
 
 
 

                                         

Висока школа социјалног рада 

 

 

КВАЛИТЕТ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА ОСОБА СА ОШТЕЋЕНИМ      

СЛУХОМ 

МАСТЕР РАД 

 

 

 Ментор:                                                                Кандидат:  

Доц.др Ивана Ристић                                        Љиљана Јовановић 3016/2022                                                 

                                                      Београд,2022. 

 



 
 
 

                                                College of Social Work 

Workspeech therapy 

 

 

 

 

 

QUALITY OF FAMILY RELATIONSHIPS OF PERSONS WITH 

HEARING IMPAIRMENT 

 

MASTER’S THESIS 

 

 

 

Mentor:                                                           Candidate:  

Doc. Dr Ivana Ristić                                      Ljiljana Jovanović 3016/2022                                                 

 

 

                                                    

                                                   Belgrade,2022. 



 
 
 

 

Koмисија зе преглед и одбрану:  

 

Проф.др Татјана Миливојевић, председник комисије 

 

_______________________________________ 

 

Доц.др Емина Борјанић Болић, члан комисије 

 

________________________________________ 

Доц.др Ивана Ристић, ментор  

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум одбране:______________ 



 
 
 

Резиме 

Однос међу члановима породица деце са оштећењем слуха директно се одражава на 

успешан рехабилитациони процес као што се и рођење детета са оштећењем слуха директно 

одражава на квалитет породичних односа.  Реципроцитет тог односа се одражава на 

формирање стилова родитељства, на емоције родитеља, ниво стреса, фазе прихватања 

детета са сметњом у развоју као и идеја како можемо ублажити стрес родитеља који се носи 

са одгајањем детета оштећеног слуха.  

 Истраживања сличних тема навело ме је на формирање анкете чија реализација је 

дала увид у стварне осећаје родитеља. У Црној Гори нема објављених истраживања на ову 

тему што показује колико друштво мало води бригу о родитељима деце са проблемом у 

развоју и колико су препуштени сами себи без приступа правим информацијама и без јасно 

дефинисаних саветовалишта за такве породице.  

Општи циљ истраживања  био је испитивање породичних односа и осећања које 

прате породицу која има дете са проблемима слуха. Посебни циљеви су се односили на 

испитивање осећаја кривице родитеља што имају дете са оштећењем слуха као и то да ли 

родитељи наилазе на осуду других чланова породице. Посебан циљ је, такође, био испитати 

да ли партнери пружају потребну  међусобну психолошку подршку у одгајању детета са 

проблемом слуха, испитати да ли партнери међусобно деле интимне осећаје и страхове, 

испитати да ли долази до неслагања при доношењу важних одлука везаних за дете. 

 Посебан осврт бих дала на социјални циљ истраживања који се односи на подизање 

свести како институција тако и родитеља који имају децу оштећеног слуха да се суоче са 

проблемима у породици тако да о њима јавно говоре, без табуа и срамоте, да се међусобно 

солидаришу и креирају заједничке оперативне циљеве, те да се јављају и обраћају васпитно 

образовним институцијама  коју деца похађају, наставницима и професорима деце а у циљу 

креирања најбољег одгоја и развоја дечијих пуних потенцијала.  

 Узорак истраживања чинила су 42 испитаника из северног, централног и јужног 

дела Црне Горе. Сумирајући резултате анкете, посебно креиране за сврху овог истраживања 

од 16 структурисаних питања,  и анализирајући завршни графикон резултати не иду у 

прилог главној хипотези којом се предпоставља да су породични односи и осећања која 

прате породицу деце оштећеног слуха нарушени. 

  

Кључне речи: деца оштећеног слуха, родитељи, родитељски односи, породични 

односи. 

 



 
 
 

Summary 

The relationship between family members of children with hearing impairment directly 

affects the successful rehabilitation process, just as the birth of a child with hearing impairment 

directly affects the quality of family relationships. The reciprocity of this relationship is reflected 

in the formation of parenting styles, parental emotions, stress levels, phases of accepting a child 

with a disability as well as the idea of how we can alleviate parental stress associated with raising 

a hearing impaired child. 

Research on similar topics led me to form a survey whose implementation will provide 

insight into the real feelings of parents. There are no published researches on this topic in 

Montenegro, which shows us how little society cares for the parents of children with 

developmental problems and how much they are left to themselves without access to real 

information and without clearly defined counseling for such families.  

The general goal of the research was to examine family relationships and feelings that 

accompany a family that has a child with hearing problems. The specific goals were related to 

examining parents' sense of guilt for having a child with hearing impairment, as well as whether 

parents encounter condemnation from other family members. A special goal was also to examine 

whether the partners provide the necessary mutual psychological support in raising a child with a 

hearing problem, to examine whether the partners share intimate feelings and fears with each other, 

to examine whether there is disagreement when making important decisions related to the child. 

I would like to make a special reference to the social goal of the research, which is related 

to raising the awareness of both institutions and parents who have hearing-impaired children, to 

face problems in the family by talking about them publicly, without taboos and shame, to show 

solidarity with each other and create common operational goals, and to appear and address the 

educational institutions that the children attend, teachers and professors of the children, with the 

aim of creating the best upbringing and development of the children's full potential. 

The sample consisted of 42 respondents from the northern, central and southern parts of 

Montenegro. Summarizing the results at the end and analyzing the final graph, the results do not 

support the main hypothesis, which assumes that family relationships and feelings in the families 

of hearing-impaired children are impaired.  

Key words: hearing impaired children, parents, parental relationships, family relationships. 
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Увод 

Породица је друштвена средина која је незамењива, у којој се човек формира као 

личност, у којој живи задовољавајући основне и најбитније потребе, које се само у 

породици могу задовољити. Неретко чујемо да васпитање човек доноси из породице. Новије 

теорије се косе са овим дефиницијама и породицу дефинишу као снагу која спутава и 

ограничава појединца. 

Родитељско понашање зависи од начина на који родитељи перципирају своју улогу. 

Адекватним обављањем родитељских улога обезбеђује се формирање личности сваког 

појединца, док неадекватно родитељство оставља дугорочне и несагледиве последице по 

појединца и начин функционирања породице у друштвеној заједници. Уколико изостане 

међусобно разумевање и подршка родитељског пара, ако родитељи немају капацитет за 

постизање договора о начину реализовања родитељских улога и немају развијене вештине 

разрешавања конфликтних ситуација, то ће значајно одредити начин реализације 

родитељских улога и обликовати атмосферу у којој деца стичу прва искуства о значајним 

аспектима породичног живота (Лацковић-Гргин, 2010). Добри породични односи 

подразумевају стање где родитељи и деца траже задовољство и срећу, топлину, разумевање 

и љубав, помоћ и подршку. Сведоци смо да то није увек тако. Породице су у савременом 

друштву убачне у точак живота који се брзо окреће, а породице у том ритму прибегавају 

неразумевању, занемаривању, запуштању, а неретко и напуштању. Све ове негативне 

карактеристике у односу међу члановима породице су још израженије код породица деце 

са сметњама у развоју, развојним потешкоћама и проблемима у понашању. То породицу 

ставља у посебно стање суочавања са очекивањима од своје деце која су бит живљења 

сваког одговорног родитеља.  Оно што ни у једном друштву и времену не би требало да 

доведемо у питање је утицај родитеља на формирање детета, било да се ради о детету 

уредног развоја или пак о детету са било којом сметњом у развоју. 

Квалитет породице зависи од низа фактора као што су укљученост и могућност 

остваривања сопствених потенцијала, укључујући физичку, социјалну, економску и 

психолошку равнотежу. Акценат стављам на психолошку уравнотеженост породице будући 
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да се породице деце са сметњама у развоју суочавају са већим бројем стресних ситуација 

кроз свој живот. На квалитет живота породице такође утиче и чињеница да ли у породици 

постоји још деце са сметњама у развоју, да ли су родитељи радно ангажовани, да ли у свом 

граду имају доступну могућност да користе третмане адекватне за дете и његову 

проблематику. Важно је истаћи да се деца са оштећеним слухом суочавају како са 

проблемима при учењу, когнитивном развоју и разумевању, сензорном и моторичком 

напретку, тако и са стигматизацијом и дискриминацијом због онога што људи посматрају 

као “хендикеп”. Родитељи деце оштећеног слуха се такође суочавају са многим тешкоћама 

при одгајању деце, па је важно холистички и свеобухватно приступити квалитету живота 

породице, како би се поменути могао унапредити. 
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I ТЕОРИЈСКИ ДЕО 
 

1. Реаговање родитеља детета са сметњама у развоју и фазе прихватања 

таквог детета 
 

Родитељство се најчешће дефинише и истражује с циљем одређивања позитивних и 

негативних утицаја које родитељ може имати на дете и његов развој (Чудина-Обрадовић, 

Обрадовић, 2003). Када родитељ наилази на проблеме који нису лако решиви, он почиње 

преиспитивати своје родитељство. Друштво, образовне установе и медицински стручњаци 

склони су окривљавати родитеље за дететов неуспех. С друге стране, родитељи криве 

школу, друштво, дететове вршњаке, али и сами себе. Питају се где су погрешили, шта би 

требало поправити, те шта карактерише доброг родитеља и квалитетно родитељство. Важно 

је знати да не постоји један тачан одговор и да родитељ нема одређени модел понашања 

којим ће се водити. Родитељи често лутају трагајући за јединственим моделом понашања, 

често гледајући у окружење и радећи по узору на друге не посвећујући довољно пажње свом 

детету и сагледавајући њега као јединку са личним печатом. Индивидуални статус детета, 

уколико се ради о оштећењу слуха зависи од низа фактора као што су: степен оштећења 

слуха, време откривања оштећења, у ком стадијуму је укључено у рехабилитациони процес 

и колико често те се сходно томе требају формирати и очекивања родитеља. Сваки однос 

између родитељских поступака, околине и дететовог развоја је јединствен,. Врло је важно 

да родитељ и дете међусобно исказују љубав и поштовање. Такође, родитељ мора знати 

како поставити границе и како дисциплиновати дете (Чудина-Обрадовић, Обрадовић, 2003). 

