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Број не сту ди је ука зу ју на по ве за ност обра зов ног ни воа мај ке са раз во јем 
деч јег го во ра. Циљ овог екс пло ра тив ног ис тра жи ва ња био је усме рен ка утвр-
ђи ва њу при ро де по ве за но сти обра зов ног ни воа мај ке са раз ли чи тим аспек-
ти ма струк ту рал но-је зич ких и праг мат ских фун цки ја  њи хо ве де це. 

Узо рак чи ни 97 (46,2%) де ча ка и 113 (53,8%) де вој чи ца, уз ра ста из ме ђу 
4 и 7 го ди на (АС=5,75; СД=0,97). Ко му ни ка ци о не спо соб но сти ис пи ти ва не 
де це утвр ђе не су при ме ном срп ске вер зи је Ко му ни ка ци о не че кли сте за де цу. 
Сви ис пи та ни ци су по де ље ни у три гру пе, у за ви сно сти од обра зов ног ни воа 
њи хо вих мај ки. Пр вој гру пи при па да 19 ис пи та ни ка чи је мај ке ни су за вр ши-
ле сред њу шко лу; дру гу гру пу чи не 104 ис пи та ни ка чи је мај ке има ју сред њу 
струч ну спре му, док је по след њим под у зор ком об у хва ће но 87 ис пи та ни ка чи-
је мај ке има ју ви со ко обра зо ва ње. 

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да де ца обра зо ва ни јих мај ки до сти жу зна-
чај но ви ши ни во син так сич ког (p=0,013) и се ман тич ког (p=0,001) раз во ја 
у од но су на де цу чи је мај ке има ју ни жи сте пен обра зо ва ња. Ни је утвр ђе на 
зна чај на по ве за ност из ме ђу праг мат ске ком пе тен ци је ис пи та ни ка и обра-
зов ног ни воа њи хо вих мај ки. Де ца обра зо ва ни јих мај ки има ју, у про се ку, ви ше 
вред но сти ком по зит ног ско ра со ци јал них де ви ја ци ја у од но су на по ред бе не 
гру пе ис пи та ни ка. 

До би је ни по да ци ука зу ју на по тре бу да се у прак тич ном ра ду не до вољ на 
еду ка ци ја мај ке сма тра фак то ром ри зи ка за по то њи го вор но-је зич ки раз вој 
њи хо ве де це.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: је зик, праг ма ти ка, со цио-еко ном ски ста тус

1  Чланак представља резултат рада на пројекту “Социјална партиципација особа са 
интелектуалном ометеношћу”, број 179017 (2011-2014), чију реализацију финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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УВОД

Осим не сум њи вог зна ча ја на след них фак то ра, со цио-кул тур ни чи-
ни о ци мо гу има ти пре су дан ути цај на ток го вор но-је зич ког раз во ја де це 
пред школ ског уз ра ста. По зна то је да де ца, ко ја по ти чу из по ро ди ца са 
ни ским со цио-еко ном ским ста ту сом, са из ве сним за ка шње њем про ла зе 
кроз уоби ча је не фа зе го вор но-је зич ког раз во ја. Успо рен ри там го вор ног 
раз во ја код ове де це мо же се опа зи ти већ у дру гој го ди ни жи во та, а по 
пра ви лу се на ста вља и то ком шко ло ва ња (Re scor la & Al ley, 2001). Оту да 
и не чу ди на лаз да у под у зор ку де це са не до вољ но раз ви је ним ко му ни-
ка ци о ним спо соб но сти ма има дис про пор ци о нал но ви ше ис пи та ни ка са 
ни ским со цио-еко ном ским ста ту сом (Tom blin, Hardy, & Hein, 1991).

