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Стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем по ма жу осо ба ма из 
аути стич ког спек тра да на у че са мо стал но да ре гу ли шу по на ша ње и да на 
од го ва ра ју ћи на чин ре а гу ју у кућ ним усло ви ма, шко ли и си ту а ци ја ма у дру-
штве ној за јед ни ци. Ко ри шће њем ова квих ин тер вен ци ја осо бе са аути змом се 
под у ча ва ју да пра ве раз ли ку из ме ђу од го ва ра ју ћег и нео д го ва ра ју ћег по на ша-
ња, да пре ци зно пра те и бе ле же сво је ре ак ци је, као и да  на гра де се бе за аде-
кват не би хеј ви о рал не ма ни фе ста ци је.

Циљ овог ра да је да се, пре гле дом и ана ли зом до ступ них те о риј ских и 
ем пи риј ских ра до ва, из дво је она ис тра жи ва ња у ко ји ма се ди ску ту је о ефек-
ти ма стра те ги ја упра вља ња соп стве ним по на ша њем.

Основ на пре тра га је оба вље на упо тре бом Go o gle Scho lar пре тра жи ва ча, 
а да љи увид у до ступ ну ли те ра ту ру је из вр шен пре гле дом елек трон ских ба за 
по да та ка (EB SCO host, wi ley In ter sci en ce) до ступ них пре ко Кон зор ци ју ма би-
бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку.

Ре зул та ти број них сту ди ја по ка зу ју да су про це ду ре упра вља ња соп-
стве ним по на ша њем ефи ка сне у по бољ ша ва њу со ци јал них и ко му ни ка тив-
них ве шти на, као и убла жа ва њу ре стрик тив них и ре пе ти тив них обра за ца 
по на ша ња код осо ба са аути стич ким спек тром по ре ме ћа ја.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: аути стич ки спек тар, ре гу ла ци ја по на ша ња, стра те ги је

 

* Чланак је резултат рада на пројекту “Социјална партиципација особа са 
интелектуалном ометеношћу” (ев. бр. 179 017), који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије
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УВОД

Стра те ги ја упра вља ња соп стве ним по на ша њем пред ста вља тех ни ку 
ко ја се че сто ко ри сти у ра ду са осо ба ма са аути змом у ци љу уна пре ђи ва-
ња по зи тив них би хеј ви о рал них обра за ца, као и убла жа ва ња или пот пу не 
ели ми на ци је не при хва тљи вих об ли ка по на ша ња.

Са мо пра ће ње, са мо е ва лу а ци ја, са мо над гле да ње, као и са мо на гра-
ђи ва ње пред ста вља ју не ке од ве шти на ко ји ма по је ди нац овла да ва при-
ме ном стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем (So ut hall & Gast, 
2011). Стра те ги ја се мо же ко ри сти ти на свим уз ра сти ма, као и у раз-
ли чи тим по пу ла ци ја ма и окру же њи ма (Ne it zel, & Bu sick, 2009), али се 
у ли те ра ту ри нај че шће на ла зе те о риј ске и ем пи риј ске ела бо ра ци је на 
те му ефе ка та ове тех ни ке у по пу ла ци ји уче ни ка са аути змом. При ме-
на стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем рас те ре ћу је на став-
ни ка и омо гу ћа ва му да ви ше вре ме на по све ти на став ним за да ци ма, а 
ма ње са мим би хеј ви о рал ним ма ни фе ста ци ја ма уче ни ка са аути змом 
(McDo u gall, 1991; McDo u gall, 1998, sve pre ma Lee, Simp son, & Sho gren, 
2007).