Важно је познавати захтеве и напоре са којима се родитељ суочава. Напор и стрес 

накупљају се у родитељу услед свих притисака и захтева које му намеће околина (Sabatelli, 

Naldron, 1995). Утврђено је да постоји позитивна корелација између родитељског стреса и 

понашања детета, што значи да је већи стрес повезан с већом количином проблема које дете 

има. Што су животне ситуације захтевније (нпр. сиромаштво, самохрано родитељство), то 

је ниво стреса већи, али он се може неутрализоватии позитивним странама и предностима 

родитељства (топлина, љубав) (Louie и сар. 2017). 
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Код родитеља деце са посебним потребама важно је развити стрпљивост која 

омогућава родитељу да своја осећања и импулсе држи под контролом, што му пружа 

прилику да разуме дететов свет и да препознаје његове развојне потребе. Издржљивост је 

та која му помаже да се носи с физичким задацима родитељства, док је преданост важна јер 

омогућава разумевање које произилази из стрпљења. 

Постоје четири начина реаговања родитеља на хендикеп детета. У првом случају 

родитељ се емоционално раздвоји од детета, остављајући бригу о детету другом родитељу. 

Други начин је када се родитељи удруже и не могу да се суоче са проблемом детета, па у 

том случају дете углавном буде смештено у алтернативни смештај, јако ретко у 

усвојитељску породицу. Трећи начин је када дете постане средиште живота родитеља и 

родитељ тада спремно поднесе сваку жртву, потчињавајући му све своје жеље и 

задовољства, сматрајући да баш тако треба. Четврти, и најпожељнији, начин је када се 

родитељи ангажују око подршке детета и пружања међусобне подршке, али задржавају 

осећање личног идентитета и дух нормалног живота. Последњи начин прихватања 

проблема детета је најпожељнији јер обезбеђује складно породично функционисање 

(Милачић, 2008). 

Такође, родитељи пролазе кроз различите фазе у прилагођавању на чињеницу да 

имају “другачије” дете. Родитељ може порицати или негирати да његово дете има неки 

развојни проблем, што је врло често. Потискујући бол, родитељи често пројектују бес и 

непријатељство на стручњаке са којима долазе у додир. Процес прихватања стања свог 

детета је дуготрајан и често се никада не завршава. Неки аутори говоре о хроничној тузи 

којој су подложни родитељи деце са проблемом. Туга и очајање прате све фаза дететовог 

живота, нарочито при свакодневним и “редовним” фазама развоја – кретање у школу, прва 

заљубљивања, период адолесценције и егзистенцијалне кризе, фазе интимности (Милачић, 

2008).  
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2. Квалитет живота породице са дететом са сметњама у развоју 

 

Сматра се да деца са развојним потешкоћама требају помоћ и подршку својих 

родитеља интензивије и дуже него деца без развојних потешкоћа која се брже осамостаљују 

и постају независна. Свакако, породице деце са развојним потешкоћама су чешће изложене 

стресорима, дискриминацији и потешкоћама у развоју детета – когнитивног, психичког или 

физичког типа, па ове породице захтевају подршку локалне заједнице, али и 

институционалну подршку и оснаживање. Стабилност и благостање породице и детета, 

умногоме зависе од бриге државе о породичном функционисању. 

Неки аутори у земљама у региону су се бавили утицајем детета са оштећењем слуха 

на обликовање породичних односа. Ауторке Амра Имширагић, Аземина Имширагић и Ђана 

Хукић су закључиле да је одгајати дете са тешкоћама у развоју тежак посао као и да је 

породица прва дететова околина и први агенс социјализације, са њом се дете највише 

поистовјећује те тако породица има 70% утицаја на формирање дететове личности па тек 

касније долази утицај вршњака, медија и околине. Рођење детета са оштећењем слуха 

породицу ставља у нови ритам функционисања, ново перципирање стварности, али и 

доноси нове изазове. Неки родитељи се потпуно трезвено носе са новонасталом ситуацијом, 

прихватају је као једино могућу и крећу у борбу сви удруженим снагама за своје дете. 

Насупрот њима, постоје родитељи који се изнова разочаравају неуспехом свога детета и 

доживљавају га као лични неуспјех те се то расположење преноси на функционисање целе 

породице (Имширагић, Имширагић и Хукић, 2010). 

Таворимина (1981) се бавила испитивањем како очеви и мајке доживљавају стрес 

око одгајања детета са хендикепом. Очеви показују нижи ниво стреса, док су мајке више 

сносиле последица и одговорности. Радећи са овим делом популације запазила сам да о 

детету неретко брине само мајка и да се сама упушта у коштац борбе за своје дете. Сходно 

томе, квалитет живота породице са сметњама уопштено варира у зависности од тога да ли 

је породица потпуна, као и од укључности свих чланова породице у рехабилитациони 

процес детета. У Црној Гори кориштење услуга сурдолошких третмана значи одвајање 

детета које у пратњи једног члана породице периодично борави у Котору где се налази РЦ 

” Др Перута Ивановић “ у коме се ради рехабилитација деце са оштећеним слухом. У свему 
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томе очеви неретко напуштају породицу одајући се алкохолу или пак започињући свој 

живот на другој страни. Ову појаву повезујем и са култулорошком атмосфером у Црној 

Гори где мушкарци криве своје супруге за проблемску ситуацију и тешко прихватају део 

своје одговорности. Наизглед, тај тренд се мења. Млади брачни парови храбрије се боре и 

прихватају проблем те се заједничким снагама упуштају у борбу за добробит свог детета.  

Као и сваки други систем, породица настоји задржати непромјењивост (хомеостазу) 

јер је излагање новим, неочекиваним ситуацијама извор стреса. Рођење детета са сметњом 

и развојном потешкоћом представља изазов за родитеље за читав живот.  Успешно 

рехабилитовано дете значи рехабилитовано и прихваћено у свим сегментима друштва и 

укључено у све сфере функционисања. Слушно оштећено дете, да би било укључено у 

друштво, мора да буде прихваћено првобитно од својих родитеља и чланова своје породице 

да би развило своје капацитете и тиме постало користан и равноправан члан друштва које 

цени себе и доприноси здравој заједници (Радишић, 2020 ). 

Суочавајући се са дететом са проблемом у развоју у породицама настаје различит 

спектар емоционалних тешкоћа. У ком смеру ће се развијати емоције зависи од стања 

детета, од личности родитеља, материјалног статуса, физичког здравља, подршке од 

пријатеља и околине. Неке породице се током времена међусобно снаже, партнери пружају 

психолошку подршку једно другом, док други нису у стању да савладају прву степеницу 

стреса и емоционалне конфликте не могу да разреше без помоћи других. 

 Стање детета утиче на многе аспекте породичног живота узрокујући стрес директно 

нпр. тешкоће успостављања комуникације са дететом и индиректно као финансијско 

оптерећење. Мозес закључује да родитељи који имају хендикепирану децу пролазе период 

туговања и да је то искуство, заправо, доживљај губитка детета о коме су родитељи сањали 

и суочавања са дететом чија је будућност потпуно другачија. Већи ниво стреса се негативно 

одражава на однос родитељ-дете као и укљученост родитеља у одрастање и васпитање 

детета. Што је већи ниво стреса утолико се дете доживљава као тешко и онда родитељ 

испољава мање топлине, има ауторитативан став према детеу, а такво дете има већу 

количину проблема коју не зна на који начин да каналише. Неслагање брачних партнера, 

депресија мајке, физичко кажњавање детета повећава количину присутног стреса у 

породици (Мozes, 1987). 
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Ова је тема окупирала бројне ауторе, те су тако ауторке Кондић и Дулчић у свом 

раду описале утицај супоартивно-едукацијског рада на анксиозност родитеља деце 

оштећеног слуха и говора који су описали бројни аутори, колико родитељи деце са 

оштећењем слуха имају веће количине анксиозности и депресивности у односу на родитеље 

деце уредног развоја. Поменуте ауторке су организовале  групне радионице са родитељима 

деце оштећеног слуха и говора (укупно 16 радионица током 12 месеци) у којима су у 

атмосфери подршке обрађиване следеће теме: психолошке потребе детета оштећеног слуха 

и/или говора - упознавање и задовољавање; однос психолошких потреба детета и родитеља; 

пут ка успешнијем родитељству; неприхватљива понашања деце оштећеног слуха и/или 

говора (агресивност код деце и адолесцената); успех/неуспех у школи, како помоћи деци и 

одраслима у смањивању стреса; комуникација у породици; квалитетно време у породици и 

заједничке активности. На крају се показало да су те радионице знатно допринеле 

смањивању негативних емоција и побољшању целокуних породичних односа код обе групе 

породица (Кондић, Дулчић, 2002). 