Со цио-еко ном ски ста тус пред ста вља крај ње сло же ну ва ри ја блу. 
Осим то га, мно ги фак то ри ко ји ути чу на раз вој го во ра ко ва ри ра ју са со-
цио-еко ном ским ста ту сом, та ко да је по тра га за ди рект ним, ка у за лим ве-
за ма из ме ђу по сма тра них ва ри ја бли уна пред осу ђе на на не у спех. Мно га 
ис тра жи ва ња, ме ђу тим, по ка зу ју да је обра зов ни ни во мај ке нај зна чај-
ни ја ва ри ја бла со цио-еко ном ског ста ту са ко ја се мо же до ве сти у ве зу са 
број ним по ка за те љи ма оства ри ва ња ро ди тељ ске уло ге (Born stein, Hahn, 
Su walsky, & Haynes, 2003). У не ким ис тра жи ва њи ма обра зов ни ни во мај-
ке се ко ри сти као ин декс со цио-еко ном ског ста ту са, с об зи ром на то да 
ова ва ри ја бла ко ре ли ра са оста лим ин ди ка то ри ма со цио-еко ном ског 
ста ту са, као што су: ме сеч ни при хо ди, брач ни ста тус, број чла но ва до-
ма ћин ства, за ни ма ње и за по сле ност ро ди те ља, оства ри ва ње пра ва на со-
ци јал не пре ста ци је и сл. (Chri stian, Mor ri son, & Bryant, 1998). Ако би се 
ре гре си о ном ана ли зом од стра нио ути цај обра зов ног ни воа мај ке, он да 
со цио-еко ном ски ста тус не би имао би ло ка кав зна чај за раз вој ко му ни-
ка ци о них спо соб но сти ис пи ти ва не де це (Hoff, 2003). 

Циљ овог екс пло ра тив ног ис тра жи ва ња је да утвр ди при ро ду по ве за-
но сти обра зов ног ни воа мај ки са ко му ни ка ци о ним спо соб но сти ма њи-
хо ве де це. 

МЕ ТОД

Узо рак

Узор ак је чинило 97 (46,2%) де ча ка и 113 (53,8%) де вој чи ца, уз ра-
ста од че ти ри до се дам го ди на (АС=5,75; СД=0,97). Ни је утвр ђе на ста ти-
стич ки зна чај на раз ли ка у хро но ло шкој ста ро сти ис пи та ни ка раз ли чи-
тог по ла (F(1,208)=1,142; p=0,707). Ис пи ти ва на де ца по ха ђа ју ре дов не 
вас пит не гру пе у пред школ ским уста но ва ма. Сва де ца жи ве у сво јим 
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при мар ним по ро ди ца ма, где их од га ја ју би о ло шке мај ке. Пре ма на во-
ди ма ро ди те ља и вас пи та ча, ни је дан ис пи та ник не ма би ло ка кав об лик 
го вор но-је зич ког по ре ме ћа ја, осим раз вој но при хва тљи вих по ре ме ћа ја 
ар ти ку ла ци је. Из узор ка су од стра ње ни ис пи та ни ци за ко је по сто ји сум-
ња да има ју не ки об лик ин те лек ту ал не оме те но сти или оште ће ња слу ха. 
Сви ис пи та ни ци су мо но лин гва ли, а ма тер њи је зик им је срп ски.

