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ТИПОВИ ГРЕШАКА НА ЗАДАЦИМА ИМЕНОВАЊА КОД 
СТАРИЈИХ ОСОБА

Невена ЈЕЧМЕНИЦА, Бојана ДРЉАН, Маја ИВАНОВИЋ
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Апстракт
Различити чиниоци доприносе тачности постигнућа на задацима именовања код 
старијих особа. Циљ истраживања је био да се испита утицај старости, нивоа 
образовања и пола на постигнуће старијих особа у задацима конфронтационог 
именовања. Узорак истраживања чинило је 37 испитаника оба пола, подељених 
у три старосне групе. За процену именовања објеката коришћен је Бостонски 
тест именовања – БТИ. 
Резултати истраживања су показали да испитаници старији од 80 година 
остварују статистички значајно мање тачних одговора на задацима именовања, 
али и статистички значајно више грешака по типу омисије у односу на групу ис-
питаника од 69 до 79 година. Добијени резултати указују на чињеницу да је способ-
ност именовања релативно очувана све до краја осме деценије живота, када се 
очекује значајнији пад у постигнућу на задацима процене наведених способности. 
Анализа полних разлика показала је да жене праве статистички значајно мање 
грешака семантичког типа, али истовремено и статистички значајно више гре-
шака по типу омисија у односу на мушкарце. Поред осталог, резултати су показа-
ли да, са мањим изузецима, постигнуће испитаника на задацима конфронтацио-
ног именовања није значајно условљено нивоом образовања. Налази истраживања 
указују да је важно узети у обзир полне, образовне, али и старосне разлике као 
факторе приликом процене постигнућа на Бостонском тесту именовања.
Кључне речи: конфронтационо именовање, старије особе, лексичке способности 

УВОД

Ментални лексикон представља скла-
диште информацијa о речима. Приступ 
менталном лексикону обавља се уз помоћ 
лексичких процеса који омогућавају пре-
трагу лексикона и проналажење лек-
сичких информација. У односу на друге 
неуропсихолошке функције, промене 
на плану лексике током одраслог доба 
су суптилније. Различите врсте и нивои 
оштећења лексичких способности, као што 

је смањена способност призивања речи 
из менталног лексикона доводе се у везу 
са старошћу, различитим неуролошким 
обољењима и другим чиниоцима. Често 
се дешава да приступ лексикону са циљем 
продукције језичких јединица (могућност 
проналажења и употребе одговарајуће 
лексичке јединице када је то потреб-
но) узрокује проблеме старијим особама 
(Bowles & Poon, 1985; Burke & Light,1981; 
Nicholas et al., 1985). 
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Из ових, али и других значајних раз-
лога, процена способности именовања 
представља интегралну компоненту не-
уропсихолошке процене (Tombaugh & 
Hubiey, 1997). У испитивању способности 
именовања значајно је одредити чинио-
це који доприносе тачности постигнућа. 
Неуспех да се тачно именује објекат може 
бити одређен бројним когнитивним и 
језичким факторима. Остали, који се односе 
на ниво образовања, општу интелигенцију, 
памћење, старост, као и присуство/одсу-
ство неуролошких обољења могу огра-
ничити ефикасност којом се различити 
појмови у менталном лексикону проналазе 
(Albert et al., 1988). 

У циљу процене способности 
именовања најчешће се користи Бостонски 
тест именовања – БТИ (Kaplan at al., 1983). 
Овај инструмент се већ деценијама врло 
успешно користи за процену степена тежи-
не лексичко-семантичких дефицита одрас-
лих особа, али и деце. Истраживања су по-
казала да БТИ као мера конфронтацијског 
(визуелно заснованог) именовања 
може бити кључна у диференцијалном 
дијагностичком процесу нормалног 
старења у односу на обољења централног 
нервног система, као што су прогресивна 
афазија (Rogalski et al., 2007) и деменција 
(Cummings & Benson, 1983; Randolph et al., 
1999; Tsolaki et al., 2003).

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Циљ истраживања био је да се испита 
утицај старости, нивоа образовања и пола 
на постигнуће старијих особа у задацима 
конфронтационог именовања објеката. 
Претпоставка од које се пошло је да ће вред-
ности постигнућа на задацима конфрон-
тационог именовања значајно опадати са 
повећањем старости испитаника. Ова хи-
потеза има упориште у бројним факторима 
који су неминовни пратиоци старости као 
што је „нормално старење мозга” које није 
повезано са клинички дијагностикованим 
неуролошким поремећајима, све већи број 
здравствених обољења, смањење когни-
тивне стимулације и др.