Ставови родитеља деце са оштећеним слухом су различити. Не могу сви родитељи 

прихватити инвалидност свог детета. Сазнање да дете има оштећење слуха може изазвати 

велику емоционалну неравнотежу. У зависности од тога да ли родитељи западају у стање 

емоционалне кризе или конструктивног прихватања формира се стил родитељства. Колико 

ја важна стабилна породична ситуација и здрава атмосфера у којој дете одраста окупира 

пажњу бројних аутора те су тако они говорили о различитим стиловима родитељства као и 

о томе како формирани стил родитељства утиче на интернализвање и екстернализовање 

проблема. Родитељи деце са оштећеним слухом нису довољно информисани о стању, 

последицама и проблемима слушно оштећеног детета као и о улози родитеља у процесу 

дететовог развоја. Родитељи се не саветују континуирано и не добијају довољно 

информација од стручњака који раде са њиховим дететом. Упитник за родитеље и 

хранитељске породице ауторке проф. др Хусније Хасанбеговић нуди нам питања о 

целокупним постигнућима деце оштећеног слуха као и о томе који је ниво информисаности 

родитеља те деце. 

Интернализовани проблем (у породици) односе се на проблем усмерен ка себи као 

што су депресија, повученост, анксиозност, док се ектернализовани проблеми односе на 
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проблеме усмерене ка другима као што је агресивност. Од приступа родитеља детету и 

проблемској ситуацији зависи и у ком смеру ће се дете развијати. О интернализовању и 

екстернализовању пробема код деце оштећеног слуха  говоре ауторке Марија Стојановић и 

Весна Жунић-Павловић. Неки родитељи се презаштитнички постављају према свом детету, 

док ипак други имају став супротан предходном. У зависности од стила родитељства даље 

се код детета развијају екстернализовани и интернализовани проблем код деце оштећеног 

слуха. Према резултатима и испитивањма на ову тему запажено је да су учесталије обе врсте 

проблема код деце са оштећеним слухом (Стојановић, Жунић-Павловић). 

Оне су закључиле да одгајање деце са сметњама у развоју може повећати проблем у 

породичном функционисању као и у другачијем односу према самом детету у смислу 

количине и начина пажње, начина дисциплиновања, презаштићивања као и самог фактора 

задовољства родитељством. Услед ограничене комуникације са својим дететом родитељи 

трагају за адекватним моделом понашања те у том контексту одлазе у крајности или 

презаштићујући своје дете или ипак окрећу се себи занемарујући потребе свог детета. Све 

се то касније одражава на интернализовање или екстренализовање проблема код детета. Од 

породичних односа зависи и како се дете носи са одређеним пробемима те у којој мери деца 

са оштећеним слухом интренализују или екстернализују проблем. 

Мало је студија које се фокусирају на преваленцију или вероватноћу емоционалних 

потешкоћа код родитеља ДОС или деце изгубљеног слуха. Релевантне студије које се баве 

проблемом менталног здравља родитеља деце оштећеног слуха су малобројне и углавном 

фокусиране на ниво стреса у овој групи родитеља, такође имају тенденцију да се баве 

општим питањима родитељства и родитељским стиловима уопштено. Студије које се 

посебно фокусирају на изазове који су посебни за одгајање детета оштећеног слуха имају 

тенденцију да мере виши ниво стреса међу родитељима деце оштећеног слуха него код 

родитеља деце која чују. Повећан родитељски стрес је такође био повезан са лошим језиком 

и комуникацијским способностима код деце и рађањем деце са додатним сметњама у 

развоју. Родитељи оштећеног слуха (само 2% њих) који имају децу оштећеног слуха 

показују мањи ниво стреса у односу на родитеље који чују. 

Постоји врло мало истраживања о утицају емоционалног благостања на понашање 

родитеља или на добробит детета оштећеног слуха. Неке студије претпостављају везу 
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између повећаног родитељског стреса и тешкоће у емоционалном благостању код деце и 

предлажу да се побољша родитељски статус, нпр. савети о комуникацији са дететом 

оштећеног слуха може помоћи у ублажавању потешкоћа. Неколико студија директно 

процењује ефикасне праксе које имају за циљ побољшање емоционалног благостања код 

родитеља деце оштећеног слуха. Приступ услугама, информацијама и инфраструктура 

социјалне подршке повезани су са нижим нивоима стреса, као и рани интервенцијски 

програми. Приступ усредсређен на породицу, оснажујући родитеље да донесу исправне, 

релевантне и благовремене одлуке у вези са својим развојем и образовањем детета, почевши 

од раних година и настављајући се у адолесценцији се такође препоручује као добра пракса. 

Побољшање свести међу професионалцима такође може играти важну улогу у ублажавању 

стреса. На пример, аудиолози би могли да размотре утицај додатне сметње због 

родитељског стреса и изврше прилагођавања (нпр. придруживање терминима) да би 

ублажили њихове ефекте. 

Ремине и Бровн (2010) наводе да 15% деце оштећеног слуха и адолесцената имају 

проблеме са својим менталним здрављем.. Ова стопа је много нижа од 43% коју су 

пријавили Џонс  и сар. (2006). Иако су обе стопе засноване на студијама менталног здравља 

породице као и емоционалног благостања, ова разлика се приписује начину комуникације 

као детерминант између родитеља и деце. Ремине и Бровнов узорак састојао се углавном од 

деце оштећеног слуха која су користила говорни енглески језик, док је узорак Џонса и 

сарадника заснован на онима који користе додатне програме породичне комуникације. 

Ремине и Бровн сматрају да разлике у стопи деце и младих са емоционалним проблемима 

који спадају у популацију оних оштећеног слуха умногоме зависи од говорног подручја и 

породичне комуникације. Они такође спекулишу о томе да похађање специјалне школе 

може бити још један фактор који доводи до виших стопа преваленције.  

Хинтермајер и Дамир (2009) наводе стопу од 36% и 37% породица са емоционалним 

и проблемима менталног здравља у популацији породица са децом оштећеног слуха. 

Недостатак ове студије јесте што у њу нису били укључени адолесцент који похађају 

редовне школе. Важно је изучавати стопу преваленције у широј, општој популацији 

породица деце оштећеног слуха. У истраживању Ван Гента и сарадника (2007), оцене на 

основу 70 адолесцената оштећеног слуха узраста 13–21 годину прикупљене су од 
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наставника, родитеља, самих адолесцената и клиничара. Подаци су прикупљени из сваке 

групе коришћењем другачије мере. Резултати су показали стопе преваленције за настанак 

потешкоћа менталног здравља од 28% од родитеља, 32% од наставника, 49–63% од 

адолесцената, а 49% од клиничара. Истраживачи наводе да су оцене прикупљене од 

клиничара вероватно најпоузданије, па су сами адолесценти најближи тој процјени (Van 

Gent и сар. 2007). Стивенсон и сарадници (2017) указују да се чини да адолесценти 

оштећеног слуха имају веће укупне потешкоће у поређењу са општом популацијом која 

чује, само на скали коју су оценили родитељи, док су њихове процене социјалних вештина 

и емоционалних потешкоћа скоро еквивалентни са адолесцентима нормалног развоја (Van 

Gent и сар., 2007). 

Студије често наводе повезаност између језика, комуникације и емоционалног 

благостања породица деце оштећеног слуха. На пример, у поређењу између студија 

поједини аутори дошли су до закључка да је језички начин (односно употреба знаковног 

језика) повезан са већом стопом преваленција настанка емоционалних потешкоћа (Remine, 

Brown ,2010), (Cornes i sar., 2006). 

Слично, Ван Гент и сарадници (2007) налазе везу између комуникације на знаковном 

језику и поремећаја понашања, али не и емоционалних поремећаја. Закључују да су 

адолесценти оштећеног слуха који комуницирају на знаковном језику склонији испољавању 

поремећаја понашања. Насупрот томе, Полат (2003) укључује начин комуникације који се 

користи код куће или у школи као фактор настанка емоционалних потешкоћа у породици и 

извештава да је укупна комуникација која се одвија између родитеља и деце код куће 

повезана са бољом сликом о себи, самопоздањем и социјалним вештинама. Међутим, друге 

студије сугеришу да није начин комуникације тај који предвиђа емоционално благостање.  

Дамир (2009) извештава о повезаности између ниже језичке способности (било изговорено 

или писано) и повећане вероватноће емоционалних потешкоћа. Калдерон (2000) извештава 

да су вештине комуникације мајке биле најјачи предиктор за добре језичке способности 

детета оштећеног слуха. Мајке које су неговале боље комуникацијске вештине са њиховом 

децом су имала децу са већим вокабуларом и способношћу читања. Такође су пријавили 

мање проблема са понашањем у породичном функционисању. Постојала је и слаба веза 

између мајчинске комуникације и социо-економског статуса. Претпоставља се да мајке са 
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вишим социо-економским статусом могу имати бољи приступ ресурсима који омогућавају 

добру комуникацију (нпр. приватни часови знаковног језика, боља технологија, 

институционална подршка). Важност добре комуникације између родитеља и деце 

оштећеног слуха такође је наглашена у истраживању Полат (2003) који закључује да ће деца 

оштећеног слуха родитеља оштећеног слуха бити прилагодљивија и да ће такви родитељи 

имати пуно разумијевање за потребе своје деце. Валис и сарадници (2004) сугеришу да је 

важно подстицати родитеље да постану вешти и у знаковном и писаном језику, посебно 

када је вероватно да ће њихово дете такође користити знаковни језик за комуникацију. Они 

такође сугеришу да је важно идентификовати што је раније могуће оне за које постоји 

вероватноћа да ће успети са употребом знаковног језика у свакодневној комуникацији. 