Ин стру мент и про це ду ра ис пи ти ва ња

На кон до би ја ња ин фор ми са не са гла сно сти јед ног од ро ди те ља ко-
му ни ка ци о не спо соб но сти ис пи та ни ка про це ње не су та ко што је вас пи-
тач, ко ји по зна је ис пи ти ва но де те нај ма ње шест ме се ци, по пу нио дру гу 
вер зи ју Ко му ни ка ци о не че кли сте за де цу (Chil dren’s Com mu ni ca tion Chec-
klist – Se cond Edi tion – CCC-2; Bis hop, 2003). У ис тра жи ва њу је ко ри шћен 
адап ти ра ни срп ски пре вод на ве де не че кли сте (Glum bić & Broj čin, 2012). 
Овим ин стру мен том се про це њу ју струк ту рал ни аспек ти је зи ка (под-
ска ле Го вор, Син так са, Се ман ти ка и Ко хе рен ци ја), праг мат ски аспек ти 
ко му ни ка ци је (под ска ле Не а де кват на ини ци ја ци ја, Сте ре о ти пан го вор, 
Ко ри шће ње кон тек ста и Не вер бал на ко му ни ка ци ја), као и об ли ци ко му-
ни ка ци о ног по на ша ња ка рак те ри стич ни за де цу са по ре ме ћа ји ма аути-
стич ког спек тра (под ска ле Со ци јал ни од но си и Ин те ре со ва ња). 

За сва ку од на ве де них под ска ла из ра чу на ти су ска ли ра ни ско ро ви са 
арит ме тич ком сре ди ном 10 и стан дард ном де ви ја ци јом три. Са би ра њем 
вред но сти ска ли ра них ско ро ва пр вих осам ска ла до би јен је оп шти скор 
ко му ни ка ци о них спо соб но сти (GCC), док је ком по зит ни скор де ви ја ци ја 
у со ци јал ним ин тер ак ци ја ма (SIDC), до би јен та ко што је од зби ра ска-
ли ра них ско ро ва на под ска ла ма Не а де кват на ини ци ја ци ја, Не вер бал на 
ко му ни ка ци ја, Со ци јал ни од но си и Ин те ре со ва ња од у зет збир ска ли ра-
них ско ро ва на пр ве че ти ри под ска ле. Овај ком по зит ни скор ука зу је на 
ати пич не об ли ке по на ша ња, ка рак те ри стич не за де цу с по ре ме ћа ји ма 
аути стич ког спек тра. 

За сва ко де те смо при ку пи ли по дат ке о обра зов ном ни воу њи хо-
вих мај ки. У ли те ра ту ри се ова ва ри ја бла обич но из ра жа ва бро јем го-
ди на про ве де них у шко ли у тре нут ку ис пи ти ва ња (Chri stian, Mor ri son, 
& Bryant, 1998), с тим што се ни ским обра зов ним ни во ом сма тра шко-
ло ва ње ко је је тра ја ло кра ће од 12 го ди на (Re illy et al., 2007). У на шим 
усло ви ма тра ја ње шко ло ва ња не ко ре спон ди ра увек са сте пе ном струч-
не спре ме та ко да су, при ли ком фор ми ра ња под у зо ра ка, оба кри те ри ју-
ма узе та у об зир. Пр ви под у зо рак чи не мај ке чи је је укуп но шко ло ва ње 
тра ја ло ма ње од 12 го ди на, тј. мај ке са не за вр ше ном сред њом шко лом у 
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че тво ро го ди шњем тра ја њу. Овај под у зо рак чи ни све га 19 (9,05%) мај ки, 
од ко јих је ве ћи на (16 мај ки) за вр ши ла са мо основ ну шко лу, док су пре-
о ста ле три за вр ши ле тро го ди шњу сред њу струч ну шко лу. Нај број ни ји 
под у зо рак чи не 104 (49,52%) мај ке ис пи ти ва не де це са за вр ше ном сред-
њом шко лом, док је тре ћим под у зор ком об у хва ће но 87 (41,43%) мај ки 
са за вр ше ним фа кул те том. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

По ве за ност обра зов ног ни воа мај ке са ко му ни ка ци о ним спо соб но-
сти ма де те та утвр ђе на је за сва ку под ска лу и за сва ки ком по зит ни скор 
при ме ном јед но фак тор ске ана ли зе ва ри јан се (АNOVA). У овом по гла-
вљу би ће при ка за ни са мо они ре зул та ти ко ји ука зу ју на по сто ја ње раз-
ли ке у ко му ни ка ци о ним спо соб но сти ма де це пред школ ског уз ра ста у 
за ви сно сти од обра зов ног ни воа њи хо вих мај ки. 