У истраживању је учествовало 37 ис-
питаника који су подељени у три старосне 
групе: 69-74 године (Н=18); 75-79 година 
(Н=8) и 80-85 година (Н=11). У табели 1 
дати су основни дескриптивни подаци за 
узорак истраживања. 

За процену именовања објеката 
коришћен је Бостонски тест именовања 
– БТИ (Kaplan at al., 1983). Овај тест се 
састоји од 60 црно-белих цртежа објеката 
и процењује способност конфронтационог 
(визуелно заснованог) именовања. Коначан 
скор тачних одговора укључивао је одгово-
ре које су испитаници дали без подршке 
испитивача, као и одговоре који су проду-
ковани уз претходну семантичку подршку. 
Грешке у именовању објеката су анализи-
ране према типу: 1. грешке семантичког 

Табела 1. 
Основни дескриптивни показатељи на узорку
Старост испитаника Ниво образовања Пол
Укупно Min Max AS(SD) Н(%) Н(%)

37 69 85 75,67(4,87)
Основно 14(37,8) Мушкарци 11(29,7)
Средње 18(48,6)

Жене 26(70,3)
Високо 4(13,5)
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типа (семантичке парафазије) – испитаник 
продукује реч која је у неком значењском 
односу са траженом (нпр. хипероним, си-
ноним, или други појам из истог лексичког 
или семантичког поља); 2. грешке асеман-
тичког типа – испитаник продукује реч 
која није ни у каквом значењском одно-
су са траженом речју; 3. неологизми – ис-
питаник продукује псеудореч, односно 
комбинацију гласова или слогова којој није 
приписано лексичко значење у српском 
језику; 4. фонолошке грешке – испитаник 
продукује тражену реч, али фонолошки 
измењену (нпр. замене групе гласова или 
слогова); 5. циркумлокутивне грешке – 
опис објекта без конкретног именовања; 
6. омисије – одсуство одговора на задатку 
именовања објекта. 

Процена способности именовања 
обављена је са сваким испитаником 
појединачно, док су демографски подаци 
прикупљени на основу попуњавања кра-
тког упитника на почетку испитивања. 
Истраживање је реализовано током 2021. 
године као студија пресека. 

Добијени подаци су приказани табе-
ларно уз коришћење мера дескриптивне и 
инференцијалне статистике. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Основни дескриптивни показатељи 
типова грешака на Бостонском тесту 
именовања на узорку у целини, приказани 
су у Табели 2.

Табела 2. 
Основни дескриптивни показатељи типова 
грешака на БТИ
Типови 
грешака Min Max AS SD

БТИ СГ 0,00 11,67 2,70 3,87
БТИ АсГ 0,00 1,67 0,13 0,46
БТИ Нео 0,00 0,00 0,00 0,00
БТИ ФонГ 0,00 0,00 0,00 0,00
БТИ Цир 0,00 5,00 0,18 0,85
БТИ Оми 0,00 49,33 12,10 11,00

Добијени резултати на Бостонском 
тесту именовања показују да омисија, 
то јест одсуство одговора представља 
најучесталији тип грешака. За њима 
по учесталости следе грешке у фор-
ми семантичких парафазија, док су се 
циркумлокуције и грешке асемантичког 
типа јавиле код неколицине испитаника. 
Са друге стране, неологизми и фонолош-
ке грешке нису пронађене у нашем узорку 
испитаника, због чега је овај тип грешака 
искључен из анализе резултата у наставку 
истраживања. 

У Tабелама 3 и 4 су приказане разлике 
према старости на БТИ на нивоу узорка у 
целини, као и статистичка значајност раз-
лика која је за одређене категорије одго-
вора утврђена међу појединим старосним 
групама. 
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Табела 3.
Разлике у односу на старост испитаника

