра ци је фо не ма 
пси хо а ку стич ка по ја ва ко ју ко ри сте де ца са по ре ме ћа јем вер бал-
не ко му ни ка ци је. Ова по ја ва до из ве сне гра ни це омо гу ћа ва чак 
и де ци оште ће ног слу ха да ком пен зу ју ре ал но не до ста ју ћи аку-
стич ки сег мент го во ра у њи хо вом слу шном по љу.

4.  Да ли ће ре ста у ра ци ја од го ва ра ти пр во бит ном сти му лу су за ви-
си од вр сте аку стич ких обе леж ја не до ста ју ћег де ла, од но сно од 
то га да ли се ра ди о ин ва ри јант ним или тран зи ци о ним обе леж-
ји ма ко ја су пре о ста ла у сти му лу су, али и од пој ма ко ји реч пре-
но си и од лек сич ког ка па ци те та слу ша о ца.

5.  Ин те зи ван трет ман уз при ме ну се лак тив не ауди тор не фил тар-
ске ам пли фи ка ци је усме рен на раз вој бо га тог лек сич ког ка па ци-
те та, се ман ти ке, син так се, мор фо ло ги је пред ста вља је дан од нај-
бит них фак то ра ко ји омо гу ћа ва де ци са по ре ме ћа ји ма вер бал не 
ко му ни ка ци је да раз ви ју и раз у ме ју го вор без об зи ра на не до стат-
ке у го вор ној пер цеп ци ји.

6. Го вор на ауди о ме три ја је ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ки па ра-
ме тар за: кон дук тив но и пер цеп тив но оште ће ње слу ха (ОСП 
и ДОСП), кон дук тив но оште ће ње слу ха у од но су на ди сла ли ју, 
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раз вој ну дис фа зи ју, му ца ње (ин тен зи те ти 30-55 dB) и ди сла ли ју – 
раз вој ну дис фа зи ју (35 dB), му ца ње – раз вој ну дис фа зи ју (40 dB).

На по ме на:  Овај рад је на стао у окви ру про јек та 178027 “Ин тер ди сци пли нар на ис-
тра жи ва ња ква ли те та вер бал не ко му ни ка ци је” ко ји је фи нан си ран од стра не Ми ни-
стар ства за на у ку и тех но лош ки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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SPEECH PERCEPTION IN CHILDREN WITH VERBAL 
COMMUNICATION DISORDERS
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SUMMARY

Perception of speech is complex process, which consists of a number of 
processes that occur in real time, from transformation of acoustic information 
that the listener receives, through hearing mechanism to psychological 
processing of certain linguistic terms, as a consequence of mental processes 
and memory structure.

Perception of speech signal implies recognition and understanding 
of voice message, which means that the listener in addition to recognition 
between characteristics of acoustic signal and phonetic segments, has to use 
its knowledge about phonological, lexical, syntactic and semantic rules of 
certain language. Syntactic and semantic rules make the base of prediction 
that was carried by the speech signal.

The purpose of this research was to examine perception of speech in 
children with verbal communication disorders.

The sample consisted of N=104 children, aged from 5-8 years with verbal 
communication disorders (articulation disorder, developmental dysphasia, 
stuttering) and children with typical speech-language development. Speech 
audiometry was performed at all of the children.

Obtained results indicate to specific features of speech perception in 
children with verbal communication disorders.

KEY WORDS: speech perception, verbal communication disorders, 
articulation disorder, developmental dysphasia, stuttering, typical speech-
language development, speech audiometry