 

 

2.1. Породични односи и ниво стреса 
 

Значајни докази сугеришу да родитељски стрес утиче на односе родитеља и деце и 

важне резултате детета, нарочито када је у питању интелектуални развој. Виши нивои 

родитељског стреса повезани су са лошијим социјалним и емоционалним развојем и већом 

стопом проблема у понашању деце са оштећеним слухом. Оштећење слуха у раном 

детињству представља јединствене и дугорочне изазове за родитеље, укључујући 

потешкоће у комуникацији, повећану медицинску/аудиолошку негу и образовне изазове, 

подједнако. Већина истраживања, данас, испитује родитељски стрес користећи опште и 

контекст специфичне мере родитељског стреса у великој националној кохорти чујућих 

родитеља деце оштећеног слуха и чујће деце. Мерење специфичног за контекст је важно јер 

је осетљивије на изазове глувоће у раном детињству него што су опште мере стреса. 

Истраживања која ће бити наведена настоје да идентификују кључне механизме који су у 

основи стреса код ових родитеља, укључујући демографске варијабле, кашњење у говору и 

проблеме у понашању детета (Quittner и сар., 2010). 

Meдов-Oрленс ( (1994) је проценио стрес код 20 родитеља 9-месечне деце којима је 

дијагностикован благи до дубоки губитак слуха. Нису нађене статистички значајне разлике 

у резултатима родитељског стреса између група оштећеног слуха и група које чују. Нису 
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препознате велике разлике у нивоима стреса родитеља чујуће и деце оштећеног слуха. 

Дакле, могуће је да није било довољно вештина да се открију статистички значајне разлике. 

Поред тога, на ове резултате може утицати висок ниво образовања родитеља и рано 

препознавање проблема слуха детета у детињству (до 7 месеци старости) што је вероватно 

доприниело нижим оценама стреса с обзиром на то да су комуникацијска очекивања 

минимална током детињства. Медов Орленс ( (1994) је сугерисао да се родитељски стрес 

може повец́ати како деца расту и да јаз у комуникацији између родитеља и њихове деце 

постаје очигледнији (Quittner и сар., 2010. 

Ледерберг и Голбах (2002) су проценили развојне промене у родитељском стресу код 

мајки деце оштећеног слуха (н = 23) и деце која чују (н = 23). Ово истраживање је такође 

проценило утицај образовне подршке на родитељски стрес. Мајке двогодишњака са 

оштећењем слуха пријавиле су већи ниво стреса, међутим, групне разлике нису нађене у 

доби од 3 године и 4 године. Главни стресори које су родитељи пријавтили у групи деце 

оштећеног слуха укључивали су потешкоће у комуникацији и забринутост за будућност. 

Тако су Ледерберг и Голбах (2002) претпоставили да родитељи деце оштећеног слуха имају 

већу вероватноћу да доживе стрес у областима специфичним за инвалидитет њиховог 

детета. Зејдман-Зејн i Mаст (2005) су, такође, пријавили потешкоће у комуникацији као 

примарни стресор за родитеље деце са оштећењем слуха. Све у свему, ови резултати 

наглашавају важност мерења стресора специфичних за контекст код родитеља деце са 

оштећењем слуха (Quittner и сар., 2010). 

У великом истраживању које су спровели Пип-Сегел, Седеј и Јошинага-Итано 

(2002), мајке мале деце (6 месеци до 5½ година) са оштећењем слуха разликовале су се од 

нормативног узорка на једној подскали ПСИ (подскале родитељског стреса). Родитељи деце 

оштећеног слуха су пријавили мање стреса од нормативног узорка; међутим, ова разлика је 

била мала (величина ефекта 0,23). Ови резултати нису били у складу са претходним 

истраживањима, пре ове студије, већина истраживања није пронашла разлике у општем 

родитељском стресу код родитеља чујуће деце у поређењу са родитељима деце оштећеног 

слуха, са изузетком Kuittnera и колега (1990). Међутим, иако је Пип-Сегел пронашао ниже 

нивое родитељског стреса код родитеља деце која чују, 13% узорка је добило резултат изнад 

клиничке границе за ту меру (Quittner  и сар., 2010). 
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Коначно, Aсберг, Вогелl и Боверс (2008) истраживали су корелате родитељског 

стреса код родитеља д еце оштећеног слуха. Ови резултати су тумачени са опрезом, због 

релативно мале величине узорка (н = 35) и великог старосног распона (од 2 до 16 година). 

Укратко, докази о повишеном нивоу родитељског стреса међу родитељима деце оштећеног 

слуха су помешани, различитост у овим налазима може се делимично објаснити величином 

узорка, узрастом при постављању дијагнозе и количином подршке која се пружа 

родитељима. Један од ретких конзистентних налаза међу овим студијама је да су мере 

специфичне за контекст показале већу осетљивост на стресоре које су пријавили родитељи. 

Од шест студија које се баве стресом код родитеља деце оштећеног слуха, три су користиле 

меру специфичну за контекст, а све три су пронашле статистички значајна повећања 

родитељског стреса у односу на популацију која чују. Ови налази снажно сугеришу да су 

мере специфичне за контекст осетљивије на искуства родитеља деце са оштећењем слуха 

(Quittner и сар., 2010). 

 

2.1.1. Предиктори родитељског стреса 

Изоловани  фактори који доприносе родитељском стресу код родитеља деце 

оштећеног слуха су приход, старост у тренутку постављања дијагнозе, степен губитка 

слуха, језичке способности, начин комуникације и уочена друштвена подршка. То су све 

предикатори који утичу на родитељски стрес. У првобитним студијама  проблеми у 

понашању деце нису сврставани у предикаторе стреса а свакако  треба ставити већи акценат 

и укључити их у анализу. У литератури о „нормалном слуху“, проблеми у понашању су 

повезани са вишим стопама родитељског стреса. Документоване су повећане стопе 

проблема у понашању код деце оштећеног слуха, међутим, њихов утицај на родитељски 

стрес није утврђен (Quittner и сар., 2010). 

За чујућe родитеље деце оштећеног слуха, комуникација између родитеља и деце 

постаје централно питање јер родитељи морају активно да науче како да комуницирају са 

својом бебом, уместо да се ослањају на интуитивне стратегије комуникације. Без обзира на 

начин комуникације који родитељи усвајају са својим дететом (усмени језик, знаковни језик 

или комбинација то двоје), они се суочавају са изазовима у покушају да замене научене 
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навике комуникације новим стратегијама. Овај процес адаптације може довести до 

поремећених интеракција које оптерећују родитеље и децу што, заузврат, може негативно 

утицати на родитељске улоге и одговорности. Студије су показале да је већа вероватноћа 

да ће родитељи деце оштећеног слуха који чују бити директивни, чак и наметљиви према 

свом детету и да могу бити мање „усклађени” са потребом детета да визуелно и тактилно 

истражује околину. Постоје неке сугестије да су ова директивна понашања одговарајућа 

адаптација дечјем језичком развоју. Ову тврдњу подржава студија коју су спровели 

Ледерберг и Еверхарт (2000) у којој се наводи да мајке деце оштећеног слуха реагују на 

фокус пажње свог детета једнако као и мајке чујуће деце, а чини се да је директивно 

понашање одговарајућа адаптација на језички развој детета (Quittner и сар., 2010). 

Језичке вештине деце такође могу утицати на интеракције родитеља и деце кроз 

један или оба следећа пута: могу директно помоћи деци да регулишу своју пажњу, емоције 

и понашање или могу олакшати комуникацију са родитељима омогућавајући деци и 

родитељима да координирају њихове интеракције. Језичке способности деце снажно утичу 

на интеракције родитеља и њих (Quittner и сар., 2010). 

Деца са оштећењем слуха и кашњењем у говору суочавају се са додатним изазовима 

јер њихове језичке способности не иду у корак са растућим развојним захтевима раног 

детињства. Ови изазови су увећани присуством оштећења слуха у детињству. Стрес који 

родитељи деце оштећеног слуха доживљавају вероватно је повезан са нескладом између 

ових развојних захтева и способности њиховог детета да их испуни. Родитељима такође 

може бити тешко да прилагоде своје понашање и очекивања како би боље одговарали 

јединственим комуникацијским потребама своје деце. Ове потешкоће се вероватно 

повећавају како дете стари због повећаних разлика између интуитивних очекивања 

родитеља о способностима детета и стварних способности детета. Само једно истраживање 

је директно проценило везу између језичких способности деце и родитељског стреса код 

деце оштећеног слуха  (Pipp-Siegel,, 2002). Родитељи деце која не говоре пријавили су висок 

ниво родитељског стреса и оцени су своју децу као веома захтевну (Quittner и сар., 2010). 

Укратко, истраживања су доследно пријављивала кашњење у говору и потешкоће у 

комуникацији код деце оштећеног слуха. Језичка способност деце утиче на њихово 



15 
 

понашање у смислу њихове способности да регулишу своју пажњу, емоције и понашање, а 

такође олакшава комуникацију са родитељима. Штавише, језичка способност деце је 

повезана са родитељским стресом - родитељи деце са нижим језичким способностима 

пријављују виши ниво родитељског стреса. Овај однос може бити последица неслагања 

између очекивања родитеља и стварног језика деце или резултат процеса учења нових 

комуникацијских стратегија за ефикасну интеракцију са својим дететом (Quittner и сар., 

2010). 

Неколико студија је показало да, у поређењу са децом која чују, деца оштећеног 

слуха имају веће стопе проблема у понашању, као што су агресија, непоштовање и непажња. 