Старосна 
група Min Max AS SD F p

БТИ Тачни
69-74 73,33 98,33 89,07 6,95

5,65 0,0075-79 78,33 98,33 86,87 7,78
80-85 51,67 93,33 76,81 13,95

БТИ СГ
69-74 0,00 10,00 2,59 3,88

0,25 0,7775-79 0,00 10,00 3,54 3,82
80-85 0,00 11,67 2,27 4,16

БТИ АсГ
69-74 0,00 0,00 0,00 0,00

1,66 0,2075-79 0,00 1,67 0,20 0,59
80-85 0,00 1,67 0,30 0,67

БТИ Цир
69-74 0,00 1,67 0,09 0,39

1,44 0,2575-79 0,00 5,00 0,62 1,76
80-85 0,00 0,00 0,00 0,00

БТИ Оми
69-74 0,00 26,67 8,24 6,21

6,16 0,0075-79 0,00 15,00 8,95 5,34
80-85 0,00 49,33 20,69 15,30

Табела 4.
Разлике у типовима одговора између старосних група

Mean Difference St. Err. p
БТИ 
Тачни 69-74

75-79 2,19 4,11 0,86
80-85 12,25 3,70 0,00

БТИ Оми
69-74

75-79 -0,70 4,12 0,98
80-85 -12,45 3,71 0,00

Испитаници од 69 до 74 године су на 
Бостонском тесту именовања остварили 
статистички значајно већи број тачних 
одговора у односу на испитанике старо-
сти од 80 до 85 година (p=0,00). Анализом 
различитих типова грешака утврђено је 
да не постоје статистички значајне раз-
лике у њиховој учесталости у односу на 
старост испитаника (p>0,05). Изузетак су 
грешке омисије, где су резултати поређења 
постигнућа међу различитим старосним 
групама указали на статистички значајне 
разлике. Наиме, испитаници од 80 до 85 
година остварили су статистички значајно 
лошије постигнуће, односно испољили су 
више грешака у форми одсуства одговора 

на задацима конфронтационог именовања 
у односу на испитанике од 69 до 74 године 
(p=0,00). 

У Tабели 5 су приказане разлике према 
полу на БТИ, на нивоу узорка у целини.
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Табела 5.
Разлике у односу на пол испитаника

Пол Min Max AS SD F p

БТИ Тачни
Мушкарци 73,33 98,33 88,63 8,39

1,83 0,18
Жене 51,67 96,67 83,39 11,56

БТИ СГ
Мушкарци 0,00 11,67 4,69 4,52

4,55 0,04
Жене 0,00 10,00 1,85 3,31

БТИ АсГ
Мушкарци 0,00 1,67 0,30 0,67

2,14 0,15
Жене 0,00 1,67 0,06 0,32

БТИ Цир
Мушкарци 0,00 0,00 0,00 0,00

0,68 0,41
Жене 0,00 5,00 0,25 1,02

БТИ Оми
Мушкарци 0,00 16,67 6,37 5,99

4,67 0,03
Жене 1,67 49,33 14,52 11,80

Добијени резултати показују да жене у 
просеку остварују мање тачних одговора 
на задацима конфронтационог именовања, 
без утврђивања статистички значајних 
разлика у односу на мушкарце из узорка 
(p>0,05). Кад је реч о типовима грешака, 
код мушкараца доминирају грешке се-
мантичког и асемантичког типа. Анализа 
учесталости грешака семантичког типа 
указала је на статистички значајне разли-
ке у корист жена на овом задатку (p=0,04). 
Са друге стране, статистичка анализа на 

нивоу узорка у целини показала је да жене 
праве статистички значајно више грешака 
омисија на Бостонском тесту именовања 
(p=0,01). 

У Tабелама 6 и 7 су приказане разли-
ке према нивоу образовања на БТИ, на 
нивоу узорка у целини, као и статистич-
ка значајност разлика која је за одређене 
категорије одговора утврђена међу 
појединим групама испитаника са разли-
читим нивоом образовања. 

Табела 6.
Разлике у односу на ниво образовања испитаника

Ниво 
образовања Min Max AS SD F p

БТИ Тачни
Основно 51,67 91,67 77,85 12,02

6,17 0,00Средње 68,33 98,33 89,25 7,73
Високо 80,00 98,33 89,33 7,50

БТИ СГ
Основно 0,00 10,00 2,73 3,95

0,21 0,81Средње 0,00 11,67 2,96 4,02
Високо 0,00 8,33 1,66 3,72

БТИ АсГ
Основно 0,00 1,67 0,11 0,44

0,31 0,73Средње 0,00 1,67 0,18 0,54
Високо 0,00 0,00 0,00 0,00

БТИ Цир
Основно 0,00 5,00 0,35 1,33

0,76 0,47Средње 0,00 0,00 0,00 0,00
Високо 0,00 1,67 0,33 0,74

БТИ Оми
Основно 6,67 49,33 19,00 13,37

5,57 0,00Средње 0,00 26,67 7,68 7,02
Високо 1,77 16,67 8,68 5,41
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Табела 7.
Разлике у типовима одговора између испитаника са различитим нивоом образовања