Да би осо ба са аути змом овла да ла тех ни ком упра вља ња соп стве-
ним по на ша њем пре ма не ким ауто ри ма по треб но је про ћи че ти ри фа-
зе (Bu sick & Ne it zel, 2009). Пре ма не ким ауто ри ма (на пр. Bu sick & 
Ne it zel, 2009), овла да ва ње тех ни ком упра вља ња соп стве ним по на ша-
њем у по пу ла ци ји осо ба са аути змом ре а ли зу је се у че ти ри фа зе. Пр-
ви ко рак пред ста вља при прем ну фа зу ко ја под ра зу ме ва функ ци о нал ну 
про це ну по на ша ња осо бе са аути змом, иден ти фи ка ци ју и опис циљ ног 
по на ша ња (оног ко је те ра пе у ти же ле да по ја ча ју или да убла же), ја-
сан опис кри те ри ју ма за пра ће ње по на ша ња, иден ти фи ко ва ње пот кре-
пље ња, као и утвр ђи ва ња на чи на на ко ји ће се пра ти ти про ме не у по-
на ша њу. На кон ове при прем не фа зе, сле ди фа за под у ча ва ња осо бе са 
аути змом за при ме ну ове тех ни ке у окви ру ко је те ра пе ут об у ча ва осо-
бу са аути змом ис прав ном по на ша њу, али и ве шти на ма раз ли ко ва ња 
аде кват ног од не при клад ног по на ша ња, као и на чи ни ма пра ће ња вла-
сти тог по на ша ња. Им пле мен та ци ја стра те ги је упра вља ња соп стве ним 
по на ша њем пред ста вља тре ћу фа зу у окви ру ко је те ра пе у ти да ва њем 
ин струк ци ја осо би са аути змом пот по ма жу пра ће ње и ко ри го ва ње ње-
ног по на ша ња. Пот пу на не за ви сност осо бе са аути змом у при ме ни ове 
стра те ги је пред ста вља че твр ту и ујед но за вр шну фа зу (Bu sick & Ne it-
zel, 2009). Са дру ге стра не Вил кин сон (wil kin son, 2008) ову про це ду ру 
раз ла же на де сет ко ра ка. Пре ма по ме ну том ауто ру иден ти фи ко ва ње и 
опе ра тив но де фи ни са ње циљ ног по на ша ња пред ста вља пр ву фа зу, док 
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дру ги ко рак об у хва та од ре ђи ва ње вре мен ског ин тер ва ла у ком осо ба са 
аути змом над гле да сво је по на ша ње. Упо зна ва ње осо бе са аути змом са 
основ ним ка рак те ри сти ка ма про це ду ре са мо пра ће ња по на ша ња чи ни 
тре ћу фа зу, а че твр та под ра зу ме ва при пре му осо бе за упо тре бу ма те-
ри ја ла ко ји ће ко ри сти ти у са мо пра ће њу по на ша ња (нај че шће су то 
па пир и олов ка). Пе ти ко рак об у хва та ве жба ње по је дин ца да упра вља 
сво јим по на ша њем по од го ва ра ју ћем мо де лу, док се ше ста фа за од но си 
на им пле мен та ци ју овог мо де ла у сва ко днев не ак тив но сти. Ева лу а ци ја 
оства ре них ци ље ва чи ни сед ми сег мент ове про це ду ре, док се осми од-
но си на на гра ђи ва ње у слу ча ју оства ре них ци ље ва. По след ње две фа зе 
се од но се на ге не ра ли зо ва ну при ме ну ове тех ни ке у свим окру же њи-
ма и што ве ћу са мо стал ност осо бе са аути змом при ли ком из во ђе ња те 
про це ду ре (wil kin son, 2008).

ЦИљ

Циљ овог ра да је да се пре гле дом и ана ли зом до ступ них те о риј ских 
и ем пи риј ских ра до ва из дво је ис тра жи ва ња у ко ји ма су ис так ну ти ефек-
ти и мо гућ но сти при ме не стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем 
код осо ба са аути змом.

МЕ ТОД

Пре тра гом еле крон ских ба за Кон зор ци ју ма би бли о те ке Ср би је за 
об је ди ње ну на бав ку и Срп ског ци тат ног ин дек са, као и упо тре бом пре-
тра жи ва ча Go o gle Scho lar, али и тек сто ва до ступ них у штам па ном об ли-
ку при ку пље ни су ра до ви у ко ји ма је об ра ђи ва на про бле ма ти ка при ме не 
стра те ги је за упра вља ње соп стве ним по на ша њем. При ли ком пре тра ге 
ко ри шће не су сле де ће кључ не ре чи: аути зам, уче ник са аути змом, ис па-
ди у по на ша њу, ре гу ла ци ја по на ша ња, упра вља ње соп стве ним по на ша-
њем, са мо пра ће ње, са мо над гле да ње и са мо е ва лу а ци ја по на ша ња. Пре-
тра га је огра ни че на на пе ри од од 1990. го ди не до 2013. го ди не. На кон 
пре ли ми нар ног пре тра жи ва ња из да ље ана ли зе ис кљу че ни су ра до ви ко-
ји ни су би ли об ја вље ни на срп ском или ен гле ском је зи ку, ко ји су пу бли-
ко ва ни пре 1990. го ди не, као и они у ко ји ма су ис пи та ни ци би ли осо бе 
са хро нич ним бо ле сти ма. Укљу чу ју ћи кри те ри ју ми за ода бир ра до ва су 
би ли сле де ћи: циљ ис тра жи ва ња је усме рен на ева лу а ци ју ефе ка та стра-
те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем, узор ком су об у хва ће ни ис-
пи та ни ци са аути змом ко ји ис по ља ва ју од ре ђе не про бле ме у по на ша њу, 
рад је об ја вљен на срп ском или ен гле ском је зи ку.
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Пре глед ис тра жи ва ња