Ове веће стопе проблема у понашању тек треба да буду повезане са родитељским стресом 

код родитеља деце оштећеног слуха, међутим, ова веза је успостављена код деце са другим 

сметњама у развоју. У погледу проблема у понашању деце оштећеног слуха, способност 

усменог говора деце је повезана са проблемима у понашању, комуникацијом родитеља и 

детета и регулацијом пажње. Користећи велики узорак деце оштећеног слуха и чујуће деце, 

Баркер и колеге (2009) су показали да је нижа језичка способност повезана са лошијом 

регулацијом пажње, мањом комуникацијом између родитеља и детета и повећаним 

проблемима у понашању детета. Штавише, регулација пажње је делимично посредовала у 

односу између кашњења у говору и потешкоћа у понашању детета, што указује да је 

унутрашња регулација (тј. стална пажња) важан механизам кроз који језик утиче на 

проблеме у понашању. Такође је сугерисано да се лошија комуникација родитеља и детета 

може односити на емоционалну регулацију. Деца делимично зависе од својих родитеља да 

науче како да регулишу своје емоције. Лоша комуникација између родитеља и деце може 

да омета овај процес и други могу да је протумаче као негативност или проблематично 

понашање (Vaccari, Marschark, 1997),(Quittner i sar., 2010). 
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2.2. Однос деце оштећеног слуха са браћом и сестрама 

 Истраживање које ћу описати је истраживало ретроспективна, искуства младих 

одраслих током одрастања са братом или сестром оштећеног слуха. Као и код сваког другог 

братског и сестарског односа, односи су били сложени и кретали су се од блискости до 

емоционалне дистанце, од међусобне идентификације до љубоморе или одбијања. 

Међутим, они су увек били обојени јединственим контекстом заједничког искуства и 

његовог утицаја на изградњу однос 

Идентификовано је шест подтема под две свеобухватне теме: односи између браће и 

сестара и осећај суочавања са собом, породицом и односима. Обе теме су одражавале 

потенцијал браће и сестара деце оштећеног слуха да пруже значајну емоционалну и 

комуникацијску подршку и указивале на породичне услове под којима би овај потенцијал 

могао бити испуњен. За тумачење података интервјуа коришћена је Кохутова (1984) теорија 

о универзалним потребама у развоју осећаја себе и важности односа са блиским другима у 

испуњавању ових потреба. Такође је примећено релационо разумевање формирања 

идентитета, при чему је идентитет ’’психосоцијални конструкт који синтетише 

индивидуалне и друштвене аспекте и еволуира у вези са другим лицима ‘’(Јоsselson 

1994:98). 

Већина учесника и њихове браће и сестара одрасли су у породицама које чују, 

користили су говорни језик, били су окружени децом који чују и нису имали контакт са 

другом децом оштећеног слуха али су сами имали проблем са слухом. У интервјуима су 

пренели снажан осјећај да су слични свом брату/сестри. Овај осећај се понекад јавља веома 

рано у животу, одмах након рођења брата или сестре у случају млађег брата и сестре, и 

изражен је без обзира на разлике у годинама и полне разлике. Кохут (1984) дефинише 

потребу за суштинском сличноћу или искуством сиблинга као универзалну потребу у 

развоју осећаја сопства. Од бебе која је окружена људским гласовима и мирисима до 

одрасле особе која дели слична интересовања са пријатељима или сарадницима, сопство се 

одржава присуством некога ко се доживљава као суштински сличан. Ова основна сличност 

омогућава детету да добије „нејасан, али интензиван и продоран осећај сигурности јер се 

осећа као човек међу људима“ (Кohut, 1984: 200). Искуство сиблинга подразумева не само 

осећај припадности, већ и осећај да га други разумеју. У случајевима када ова потреба није 
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испуњена, и деца и одрасли могу то надокнадити маштањем о имагинарном брату или 

сестри (Кlein, 1963; Коhut, 1984; Vivona, 2010). 

ДОС деца су по много чему слична својим чујућим члановима породице и 

пријатељима, али саговорници у истраживању су рекли да су понекад осећали да су 

другачији и да нису увек схваћени или прихваћени. Присуство брата и сестре је помогло да 

се ублажи овај осећај усамљености. Чак и у одсуству експлицитне комуникације између 

браће и сестара о њиховом суочавању, осећали су да пролазе кроз слична искуства. Овај 

осећај „разумевања без речи“ може да сведочи о људској потреби да имамо некога на кога 

можемо да пројектујемо своја искуства и са ким можемо да се идентификујемо. 

Присуство брата и сестре испуњава потребу да се осећа да је нечији идентитет 

нормалан и природан, а не изузетан. Учесници су изразили потребу да се осећају 

изванредно, било да је њихов идентитет детета оштећеног слуха или „детета са слушним 

апаратом“. Доводе се у питање јасне границе између идентитета деце оштећеног слуха и 

чујуће деце. Мера у којој се оштећење слуха сматра централним за идентитет (као и код 

других атрибута идентитета) зависи од контекста, чинећи самодефиниције динамичним и 

променљивим. Међутим, у контексту породица које чују, многи ДОС појединци који имају 

само браћу и сестре који чују описују себе као да их чланови породице перципирају као 

изузетне и посебне, а оштећење слуха је њихов главни дефинитивни атрибут (Bertkovitz и 

Јоnas, 2014). Резултати истраживања показују да брат или сестра могу значајно допринети 

холистичкој, интегрисанијој и „обичнијој“ самоперцепцији. Свакако, улога сиблинга је да 

спрече социјалну изолацију, у случајевима када су деца оштећеног слуха интровертна или 

не могу да превазиђу комуникацијске проблеме са вршњацима (Eichengreen i Zaidman-Zait, 

2019). 

Утврђено је да су односи подршке између браће и сестара повезани са позитивним 

социјалним и емоционалним развојем деце, као и њиховим прилагођавањем у понашању, 

когнитивном и образовном. Када су оба брата и сестре деца оштећеног слуха, чини се да 

ова блискост ствара посебну везу, коју, према речима многих учесника, одржава само 

оштећење слуха. Чак и потреба да се чита са усана једни другима подстиче осећај 

блискости, јер се браћа и сестре морају фокусирати једно на друго да би то учинили. За неке 
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од учесника, ДОС брат и сестра је компензовао или спречио осећања социјалне, 

емоционалне или комуникацијске изолације у породици или у школи. Њихови описи су 

упадљиво у супротности са осећајем изолованости који осећају деца оштећеног слуха у 

породицама које чују (Berkovitz i Jonas , 2014). Истраживања показују да се деца оштећеног 

слуха боље слажу и да имају приснију и интимнију конекцију са браћом и сестрама који 

такође имају оштећен слух, због могућности да се лакше споразумевају и разумеју једни 

друге. 

Комуникација са братом и сестром испуњава потребу за пресликавањем и 

валидацијом у развоју себе. Већина учесника у овој студији није разговарала о својим 

искуствима или осећањима у вези са оштећењем слуха са својом браћом и сестрама током 

детињства. Ова ситуација је вероватно одражавала почетну фазу „узето здраво за готово“, 

у којој деца оштећеног слуха знају да имају оштећење слуха, али не разумеју нити 

размишљају о значењу истог. Ова фаза се обично мења када дете почне да има потешкће у 

комуникацији са људима који чују. Према некима од учесника у истраживању, способност 

комуницирања о оштећењу слуха са братом или сестром се повећала са њиховом растућом 

свешћу и прихватањем стања (Јоsselson, 1994).  

Разговори између брацће и сестара о суочавању имали су важну функцију огледања 

и потврђивања међусобних искустава. Ова функција се чини посебно важном јер родитељи 

који чују не пружају увек такву потврду. Сваком детету је потребан неко ко може да му се 

диви, види и одобрава његово присуство, способности и унутрашњи свет. Препознавање и 

потврђивање дечијих искустава важни су у контексту формирања идентитета у било којој 

развојној фази, али су посебно пресудни током адолесценције. ДОС деци која одрастају у 

окружењу са чујућом породицом потребан је неко ко може јасно да разуме, да  прихвати и 

потврди њихова искуства са оштећењем слуха, а ДОС брат или сестра има потенцијал да 

буде та особа. Оно што је овде присутно јесте сигурна афективна везаност, где сиблинзи 

једни другима пружају „неопходан осећај виталности који ублажава егзистенцијалну 

самоћу” (Јоsselson, 1994: 97). 

ДОС брат и сестра олакшавају интеграцију оштећења слуха у самоидентитет. 

Учесници истраживања су описали процесе поређења са својом браћом и сестрама, 
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идентификације са њима и разликовање од њих; ови процеси су олакшали саморефлексију 

и помогли им да интегришу оштећење слуха у свој самоидентитет. Формирање 

самоидентитета је доживотан, динамичан процес који је у суштини интер-субјективан. 

Идентитет се развија у релационој матрици, а идентификације са другима су градивни 

блокови овог процеса (Јоsselson 1994). Развој интересовања, вредности, па чак и каријера, 

уграђен је у односе са родитељима, наставницима, вршњацима и другим 

идентификационим личностима (Јоsselson 1994). Деца оштећеног слуха која одрастају у 

окружењу са слухом немају много могућности да се друже са другом децом оштећеног 

слуха или одраслима. Међутим, ови вршњаци могу послужити као узори или као полазне 

тачке за поређења, саморефлексије и самопотврђивања о суочавању са оштећењем слуха. 

Браћа и сестре оштећеног слуха испуњавају овај празан простор, и то могу учинити чак и 

без експлицитне комуникације о самом оштећењу слуха. 