Гра фи кон 1 – По стиг ну ћа ис пи ти ва не де це са под ска ли Син так са у 
од но су на обра зов ни ни во њи хо вих мај ки

На осно ву вред но сти ска ли ра них ско ро ва на под ска ли Син так са ис-
пи ти ва на де ца су по де ље на у три гру пе: пр вој гру пи при па да ју ис пи та-
ни ци ко ји на овој под ска ли има ју из ме ђу 0 и 7 по е на, што од го ва ра вред-
но сти ма ма њим од 25. пер цен ти ла це ло куп ног узор ка; сред њу гру пу чи-
не ис пи та ни ци, ко ји на под ска ли Син так са има ју из ме ђу 8 и 11 по е на, 
што од го ва ра вред но сти ма ве ћим од 25. и ма њим од 75. пер цен ти ла, док 
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по след њу гру пу чи не ис пи та ни ци са нај ви шим ско ро ви ма (12 и 13), ко ји 
од го ва ра ју вред но сти ма ве ћим од 75. пер цен ти ла.

Ре зул та ти при ка за ни на Гра фи ко ну 1 по ка зу ју да нај ве ћи број мај ки 
де це из пр ве и дру ге гру пе има не за вр ше ну сред њу шко лу, за тим сле-
де це ис пи та ни ци чи је мај ке има ју за вр ше ну сред њу шко лу у че тво ро-
го ди шњем тра ја њу, док је нај ма ње оних ис пи та ни ка чи је су мај ке ви со-
ко о бра зо ва не. Са свим су прот но, ви ше од по ло ви не де це (58,62%) мај ки 
са за вр ше ним ви со ким обра зо ва њем на под ска ли Син так са оства ру је 
12 или 13 по е на; го то во сва ко тре ће де те (29,88%) ви со ко о бра зо ва них 
мај ки има про сеч на по стиг ну ћа на овој под ска ли, док са мо де се то ро 
(11,49%) ис пи та ни ка чи је мај ке има ју ви со ко обра зо ва ње на под ска ли 
Син так са остварујe ма ње од осам по е на. 

Јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан се по ка зу је да су раз ли ке у про сеч-
ним вред но сти ма ска ли ра них скор ва на под ска ли Син так са из ме ђу ис-
пи ти ва них под у зо ра ка ста ти стич ки зна чај не (F(2,207)=4,419; p=0,013). 
При ме ном Schef fe-oвог post hoc те ста утвр ђе но је да се уоче не раз ли ке 
мо гу за пра во при пи са ти зна чај но ве ћим по стиг ну ћи ма де це ви со ко о-
бра зо ва них мај ки на под ска ли Син так са у од но су на ис пи та ни ке чи је 
мај ке има ју за вр ше ну сред њу шко лу (p=0,046). 

Гра фи кон 2 – По стиг ну ћа ис пи ти ва не де це са под ска ли 
Се ман ти ка у од но су на обра зов ни ни во њи хо вих мај ки

Ис пи ти ва на де ца су, на осно ву вред но сти ска ли ра них ско ро ва на 
под ска ли Се ман ти ка, по де ље на у три гру пе, на исти на чин ка ко је то 
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учи ње но и за под ска лу Син так са. Је ди на раз ли ка је што ис пи та ни ци ко-
ји при па да ју нај ви шем пер цен тил ном ран гу има ју из ме ђу 12 и 16 по е на.