Са ут хол и Гаст (So ut hall & Gast, 2011) ана ли зи ра ју ћи 24 сту ди је у ко-
ји ма су пра ће ни ефек ти стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем 
код осо ба са аути змом, за кљу чу ју да ауто ри из ве шта ва ју о по зи тив ним 
ис хо ди ма не за ви сно од де мо граф ских и про це ду рал них ка рак те ри сти-
ка спро ве де ног ис тра жи ва ња. На и ме, узор ци об у хва ће них сту ди ја су се 
раз ли ко ва ли пре ма те жи ни кли нич ке сли ке ис пи та ни ка (ти пи чан аути-
зам и ви со ко функ ци о нал ни аути зам), ста ро сној до би (од пред школ ског 
до адо ле сце ног уз ра ста) и окру же њу у ко ме се при ме њи ва ла тех ни ка 
(кућ ни усло ви, пред школ ска уста но ва, школ ско окру же ње и кли ни ке). 
У по гле ду про це ду рал них ка рак те ри сти ка, ауто ри на во де да све га 25% 
ис тра жи ва ча да је ја сан и пре ци зан опис спро ве де них ко ра ка то ком ком-
плет ног по ступ ка (од обу ке, пре ко им пле мен та ци је до ева лу а ци је). И 
по ред на ве де них ме то до ло шких не у јед на че но сти Са ут хол и Гаст (So ut-
hall & Gast, 2011) ис ти чу да стра те ги ја упра вља ња соп стве ним по на ша-
њем до при но си по бољ ша ва њу со ци јал них и ко му ни ка тив них ве шти на 
осо ба са аути змом, као и убла жа ва њу не по жељ них обра за ца по на ша ња 
ових осо ба.

У слич ном ис тра жи вач ком ди зај ну, Ли и са рад ни ци (Lee et al., 2007) 
ана ли зи ра ју ре зул та те 11 сту ди ја ко је су пра ти ле ефек те стра те ги је 
упра вља ња соп стве ним по на ша њем код ис пи та ни ка са аути змом. Ана-
ли зом су об у хва ће не сту ди је об ја вље не у пе ри о ду од 1992. го ди не до 
2001. го ди не, у чи јим узор ци ма се на ла зио бар је дан ис пи та ник са аути-
стич ким по ре ме ћа јем, и у ко ји ма је про це њи ва на ефи ка сност стра те ги је 
са мо у пра вља ња по на ша њем ис кљу чи во у ци љу по ве ћа ва ња по зи тив ног 
по на ша ња. Ме та-ана ли тич ким ста ти стич ким тех ни ка ма до би је ни су ре-
зул та ти ко ји по ка зу ју да се ова стра те ги ја мо же успе шно при ме њи ва ти 
код осо ба са аути змом са ци љем по ди за ња ни воа уче ста ло сти при клад-
них би хеј ви о рал них обра за ца.