Чини се да одрастање са другом особом оштећеног слуха отежава порицање 

проблема и стања или одвајање од сопственог осћаја за себе. Учесници истраживања рекли 

су да их је сведочење да се њихов брат и сестра суочава са оштећењем слуха натерало да 

размисле о сопственом суочавању. Када се сматрало да се брат или сестра успешно носи са 

оштећењем слуха, поистовећивање са братом или сестром побољшало је њихово сопствено 

самопоуздање и прихватање стања. Алтернативно, као у било којој дијади браће и сестара, 

поређења могу изазвати љубомору и смањено самопоштовање. Друга студија је приметила 

ривалство браће и сестара оштећеног слуха када родитељи чују и када је један брат и сестра 

вештији у комуницирању са чујућим члановима породице.  
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2.3. Значај развоја комуникације за дјецу са оштећеним слухом 

Природни језик деце и особа оштећеног слуха је гестовни језик. Родитељи често не 

прихватају ту реалност. Код једног дела родитеља присутан је страх да ће због усвајања 

знаковног језика дете спорије усвајати говорни језик. Негативан став друштва према 

знаковном језику још је један разлог зашто га неки родитељи избегавају. Основна баријера 

родитеља и деце јесте комуникација и модел комуникације те родитељи у том контексту 

наилазе на фрустрирајуће факторе које му не дозвољавају комуникацију са својим дететом 

у замишљеном обиму. Разлике постоје у односу на степен оштећења слуха, те од тога 

колико је дете развило свој говор. Деца са тежим губицима слуха имају тешкоћа са 

испољавањем емоција као и схватањем апстрактних појмова и емпатијских релација те у 

том смислу остају ускраћена за квалитетене интерперсоналне односе. Однос између детета 

и родитеља је свакако успешнији уколико дете има развијенији говор, уколико родитељ има 

модел понашања у окружењу. Дете које је боље рехабилитовано и иде у складу са развојем 

са децом типичног развоја доприноси бољој стабилности родитељских и породичних 

односа као и породичне хармоније те је с тога јако важно од најранијих дана родитеље 

саветовати у смислу суочавања са проблемом, прихватање проблема, свестране 

укључености у процес рехабилитације (Levinger I Orlev, 2008). 

Око 96% деце са оштећењем слуха рођено је од родитеља са неоштећеним слухом, 

који у почетку вероватно мало знају о оштећењима слуха или знаковном језику. Сматра се 

да је родитељима од самог рођења детета важно пружити систематску и структурну 

подршку, родитељима је потребна подршка у доношењу одлука о медицинском, 

лингвистичком и образовном третману свог детета. Клиничка истраживања показују да се 

лоше комуникацијске вештине детета оштећеног слуха могу погоршати повећаним нивоом 

родитељске депресије. С обзиром на овај податак уз значајан извор стреса и важност одлука 

које се доносе, значај поуздане и ажурне подршке одлукама родитеља је од кључног значаја 

за свеукупну добробит њиховог детета. У одгајању и образовању детета, родитељима се 

често нуди ексклузивни избор између усменог окружења (укључујући помоћну 

технологију, читање говора и гласа) и окружења за писање. Жестока контроверза окружује 

овај избор и траје најмање од касног 19. века, почевши од Међународног конгреса о 

образовању особа оштећеног слуха у Милану, одржаног 1880. године. Док породице траже 
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савете из многих извора, укључујући, све више, интернет и лекаре примарне здравствене 

заштите, оно што изостаје је свакако подршка породици. Научници тврде да је изузетно 

важно да децу оштећеног слуха редовно и често треба излагати добрим језичким моделима 

и у визуелним и у слушним модалитетима од тренутка када се открије губитак слуха и да 

се настави током њиховог образовања како би се обезбедио правилан когнитивни, 

психолошки и образовни развој (Poorna Kushalnagar и сар, 2010). 

Према подацима које је 1989. објавио Национални институт за глувоћу, оштећење 

слуха и друге комуникацијске поремећаје, једно од 1000 новорођенчади је рођено потпуно 

глуво, док се још једно до шест на 1000 рађа са губитком слуха различитих нивоа. У осталим 

случајевима оштећеног слуха, губитак истог постаје очигледан у раном детињству. Највећи 

појединачни облик губитка слуха су сензорнеурални поремећаји, са више од половине 

узрокованим генетским факторима који утичу на 17 милиона деце у САД-у. Према 

Америчком удружењу за говор, језик и слух, од 2009. године 47 држава (укључујући 

Дистрикт Колумбија) донело је законе за обезбеђивање универзалног скрининга слуха 

новорођенчади. Ово је уследило након препоруке Националног института за глувоћу, 

оштећење слуха и друге комуникацијске поремећаје из 1993. године да се сва одојчад 

прегледају у прва три месеца живота. У САД-у је 2004. године, 93% од 4 милиона рођених 

беба тестирано на губитак слуха. Овим програмом је направљен изузетан корак у раној 

идентификацији и превенцији, а укључује свих 50 држава у Сједињеним Америчким 

Државама ((Poorna Kushalnagar и сар, 2010). 

У Црној Гори нема података тј. не постоји регистар броја деце са проблемима слуха. 
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2.4. Знаковни и говорни језик код деце оштећеног слуха 

           Двојезичност је предност за децу у типичном развоју а још већа уколико се 

ради о деци са трајним губитком или оштећењем слуха. Конкретно, излагање знаковном 

језику не омета развој говорног језика нити било који други облик развоја когниције, 

напротив, многе когнитивне, друштвене и образовне користи произилазе из двојезичности. 

У холандској лонгитудиналној студији, и знаковни језик и говорни језик деце оштећеног 

или изгубљеног слуха показали су више синтаксичке сложености него код њихових 

једнојезичних вршњака (Poorna Kushalnagar и сар, 2010). 

Двојезична истраживања са говорницима који чују доследно су открила да 

познавање два или више језика резултира бољом менталном флексибилношћу и 

когнитивном контролом, што траје током касног одраслог доба и може да одложи почетак 

деменције за чак четири године. Двојезичност и код људи оштећеног слуха или са потпуним 

губитком истог доводи до креативнијег размишљања, посебно у решавању проблема и до 

креативнијег вербалног изражавања. Због позитивног дејства двојезичности на фронтални 

режањ, двојезична деца која чују имају боље резултате од својих једнојезичних вршњака у 

тестовима просторних способности и општег закључивања. Такође, деца оштећеног слуха 

која су двојезична показују боље резултате у креативном размишљању, сналажењу у 

простору и концентрацији. Истраживања о двојезичности показују да су деца која су 

користила језик који им је био „удобан“ у дискусији у учионици имала боље академске 

резултате. Пошто се говорни језик обично не користи са лакоћом од стране деце оштећеног 

слуха ово је још један разлог више да се обезбеди двојезично образовање за њих. 

Образложење за одгајање и образовање деце оштећеног слуха двојезично се заснива на 

принципима двојезичне и вишејезичне комуникације на глобалном нивоу. Двојезичност у 

знаковним и говорним језицима, како га користи значајна популација особа оштећеног или 

изгубљеног слуха широм света представља циљ у образовању сам по себи.  Баш као што 

милиони деце која чују одрастају говорећи два или више језика који су структурно 

прилично различити (као што су кинески и енглески) без бриге да ће деца бити у 

неповољном положају у учењу једног језика ако говоре други, нема доказа да су деца која 

чују која одрастају уз знаковни и говорни језик у било ком образовном неповољном 

положају. Двојезично васпитање детета иде руку под руку са двојезичним/бикултуралним 
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образовањем, које се показало као веома ефикасно. Двојезично образовање доказано 

подспешује социјалне релације и квалитетније међуљудске односе између деце оштећеног 

слуха и њихових вршњака ((Poorna Kushalnagar и сар, 2010). 

Још крајем 20. века, били су доступни докази да је двојезични/бикултурални приступ 

образовању деце оштећеног или изгубљеног слуха супериорнији од строго усменог, и у 21. 

веку  стално се износе нове позитивне стране оваквог приступа. Како се докази гомилају, 

све више земаља света усваја овај модел за своје државне школе, само у Европи налазимо 

га у Данској, Француској, Немачкој, Великој Британији, Шведској и Швајцарској.  Многе 

друге европске земље које још увек нису у потпуности усвојиле двојезични/бикултурални 

приступ имају такве школе (које су често предмет истраживања), укључујући Холандију, 

Норвешку и Шпанију. Упоредна истраживања о образовању деце оштећеног или 

изгубљеног слуха у Европи открила су да су двојезични/бикултурални програми произвели 

супериорни језик, (Poorna Kushalnagar и сар, 2010). 

 

2.5. Истраживања контакта деце оштећеног слуха и родитеља - узраста 

од  0 до 5 година 

У првој години живота бебе почињу прављење вокализације, показивање, 

успостављање контакта очима и осмех. Осим тога, бебе тог узраста траже играчке или 

започињу игру. Са 12 месеци или када напуне годину дана, деца почињу да вербализују, 

постављају захтјеве, именују објекте и активности, такође успостављају односе са другима 

за које желе да учествују у њиховој игри. Како се њихов  вокабулар и дужина исказа 

повећавају, одговарају на рутинска питања („Где је мама?”), на питања о новим сазнањима 

(„Шта је то?”), и настављају разговор макар и самопроизводећи имитацију онога што је 

одрасла особа управо рекла. Између 2 и 5 година, када деца започињу комуницирање са 

потпуно формираним реченицама, повећава се и њихова способност да разраде и одрже 

разговор и кад је у питању више од једне теме, обезбеде нове информације које слушалац 

већ не зна, питају низ питања, причају о људима, стварима и активностима даље од 

непосредног контекста (деконтекстуализован језик), такође постају вештији у закључивању  

(Rxea Paul и сар, 2020). 
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Када су у питању мала деца, од 18 до 36 месеци старости деца оштећеног или 

изгубљеног слуха уче многе прагматичне вештине. Ове вештине  најчешће се проучавају у 

контексту интеракције са одраслима. Деца оштећеног слуха показују исту мотивацију да 

комуницирају као деца која чују без сметњи, иницирајући и реагујући на одрасле истом 

брзином као и њихови  чујући вршњаци. Многа деца оштећеног слуха предшколског 

узраста која користе слушна помагала имају веће прагматичне вештине у поређењу са 

својим вршњацима који чују. Деца оштећеног слуха у програмима који се фокусирају 

првенствено на извођење говорног језика не показују у поменутом узрасту иницирање 

контакта са одраслима у толикој мери као са мајкама. Истраживања показују да деца 

оштећеног слуха узраста од 12 до 36 месеци, показују мање жеље за иницирање разговора 

и интеракцијом са одраслима, имају мање вештина за успостављање контакта, са мање тема 

се може разговарати са њима, имају мање захтева за започињање и одржавање разговора. 