Сра змер но сво ме уче шћу у ис пи ти ва ном узор ку, про цен ту ал но је 
нај ве ћи број ис пи та ни ка (47,37%) са ско ро ви ма ни жим од 25. пер цен ти-
ла, чи је мај ке има ју за вр ше ну основ ну шко лу или за нат. Не што ви ше од 
тре ћи не (36,84%) де це мај ки ко је не ма ју сред ње обра зо ва ње оства ру је 
из ме ђу 8 и 11 бо до ва, док нај ви ше ско ро ве има са мо 15,79% ис пи та ни ка 
из ове гру пе. На су прот то ме, нај ви шем пер цен тил ном ран гу при па да го-
то во тре ћи на (32,69%) ис пи та ни ка чи је су мај ке за вр ши ле сред њу шко-
лу и 41,38% ис пи та ни ка чи је су мај ке за вр ши ле фа кул тет. 

По да ци при ка за ни на Гра фи ко ну 2 не дво сми сле но по ка зу ју да де ца 
обра зо ва ни јих мај ки оства ру ју, у про се ку, ве ћи број ска ли ра них ско ро-
ва на под ска ли Се ман ти ка у од но су на де цу ма ње обра зо ва них мај ки. 
Јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан се по ка зу је да су уоче не раз ли ке ви со-
ко ста ти стич ки сиг ни фи кант не (F(2,207)=7,011; p=0,001). На кнад ним 
Schef fe-oвим те сто ви ма је утвр ђе но да ста ти стич ки зна чај не раз ли ке 
по сто је из ме ђу ис пи та ни ка чи је мај ке има ју нај ни жи сте пен обра зо ва ња 
и оста ле две гру пе ис пи та ни ка – оних чи је мај ке има ју сред њу шко лу 
(p=0,045), као и оних чи је су мај ке за вр ши ле фа кул тет (p=0,002).

До би је ни ре зул та ти су у скла ду са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња дру гих 
ауто ра. У на шем ис тра жи ва њу ни је утвр ђе на ве за из ме ђу ква ли те та ар-
ти ку ла ци је, ис пи та ног ај те ми ма под ска ле Го вор, и обра зов ног ни воа мај-
ке. До истих ре зул та та до ла зе и дру ги ауто ри (Dol lag han et al., 1999), ко-
ји на ла зе ве зу из ме ђу обра зов ног ни воа мај ки и сред ње ду жи не го во ра, 
бро ја раз ли чи тих ре чи и укуп ног бро ја ре чи, за бе ле же них у спон та ном 
го во ру њи хо ве тро го ди шње де це. Очи глед но се ра ди о по ка за те љи ма 
мор фо-син так сич ког и се ман тич ког раз во ја. На ве де не обла сти ко му ни-
ка ци о ног по на ша ња зна чај но су по ве за не са обра зов ним ни во ом мај ке и 
у на шем ис тра жи ва њу.

По зна то је да мај ке из по ро ди ца са ни ским со цио-еко ном ским ста-
ту сом при ча ју ма ње, ко ри сте огра ни че ни во ка бу лар, ре ђе по ста вља ју 
пи та ња и че шће има ју ко ер зи ван при ступ вас пи та ва њу де це (Hoff, La ur-
sen, & Tar dif, 2002). Пра ће њем ра ног го вор но-је зич ког раз во ја 1720-оро 
де це у Аустра ли ји утвр ђе но је да, осим би лин гви зма и го вор них по ре-
ме ћа ја у по ро ди ци, ни зак обра зов ни ста тус мај ке пред ста вља зна ча јан 
фак тор ри зи ка за ка сно про го ва ра ње. Ви ши обра зов ни ни во на ро чи то 
је по ве зан са сим бо лич ким аспек ти ма ко му ни ка ци је (Re illy et al., 2007). 