У ци љу ре гу ли са ња и пре у сме ра ва ња сте ре о тип ног по на ша ња код 
че ти ри ис пи та ни ка са аути змом, Ке гел и Ке гел (Ko e gel & Ko e gel, 1990) 
да ју при каз обу ке за при ме ну стра те ги је за упра вља ње соп стве ним по-
на ша њем, као и упут ства за им пле мен та ци ју ове тех ни ке. На кон иден-
ти фи ко ва ња сте ре о тип них обра за ца по на ша ња, уче сни ци су уз пот кре-
пље ња под у ча ва ни да иден ти фи ку ју и дис кри ми ни шу та по на ша ња, а 
за тим уз упо тре бу ви зу ел не по др шке да пра те и еви ден ти ра ју по ја ву тог 
по на ша ња у вре ме ну. Код сва че ти ри ис пи та ни ка за бе ле же но је зна чај но 
сма ње ње сте ре о тип ног по на ша ња. У ис тра жи ва њу из 1992. го ди не Ке гел 
и са рад ни ци (Кoegel, Ko e gel, Hur ley, & Frea, 1992) по ка зу ју да се тех-
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ни ка упра вља ња соп стве ним по на ша њем мо же успе шно при ме њи ва ти 
не са мо са ци љем убла жа ва ња оме та ју ћег по на ша ња, већ и за по ве ћа ње 
при клад них со цио-ко му ни ка тив них обра за ца код ис пи та ни ка са аути-
змом. У по ме ну том ра ду узо рак је чи ни ло че ти ри уче ни ка са аути змом 
мла ђег школ ског уз ра ста, ис пи та ни ци су има ли раз ви јен го вор, али су 
по ка зи ва ли сла бу вер бал ну ре спон зив ност у од но су на зах те ве окру же-
ња. На кон иден ти фи ко ва ња циљ ног по на ша ња и пот кре пље ња за сва ког 
ис пи та ни ка, уче ни ци су об у че ни ка ко да пре по зна ју, раз ли ку ју и бе ле же 
вер бал не ис ка зе, а за тим и ка ко да ту тех ни ку им пле мен ти ра ју у сва ко-
днев но школ ско окру же ње.

Вил кин сон (wil kin son, 2008) у сту ди ји слу ча ја пред ста вља по зи тив-
не ефек те стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем код осмо го ди-
шњег уче ни ка са Аспер ге ро вим син дро мом. По ме ну ти уче ник је оме тао 
рад на ча су. Нај че шће се де ша ва ло да уче ник кр ши пра ви ла по на ша ња 
у учи о ни ци, од би ја и пре ки да из ра ду за да та ка и/или има нео че ки ва не 
ис па де бе са. Пре не го што се по че ло са при ме ном тех ни ка са мо у пра-
вља ња по на ша њем, ко ри шће ни су вер бал ни пре ко ри, ис кљу че ња са ча са 
и уки да ње на гра да, ме ђу тим те стра те ги је ни су до при не ле про ме ни по-
на ша ња овог уче ни ка. У окви ру стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на-
ша њем, иза бра не су две тех ни ке – тех ни ка пра ће ња и тех ни ка бе ле же ња 
соп стве ног по на ша ња за ко је је де чак про шао тро днев ну обу ку. На кон 
утвр ђи ва ња днев них циљ них по на ша ња и спро ве де не обу ке, уче ник је 
сва ко днев но у јед ном углу свог сто ла имао ли сту за пра ће ње и бе ле же-
ње. Ка да се сте пен овла да но сти днев ним ци ље ви ма по ди гао из над 90% 
на став ник је по чео са по сте пе ним уки да њем ове тех ни ке.

Ауто ри по је ди них ис тра жи ва ња су ана ли зи ра ли мо гућ но сти упо тре-
бе већ ко ри шће них тех ни ка у трет ма ну осо ба са аути змом за по тре бе 
стра те ги је са мо у пра вља ња по на ша њем. У скла ду са тим, пред мет јед-
ног ис тра жи ва ња је пред ста вљао при ме ну ме ди ја ци је у ци љу упра вља-
ња соп стве ним по на ша њем код три ис пи та ни ка са аути змом, уз ра ста од 
14-17 го ди на (Singh, Lan ci o ni, Ma ni kam, win ton, Singh, Singh, & Singh, 
2011). Ис пи та ни ци су има ли из ра же но при су ство фи зич ке агре си је ко ја 
је прет ход но тре ти ра на фар ма ко те ра пи јом, али без ефе ка та. Пре не го 
су ис пи та ни ци за по че ли са при ме ном ме ди ја ци је, њи хо ве мај ке су про-
шле обу ку за при ме ну исте. Пр ве не де ље су мај ке сва ко днев но по три-
де сет ми ну та у мир ном и при јат ном окру же њу уво ди ле де цу у по сту пак 
ме ди ја ци је, за тим се тај по сту пак то ком сле де ћих не де ља спро во дио два 
пу та днев но и у сва кој си ту а ци ји ко ја би мо гла иза зва ти ис пад фи зич-
ке агре си је код де те та. Јед но став на упут ства за опу шта ње и ре гу ли са ње 
по на ша ња и емо ци ја пред ста вља ла су са став ни део сва ког тре нин га. У 
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по чет ку је та упут ства из го ва ра ла мај ка, а ка сни је су пре зен то ва на сни-
мље на упут ства. Тре нинг је пре ста јао он да ка да се фи зич ка агре си ја ни-
је ја ви ла то ком че ти ри не де ље. Ре зул та ти по ка зу ју да се сте пен фи зич ке 
агре си је зна чај но сма њио код сва три ис пи та ни ка. 