Mean Difference St. Err. p

БТИ Тачни Основно
Средње 11,31 3,50 0,01
Високо 10,31 5,11 0,14

БТИ Оми Основно
Средње -11,40 3,41 0,00
Високо -11,47 4,99 0,08

Анализом резултата утврђено је да су 
испитаници са завршеном средњом шко-
лом имали значајно боља постигнућа, 
односно остварили су већи број тачних 
одговора на задацима конфронтационог 
именовања у поређењу са испитаницима 
који имају основно образовање (p=0,01). 
Такође, испитаници који имају средњи 
ниво образовања остварили су значајно 
мање грешака омисија у односу на испи-
танике који имају основно образовање 
(p=0,00). Резултати анализе других типо-
ва грешака указали су на ниже просечне 
вредности код испитаника са вишим ни-
воима образовања, без утврђивања стати-
стички значајних разлика (p>0,05). 

ДИСКУСИЈА

Резултати процене способности 
именовања у групи испитаника од 69 до 84 
године показали су да омисије и семантич-
ке парафазије представљају најучесталије 
типове грешака на овим задацима. Поред 
овога, испитаници старији од 80 годи-
на остварују статистички значајно мање 
тачних одговора на задацима именовања, 
али и статистички значајно више греша-
ка омисије у односу на групу од 69 до 79 
година. Добијени резултати указују на 
чињеницу да је способност именовања ре-
лативно очувана све до краја осме деценије 
живота, када се утврђује значајнији пад у 
постигнућу на задацима процене наведе-
них способности. 

Налази лошијег учинка на задацима 
именовања у групи старијих особа гене-
рално су у складу са субјективним утис-
цима испитаника, који се често жале да не 
могу да се сете имена људи или предмета 
из окружења и уверени су да им се то у 
последње време дешава чешће него раније. 
Њихове утиске потврђују истраживања 
која показују да, почевши од осме деценије 
живота, испитаници остварују лошије 
постигнуће на задацима који захтевају 
именовање (Au et al., 1995; Borod et al., 1980; 
Goodglass, 1980; LaBarge et al., 1986; Nicholas 
et al., 1985; Welch et al., 1996). Ван Горп и 
сарадници (Van Gorp et al., 1986) су у свом 
истраживању утврдили да су до 69. године 
живота средње вредности постигнућа ис-
питаника у складу са нормама Бостонског 
теста именовања (Kaplan at al., 1983) за 
млађе појединце, док постигнуће код ис-
питаника старијих од 70 година континуи-
рано опада. Резултати нашег истраживања 
показују донекле другачији образац 
постигнућа, с обзиром да је значајнији пад 
на задацима именовања утврђен код испи-
таника старијих од 80 година, али не и код 
седамдесетогодишњака. Сличне резултате 
у свом истраживању добили су Кент и Лус 
(Kent & Luszcz, 2002), где на узорку старих 
особа нису откривене никакве старосне 
разлике на Бостонском тесту именовања 
све до 80. године.

Анализа грешака у нашем истраживању 
додатно указује на релативну очуваност 
лексичких и семантичких репрезентација 
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речи код испитаника све до 80. године, 
када учесталост омисија значајно расте у 
најстаријој групи испитаника. Наведене 
промене се могу тумачити у контек-
сту неуролошких промена повезаних са 
нормалним старењем, али и повећаном 
ригидношћу и опрезом код старијих особа 
који додатно доприносе споријем давању 
одговора и/или потпуним одсуством од-
говора на наведеним задацима (Hayslip & 
Panek, 1993). 

Када су у питању полне разлике, резул-
тати истраживања су показали да жене 
праве статистички значајно мање грешака 
семантичког типа, али истовремено и ста-
тистички значајно више грешака по типу 
омисија у односу на мушкарце. Због рела-
тивно малог броја истраживања која су 
испитивала актуелну тему, остаје нејасно 
порекло полних разлика на задацима 
именовања код старијих особа. Значајност 
разлика између мушкараца и жена на за-
дацима конфронтационог именовања 
неки аутори објашњавају чињеницом да су 
поједине лексеме у тесту једноставно више 
блиске мушкарцима него женама и обрну-
то, као и да одатле произлазе наведене 
разлике (Randolph et al., 1995). Недостатак 
полних разлика у истраживањима могао 
би да сугерише да су ставке укључене у 
тест именовања биле подједнако фрек-
вентне за оба пола (Tsang & Lee, 2003). 