Недавно италијанско истраживање је открило да деца оштећеног слуха која су почела 

носити слушне апаратиће између 8 и 12 месеци старости развила боље комуникацијске 

вештине које одговарају узрасту, ниво респонзивности и асертивности, постављају више 

питања и очекују више одговора, док деца која су почела носити слушни апаратић након 15 

месеци касне са развитком друштвено-комуникативних способности (Rxea Paul и сар, 2020). 

Неколико истраживачких студија показало је боље прагматичне резултате међу 

децом оштећеног слуха предшколског узраста који користе знаковни језик. Мајке и деца 

оштећеног слуха која су користила и знаковни и говорни језик показали су више сарадње и 

позитивног утицаја од парова који су користили само говорни језик. Италијанска студија о 

деци оштећеног слуха од 2 до 4 и од 4 до 7 година која су користила знаковни језик Италије 

(Lingua dei Segni Italiana ), открила је да је прагматичан развој (мерен разумевањем 

дословног језика, ироније и сатире) једнак када се упореди са прагматичним развојем 

њихових вршњака који чују. Дизајн ове студије, која је од деце тражила да тумаче 

прагматичне феномене, елиминисао је потенцијално збуњујућу варијаблу комуникацијског 

партнера. Деца са раном изложеношћу знаковном језику такође чекају контакт очима са 

комуникацијским партнером пре него што почну да комуницирају и с тога изгледа да су 

свесна потребе да успоставе везу са својим слушаоцем. Деца оштећеног слуха која су рано 

била изложена оваквом начину комуницирања су подједнако успешна у започињању 

интеракције као и одрасли (отприлике две трећине њихових покушаја да започну 
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интеракцију са вршњаком су успешни). Ова стопа успеха је много већа од оне за 

интеракције у говору, у којој чујућа деца игноришу покушаје деце оштећеног слуха да 

започну разговор 80% времена. Деца оштећеног или изгубљеног слуха са раним излагањем 

знаковном језику такође су вешта у управљању визуелном пажњом до узраста од 2 године, 

што им омогућава да успешно памте и потхрањују информације (Rxea Paul и сар, 2020). 

 

2.6. Истраживања квалитета живота деце оштећеног слуха - Основна 

школа - узраст од 6 до 12 година 

Током година основне школе, деца повећавају софистицираност своје употребе 

језика кроз континуирано ангажовање са широким спектром вршњака и одраслих. Они 

постају способни да дају наговештаје, да користе различите степене љубазности у 

зависности од ситуације и да различито разговарају са различитим људима, у зависности од 

њиховог друштвеног статуса и права унутар ситуације. Током овог времена, деца развијају 

способност да кажу више о некој теми, одржавајући тему током дужег временског периода. 

Они постају софистициранији у коришћењу језика да убеде друге, прелазећи од 

једноставног молбе („Молим вас, молим вас, можемо ли да набавимо пса?“) до аргумената 

који узимају у обзир гледиште слушаоца („Пас би могао да чува нашу кућу!“). Деца 

основношколског узраста такође уче како да процене шта слушалац треба и жели да зна 

тако да дају одговарајућу количину информација у интеракцији са својим саговорницима. 

Како се деца развијају, почињу да користе низ жанрова и дискурса, укључујући не само 

разговор, већ и излагање и нарацију. Експозиторни дискурс, способност да се пружи 

проширена објашњења процеса или идеја, тежак је за сву децу и наставља да се развија 

током адолесценције. Успех са наративним жанром је у великој мери повезан са 

способношћу читања и успехом у школи и може ојачати везу између стилова неформалног 

језика који се користе у разговору и стилова који се користе у академској и писаној 

комуникацији (Rexa Paaul  и сар, 2020). 

Постоје веће варијације у прагматичним вештинама деце оштећеног слуха 

основношколског узраста, у поређењу са децом која чују. Ова варијација може бити 

последица опсега приступа језику за децу оштећеног слуха (нпр. несавршен и одложен 
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приступ говорном језику, недостатак узора на знаковном језику). Вештине такође варирају 

у зависности од контекста разговора и партнера у разговору (нпр. родитељ, наставник, 

клиничар, познати вршњак) и жанра који се изазива у интеракцијама. У просеку, постоје 

значајне разлике у прагматичним способностима код деце оштећеног слуха школског 

узраста у поређењу са њиховим слушним вршњацима. Студија са децом основношколског 

узраста оштећеног слуха која користе говорни језик у интеракцији са вршњацима који чују 

открила је да су деца основношколског узраста оштећеног слуха била активни 

комуникатори и показала низ прагматичних вештина прилагођених узрасту, укључујући 

смењивање, тражење појашњења, пружање релевантних одговора до понуда за разговор, 

покретања тема и постављања питања и одговарања на њих. Неке разлике су такође 

примећене код деце оштећеног слуха и  конверзацијских партнера: деца ОС  су постављала 

више питања и говорила више од својих вршњака који чују, показујући на тај начин више 

неуравнотеженог окретања између партнера у разговору него парови деце која чују и говоре 

о сличним темама. Ови истраживачи су такође приметили да је мања вероватноћа да ће 

парови ДОС и деце која чују да деле и проширују теме додавањем нових информација и 

већа је вероватноћа да ће у разговорима доминирати низови питања на која су добијали 

минималне одговоре, праћене дугим паузама, него парови деце која чују. Пријављене су и 

потешкоће у поправљању кварова у конверзацији. Друга истраживања откривају, на сличан 

начин, да су прагматичне способности деце ОС јаке, али се и даље могу разликовати од 

оних које чују, посебно у погледу вештина укључених у разговорне интеракције између 

ДОС и деце истог узраста. У конверзацијским паровима слушне и ДОС која су првенствено 

користила говорни језик, ДОС су имала мање шансе да гледају своје саговорнике, дуже су 

се смењивала и давали су мало вербалне или невербалне повратне информације својим 

слушним партнерима. Поред тога, ова група ДОС није реаговала на неке невербалне сигнале 

својих партнера, као што су знакови који указују на то да ли је партнер заинтересован за 

тему разговора (нпр. вршњак који чује често скреће поглед). У студијама које истражују 

стратегије које ДОС користе да поправе разговоре током интеракције са одраслима, 

истраживачи извештавају о сличним налазима. Истраживачи сугеришу да када користе 

говорни језик,  ДОС могу да користе различите стратегије разговора од својих вршњака који 

чују, а у покушају за управљање разговором. Усмеравање разговора на овај начин заобилази 

потенцијалне неспоразуме и стога може бити позитивна стратегија од стране ДОС као 
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комуникатора. Истовремено, вршњаци то такође могу протумачити као „напорно“ или 

непотребно (Rxea Paul и сар, 2020). 

2.7. Породични стрес изазван школовањем деце оштећеног слуха 

Полазак у школу представља велики корак у животу детета и његове породице који 

укључује процес промене која је непозната и у којој ће успоставити односе ширег обима. 

Било за децу или за родитеље, овај корак се може показати застрашујућим, стварајући 

осећања страха, анксиозности и несигурности, што захтева напор за адаптацију – како 

детета тако и читаве породице. 

Неки аутори истичу неколико препрека са којима се родитељи и школа суочавају у 

образовном процесу детета. Међу њима истичу недостатак информација о оштећењу слуха, 

о образовању деце оштећеног слуха, а већина родитеља се плаши да ће их школско особље 

осудити ако деца нису развила све своје потенцијале који су узрастно условљени. Наводи 

се како је важно да су родитељи и наставници свесни притиска на само дете (Кluvin, Corbbet, 

1998). 

Интерперсонални, лични и академски развој произилази из академских и 

друштвених искустава. Постављање деце оштећеног слуха у систем редовног основног 

образовања може се схватити као начин да се оштећење слуха упозна и да је постане мање 

табу. Слушаоци и саговорници би на тај начин могли нормализовати потребе деце 

оштећеног слуха и прилагодити се инклузивном типу образовања, што има многе позитивне 

сегменте – поштовање различитости, емпатија, учење симбола и језика (Felidz , 2008). 

Улога школе је веома важна, она представља место за стицање знања и оно мора да 

се промовише кроз смислено учење. Ако заиста желимо ефективну инклузију, морамо узети 

у обзир специфично и посебно учење као и уважавање потреба свих учесника – како чујућих 

ученика тако и оних оштећеног слуха, па с тим у складу спровести мере. Деца оштећеног 

слуха су врло често смештена у велика одељења и није им усклађена пажња наставника 

колико им је потребно подршке у учењу, истовремено, проблем су квалификације 

наставника и стручног особља у школама. 
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Силва (2005) истиче да „...тешкоће са језиком школе доводе у многим случајевима 

до узастопног понављања и на крају напуштања. Да бисте спречили ову ситуацију, 

неопходно је, понављам, да се питања оштећења слуха не морају посматрати као још један 

проблем школе…“ (Silvа, 2005: 265). Изводи се закључак, да деца оштећеног слуха трпе 

висок ниво стреса и притиска као и њихове породице, због дискриминације и немогућности 

интеграције (Monteiro - Santos, 2011). 