Већ је у дру гој го ди ни жи во та мо гу ће за бе ле жи ти ве ћи на пре дак у 
раз во ју про дук тив ног реч ни ка код де це обра зо ва них мај ки (Hoff, 2003). 
Лон ги ту ди нал ном сту ди јом на узор ку од 1909 ис пи та ни ка утвр ђе но је 
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ка ко обра зов ни ни во ро ди те ља мо ду ли ше на след не и сре дин ске ути ца-
је на по то њи раз вој вер бал ног ко е фи ци јен та ин те ли ген ци је. По ка за ло 
се да, упо ре до са ра стом обра зов ног ни воа ро ди те ља, ути цај на след них 
фак то ра по ста је све зна чај ни ји, што нас упу ћу је на за кљу чак да обра-
зо ва ни ро ди те љи омо гу ћа ва ју да се ге нет ски по тен ци ја ли њи хо ве де це 
ак ту е ли зу ју (Ro we, Ja cob son, & Van den Oord, 1999).

Ути цај обра зов ног ни воа мај ки на реч ник ис пи ти ва не де це утвр ђен 
је и у спе ци фич ној кул ту ри као што је ки не ска. За раз ли ку од ро ди те ља 
из Аме ри ке и за пад но е вроп ских зе ма ља, ки не ски ро ди те љи че сто го во ре 
та ко што ни зом по ста вље них пи та ња на во де де те на од го вор. Осим ове 
го вор не си ту а ци је, слич не кви зу, ро ди те љи у Ки ни охра бру ју сво ју де-
цу да ими ти ра ју го вор од ра слих и да пам те оп се жне на ра тив не це ли не. 
Иако се мо де ли ко му ни ка ци је са де цом из ме ђу на ше и ки не ске кул ту ре 
зна чај но раз ли ку ју, ис тра жи ва ња по ка зу ју да обра зо ва не мај ке у Ки ни 
че шће ини ци ра ју ко му ни ка ци ју са сво јом де цом и че шће при ча ју при че, 
што ди рект но ути че на бо га ће ње реч ни ка њи хо ве де це (Jin, 2002). 

Обра зов ни ни во мај ке пред ста вља, по све му су де ћи, дис тал ну ва-
ри ја блу, ко јом со цио-еко ном ски ста тус по ро ди це оства ру је ути цај на 
го вор но-је зич ки раз вој де те та, пре све га у до ме ну се ман ти ке и мор фо-
син так се. На ше ис тра жи ва ње не по ка зу је би тан ути цај обра зов ног ни воа 
мај ке на спо соб ност ар ти ку ла ци је, ни ти на раз вој праг мат ске ком пе тен-
ци је њи хо ве де це. 

Гра фи кон 3 – Вред но сти SIDC ско ра у од но су  
на обра зов ни ни во мај ке
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С об зи ром на то да су за кли нич ку про це ну ре ле вант не са мо не га-
тив не вред но сти SIDC ско ра це ло ку пан узо рак смо по де ли ли на три гру-
пе. Пр ву гру пу чи не ис пи та ни ци са ни ским вред но сти ма SIDC ско ра (од 
-26 до -7), ко је при па да ју вред но сти ма ма њим од 25. пер цен ти ла це ло-
ку пог узор ка. Дру гу гру пу чи ни ис пи та ни ци са не га тив ним вред но сти ма 
SIDC ско ра, ве ћим од 25. пер цен ти ла (од -7 до -1). По след њу, кли нич ки 
ире ле вант ну гру пу ис пи та ни ка, чи не де ца са по зи тив ним вред но сти ма 
овог ком по зит ног ско ра. 

Ана ли зом по да та ка при ка за них на Гра фи ко ну 3 ла ко се мо же уочи-
ти да су вред но сти SIDC ско ра уто ли ко ни же уко ли ко је обра зов ни ни во 
мај ке ве ћи. Раз ли ке у вред но сти ма SIDC ско ра у од но су на обра зов ни 
ни во мај ке ста ти стич ки су зна чај не (F(2,207)=4,846; p=0,009). На кнад-
ним Schef fe-oвим те сто ви ма утвр ђе на је ста ти стич ки сиг ни фи кант на 
раз ли ка у про сеч ним вред но сти ма SIDC ско ра из ме ђу де це чи је мај ке 
има ју сред њу шко лу и де це ви со ко о бра зо ва них мај ки (p=0,035), док је 
раз ли ка у вред но сти ма SIDC ско ра из ме ђу де це чи је мај ке при па да ју 
нај ни жој и нај ви шој обра зов ној гру пи на са мој гра ни ци ста ти стич ке зна-
чај но сти (p=0,055). 