Да ље, по ред ме ди ја ци је, не ки ауто ри су ко ри сти ли тех ни ку ви део-
мо де ло ва ња у свр ху пра ће ња и об ли ко ва ња соп стве ног по на ша ња осо ба 
са аути змом (Ap ple, Bil lingsley, Schwartz, & Ca rr, 2005; Bel li ni & Akul lian, 
2007; Bug gey, 2005; De itchman, Re e ve, Re e ve, & Pro gar, 2010). Ре зул та ти 
ова квих ис тра жи ва ња ука зу ју на то да упо тре ба ви део при ка за у ком би-
на ци ји са дру гим сег мен ти ма тех ни ке упра вља ња соп стве ним по на ша-
њем до при но си ве ћој са мо стал но сти ис пи та ни ка са аути змом у сфе ри 
при клад ног со цио-ко му ни ка тив ног по на ша ња.

УМЕ СТО ЗА КљУЧ КА

У овом ра ду при ка за ни су ре зул та ти ис тра жи ва ња, ко ја се пре ма 
свом ди зај ну мо гу по де ли ти на оне у ко ји ма су ана ли зи ра ни ефек ти гру-
пи са них сту ди ја (Bel li ni & Akul lian, 2007; Lee et al., 2007; So ut hall & Gast, 
2011) и на по је ди нач не ис тра жи вач ке сту ди је (Ap ple et al., 2005;  Bug gey, 
2005; De itchman et al., 2010; Ko e gel & Ko e gel, 1990; Кoegel et al., 1992; 
Singh et al., 2011; wil kin son, 2008). Пре глед на ве де них ис тра жи ва ња је 
по ка зао да су у свим узор ци ма ис пи та ни ци има ли аути зам, да су  при-
па да ли школ ском уз ра сту, и да су услед по сто ја ња не а де кват них би хеј-
ви о рал них ма ни фе ста ци ја код ових ис пи та ни ка при ме њи ва не тех ни ке 
упра вља ња соп стве ним по на ша њем ко је су до при не ле њи хо вом бо љем 
функ ци о ни са њу. Ре зул та ти на ве де них ис тра жи ва ња по ка зу ју да се тех-
ни ке упра вља ња соп стве ним по на ша њем мо гу успе шно при ме њи ва ти 
код уче ни ка са аути змом у ци љу убла жа ва ња ис па да у по на ша њу (агре-
сив них, сте ре о тип них и ауто сти му ла тив них ма ни фе ста ци ја), по ди за ња 
ни воа уче ста ло сти по зи тив ног по на ша ња, као и по бољ ша ња ко му ни ка-
тив них и со ци јал них ве шти на.

По ред по ме ну тих ме то до ло шких слич но сти у при ка за ним сту ди ја-
ма за па же не су и мно го број не де мо граф ске и про це ду рал не раз ли чи то-
сти у ис тра жи вач ким ди зај ни ма, ко је оне мо гу ћа ва ју до но ше ње ге не ра-
ли зо ва них за кљу ча ка о ефек ти ма при ме не стра те ги је упра вља ња соп-
стве ним по на ша њем код уче ни ка са аути змом. 
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SELF-MANAGEMENT IN PERSONS wITH AUTISM
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SUMMARY

Self-management interventions help persons with autism spectrum 
disorders то learn to independently regulate their own behaviors and act 
appropriately in a variety of home, school, and community-based situations. 
with these interventions, persons with autism are taught to discriminate 
between appropriate and inappropriate behaviors, accurately monitor 
and record their own reactions, and reward themselves for behaving 
appropriately.

The aim of this paper is to review and analyze the available theoretical 
and empirical papers and to extract those studies that discuss the effects of 
self-menagemet strategy.

The basic search was conducted via Google Scholar and the insight into 
the available literature was carried out by a further search of electronic da-
tabases (EBSCOhost, wiley Interscience) available through Serbian Library 
Consortium for Coordinated Acquisition.

Results of numerous studies show that self-management procedures 
are effective in improving social and communication skills and decreasing 
restrictive and repetitive patterns of behaviors for individuals with  autism 
spectrum disorders.

KEYwORDS: autistic spectrum, regulation of behavior, strategies