Наши резултати су показали да 
постигнуће испитаника на задацима кон-
фронтационог именовања није значајно 
условљено нивоом образовања што је у 
супротности са налазима истраживања 
да ниво образовања има значајан утицај 
на способност именовања (Kent & Luszcz, 
2002; Neils et al., 1995; Piguet et al., 2001; 
Saxton et al., 2000). Утврђено је да су испи-
таници који као највиши ниво образовања 
имају завршену средњу школу остварили 

статистички значајно више тачних одго-
вора, али и статистички значајно мање 
грешака по типу омисија у односу на ис-
питанике са нижим нивоом образовања. 
Са друге стране, између група испитаника 
са завршеном средњом школом и факулте-
том нису утврђене статистички значајне 
разлике у постигнућу на свим задацима. 
Добијени резултати нису у потпуности не-
очекивани. Наиме, према мишљењу Бела 
и сарадника (Bell et al., 2000) конфронта-
ционо именовање је повезано са узрастом 
на којем су испитаници стекли знање о 
одређеним појмовима. Имена објеката 
научена у касном детињству су међу 
најугроженијим када дође до опадања спо-
собности именовања. Резултати других 
аутора (Hall et al., 2012; Tsang & Lee, 2003) 
потврђују наше налазе да ниво образовања 
нема значајан утицај на конфронтационо 
именовање. 

ЗАКЉУЧАК

Резултати овог истраживања сугеришу 
да способност именовања остаје генерално 
добро очувана током старења код старијих 
особа без неуролошких обољења, иако 
постоји тренд да постигнућа на овим зада-
цима постепено опадају са старењем. Ове 
разлике, међутим, не постају очигледне све 
до осамдесете године. 

Постоје бројна ограничења која могу 
утицати на генерализацију добијених ре-
зултата. Нека од ограничења укључују 
величину узорка и природу истраживања 
које је реализовано као студија пресе-
ка. Такође, испитаници који чине узорак 
истраживања су били претежно високо 
образовани и из градске средине. Иако је 
могуће да би другачије структурисани те-
стови именовања (нпр. они који користе 
нискофреквентне ставке или мере време 
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кашњења) показали промене и у ранијој 
доби, садашњи резултати показују да 
на овом широко коришћеном тесту, учи-
нак не опада све док испитаници нису у 
поодмаклој животној доби. Упркос овим 
ограничењима, свеукупни налази показују 
важност узимања у обзир полних, образов-
них али и старосних разлика као фактора 
при процени постигнућа на Бостонском 
тесту именовања. Модел који би објаснио 
међусобне односе између различитих 
когнитивних и психосоцијалних факто-
ра био би такође веома користан за наше 
разумевање механизма опадања способ-
ности конфронтационог именовања у 
природном старењу. Реализација лонги-
тудиналног истраживања може додатно 
допринети разумевању промена у способ-
ности конфронтационог именовања код 
популације старих особа. 
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Abstract

Numerous factors contribute to the accuracy 
of performance on picture-naming tasks 
in elderly people. The aim of the research 
was to examine the influence of age, level of 
education and gender on the achievement of 
elderly people in picture-naming tasks. The 
research sample consisted of 37 participants 
of both genders, divided into three age 
groups. The Boston Naming Test – BNT was 
used to assess naming pictures of objects. 
The results of the research showed that people 
older than 80 years achieve statistically 
significantly fewer correct answers on naming 
tasks, but also statistically significantly more 
omission errors compared to the group 
aged 69 to 79 years. The obtained results 
point to the fact that the naming ability 
is relatively preserved until the end of the 
eighth decade of life, when a significant drop 
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in achievement on these tasks is expected. 
The analysis of gender differences showed 
that women make statistically significantly 
fewer semantic errors, but at the same time 
statistically significantly more omission 
errors compared to men. Also, the results 
showed that with minor exceptions, the 
achievement on confrontational naming 
tasks was not significantly conditioned by the 
level of education. Research findings point to 
the importance of taking into account gender, 
level of educational and age differences when 
assessing achievement on the Boston Naming 
Test.

Keywords: confrontational naming, elderly, 
lexical skills 
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