Екс трем но ни ске вред но сти SIDC ско ра мо гле би да ука жу на по-
ја ву суп тил них, суп кли нич ких ма ни фе ста ци ја аути стич ког по ре ме ћа ја, 
тј. ши рег аути стич ког фе но ти па. По ја ва ши рег аути стич ког фе но ти па 
упра во је ка рак те ри стич на за ро ди те ље ин те ли гент не де це (Szat ma ri et 
al., 2000), ко ја мо гу ис по љи ти дис хар мо ни чан про фил ко му ни ка ци о ног 
по на ша ња, са ре ла тив но очу ва ним струк ту рал ним аспек ти ма је зи ка и 
из ра же ним про бле ми ма у до ме ну не вер бал не ко му ни ка ци је, со ци јал-
них ин тер ак ци ја и ис по ље них ин те ре со ва ња. Ова кав на лаз тре ба ту ма-
чи ти са мо као мо гу ћу тен ден ци ју ко ја се мо же про ве ри ти на ве ћем узор-
ку ис пи та ни ка. 

ЗА КЉУ ЧАК

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да обра зов ни ни во мај ке по зи тив но 
ути че на не ке еле мен те је зич ке струк ту ре њи хо ве де це, као што су се-
ман ти ка и мор фо син так са. За де цу ко ја по ти чу из сре ди на са ни ским 
со цио-еко ном ским ста ту сом по треб но је обез бе ди ти аде кват ну сти му-
ла ци ју, ка ко би се ком пен зо ва ли не га тив ни ефек ти ко ер зив ног ро ди тељ-
ства и не до вољ не је зич ке сти му ла ци је.

Бу ду ће ис тра жи вач ке про јек те овог ти па тре ба ло би осми сли ти та-
ко да се пре ва зи ђу огра ни че ња ак ту ел ног ис тра жи ва ња: не до вољ на ре-
пре зен та тив ност у од но су на оп шту по пу ла ци ју, ма ли број ис пи та ни ка 



ОБРАЗОВНИ НИВО МАЈКЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОМУНИКАЦИОНИХ СПОСОБНОСТИ ... 347

у од ре ђе ним под гру па ма и нео п ход ност при ме не ве ћег бро ја ин стру-
ме на та про це не. 
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MATERNAL EDUCATION AS DETERMINANT OF PRESCHOOL 
CHILDREN’S COMMUNICATION ABILITIES

NENAD GLUMBIĆ, BRANISLAV BROJČIN, MIRJANA ĐORĐEVIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

Numerous studies provided evidence that maternal education was 
related to child language development. The objective of this, explorative 
research, was to determine the nature of relationship between maternal 
education and various aspects of the child structural and pragmatic 
language functioning. 

The sample consisted of 97 (46.2%) boys and 113 (53.8%) girls, aged 
from 4 to 7 (M=5.75; SD=0.97). Their communication abilities were assessed 
by the Serbian version of the Children’s Communication Checklist. Participants 
were divided into three groups based on maternal education: those with 
unfinished high school (n=19), those with high-school education (n=104) 
as well as those, graduate from university (n=87). 

The obtained results showed that children of more educated mothers 
achieved significantly higher level of syntactic (p=0.013) and semantic 
(p=0.001) development than children of less educated mothers. There 
were no significant differences in pragmatics associated with maternal 
education. Children of more educated mothers also had higher scores of 
social deviance composite than comparable group. 

The obtained results indicate that insufficient maternal education 
should be considered as a risk factor for subsequent speech and language 
development of their children.  

KEY WORDS: language, pragmatics, socio-economic status