Образовање деце оштећеног слуха захтева постојање људских ресурса који 

задовољавају њихове специфичне потребе. Стога је неопходно створити атмосферу која 

промовише начине да се преиспитају праксе професионалаца који раде са овим ученицима 

и помажу њиховим родитељима (Lopes, Tome i Sousa, 2010).  

Узимајући у обзир све што је објашњено, подразумева се да школа, уз породицу, 

игра и важну улогу у социјалној интеграцији ученика оштећеног слуха. Међутим, они нису 

у потпуности спремни за ову реалност. Ученици врло често постају асоцијални или трпе 

стрес због немогућности да истом брзином или интензитетом усвоје градиво, као њихови 

чујући вршњаци. Ове релевантне чињенице су оправдање за бригу и стрес који осећају 

породице ове деце. Испоставило се да многи родитељи нису свесни школске културе; не 

знају ни како да се придруже и активно учествују, а да се не перципирају као уљези или 

аутсајдери. За породицу и за школу, ставови, очекивања, циљеви, прихватање и адаптација 

оштећења слуха су уобичајене бриге и утичу на академске перформанс детета оштећеног 

слуха (Lebedeff , 2001). 

Заправо, успешно образовање деце са посебним образовним потребама није само 

одговорност министарстава просвете и школа, већ захтева и учешће породица, између 

осталих партнера, јер образовање детета оштећеног слуха је успех породице, као и 

превазилажење развојних потешкоћа. Стога постаје очигледно да односи између њих 

морају бити блиски и кооперативни. Школе обично криве родитеље, оптужујући их за 

неиспуњавање обавеза па с тим у складу, врло често родитељи осећају висок ниво стреса 

због притиска да је већина успеха или неуспеха њиховог детета на њиховим леђима (Sousa 

i Filho, 2008). 
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2.8. Понашање ученика оштећеног слуха 

Поједини аутори (Barker, 2009; Theunissen, 2013; Van Gurp, 2001) бавили су се 

компарацијом понашања деце оштећеног слуха у школској клупи и њихових чујућих 

вршњака, та истраживања су показала да је нижи ниво пажње код деце оштећеног слуха, а 

у истраживању које ће сада бити описано ти резултати су демантовани. Наведени аутори 

анализирали су пажњу у инклузивним условима школовања, док је у овом истраживању 

анализирана пажња у окружењу прилагођеном ученицима оштећеног слуха. Без обзира на 

чињеницу да су просторини услови прилагођени овим ученицима, резултати показују да 

они нису мирни на часу, без обзира на место у учионици које попуњавају. У инклузивним 

условима образовања потврђено је да организација учионице, распоред, визуелна 

стимулација и квалитет пријема звука утичу на активности и понашање ученика оштећеног 

слуха (Guardino i Antia, , 2012).  

При анализи понашања деце оштећеног слуха за време школског одмора, добијени 

резултати показују да је њихово понашање и у овом сегмент боље у поређењу са вршњацима 

типичног развоја, што је у супротности с резултатима истраживања Едвардса и Кокера 

(Edwards, Crocker, , 2008), према њиховим резултатима деца оштећеног слуха имају 

проблем да развију пријатељске и колегијалне односе са вршњацима због потешкоћа да се 

изразе на вербалан начин (Мијатовић, Радовановић, 2020). 

Истраживања показују такође, да наставници умногоме утичу на развој социјалних 

односа између чујуће деце и њихових вршњака оштећеног слуха (Wautner, Knoors, 2007). 

Деца оштећеног слуха која имају мотивацију да уче и да се труде, то углавном постижу тако 

што имају здраву социјалну мрежу, па је однос према школи и вршњацима веома ваљан 

фактор у школским постигнућима (Parker, Asher, 1993).  

  



30 
 

II  ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕО 

 

1. Предмет истраживања 

 

Породица је друштвена средина која је незамењива у којој се човек формира као 

личност, у којој живи задовољавајући основне и најбитније потребе, које се само у 

породици могу задвољити. Њен квалитет зависи од низа фактора као што су укљученост и 

могућност остваривања сопствених потенцијала, укључујући физичку, социјалну, 

економску и психолошку равнотежу. Психолошка уравнотеженост породице је од великог 

значаја будући да се породице деце са сметњама у развоју суочавају са већим бројем 

стресних ситуација кроз свој живот. 

 Квалитет живота породице са сметњама уопштено варира у зависности од тога да 

ли је породица потпуна, као и од укључности свих чланова породице у рехабилитациони 

процес детета. У Црној Гори кориштење услуга сурдолошких третмана  значи  одвајање 

детета које у пратњи једног члана породице периодично борави  у Котору где се налази РЦ 

“Др Перута Ивановић”  у коме се ради рехабилитација деце са оштећеним слухом. 

У Црној Гори нема објављених истраживања на ову или пак сличне теме што је 

аларм за уређивање система бриге за породице деце са сметњама у развоју. Акценат се 

ставља на дете и сви третмани су усмјерени на рад са дететом док изостаје неопходна 

психолошка подршка породици заборављајући да је стуб здравог друштва здрава породица 

те сходно томе несмијемо занемарити ни породице које имају децу са сметњама у развоју. 

С тога предмет истраживања односи се на  ширу анализу квалитета породичних односа међу 

члановима породице, са акцентом на супружнике, као и то колико рођење детета мења тај 

однос будући да се такве породице суочавају са већим бројем стресних ситуација и изазова.. 

Добијени резултати истраживања ће дати смерницу да ли постоји потреба за креирањем 

неопходних центара за снажење породица деце са проблемом слуха. 
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2. Циљ истраживања 

 Општи циљ истраживања је испитивање породичних односа и осећања које прате 

породицу која има дете са оштећенјем слуха слуха. 

 Посебни циљеви овог истраживања су: 

- Испитати да ли родитељи осећају кривицу што имају дете са оштећењем слуха  

- Испитати да ли  родитељи наилазе на осуду других чланова породице 

- Испитати да ли партнери пружају потребну  међусобну психолошку подршку у 

одгајању детета са проблемом слуха 

- Испитати да ли партнери међусобно деле интимне осећаје и страхове 

- Испитати да ли долази до неслагања при доношењу важних одлука везаних за дете 

 

  



32 
 

3. Задаци истраживања 

  Општи задатак истраживања је: 

- Утврдити квалитет породичних односа и осјећања које прате породицу која има 

дијете са проблемима слуха 

 Посебни задаци истраживања су: 

- Утврдити да ли родитељи осећају кривицу што имају дете са оштећењем слуха  

- Утврдити да ли  родитељи наилазе на осуду других чланова породице 

- Утврдити да ли партнери пружају потребну  међусобну психолошку подршку у 

одгајању детета са проблемом слуха 

- Утврдити да ли партнери међусобно деле интимне осећаје и страхове 

- Утврдити да ли долази до неслагања при доношењу важних одлука везаних за дете 

 

4. Хипотезе  истраживања 

 Општа хипотеза: 

- Породични односи и осјећања која прате породицу која има дете са проблемима 

слуха су нарушени  

Посебне хипотезе: 

- родитељи осећају кривицу што имају дете са оштећењем слуха  

- родитељи наилазе на осуду других чланова породице 

- партнери пружају потребну  међусобну психолошку подршку у одгајању детета са 

проблемом слуха 

- партнери међусобно деле интимне осећаје и страхове 
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- Између родитеља долази до неслагања при доношењу важних одлука везаних за дете 

 

5. Методологија истраживања 

5. 1. Методе и технике истраживања  

Квалитет живота породице које имају децу са оштећенјем слуха испитан је сетом 

питања. Анкета се састоји од 16  питања креираних искључиво за потребе овог 

истраживања. Питања су једноставна, јасно формулисана, а одговори се нуде кроз 4 (А, Б, 

Ц и Д) опције у којима одговор треба заокружити. Од испитаника се захтева да искрено дају 

свој одговор заокруживши једну од понуђених опција где се на скали од 1 до 4 изражава 

став од 1 – уопште се не слажем; 2 – не слажем се; 3 – слажем се и 4 – у потпуности се 

слажем; 

 

5.2.  Организација и ток истраживања 

Анкетирање је спроведено на узорку од 42 родитеља из северног, централног као и 

приморског дела Црне Горе. На питања из анкете одговор су давали родитељи деце 

оштећеног слуха која су прошла комисију. Анкетирани су родитељи деце предшколског и 

основношколског узраста који похађају редовне школе по инклузивном моделу образовања 

као и родитеље деце која користе услуге РЦ “ Др Перута Ивановић” у Котору. Анкете су 

родитељима уручене путем мејла или поштом уз образложење са којим циљем се тражи 

њихиво учешће у раду и уз објашњење крајњег циља истраживања. Попуњене анкете су 

истим путем вратили на увид и даљу анализу.  
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6. Резултати истраживања 

Након спроведеног истраживања резултати су систематизовани, приказани на 

графикону  и  подељени према циљевима и задацима у шест група: 

● Прва група резултата се односи на анализу истграживања  који показују  да ли 

родитељи имају осећај кривице што имају дете са оштећењем слуха. 

● Другу групу резултата чини анализа истраживања о томе да ли родитељи наилазе на 

осуду других чланова породице због роћења детета са проблемом слуха  

● Трећу групу резултата чини анализа истраживања која говори о томе да ли партнери 

пружају мећусобну психолошку подршку у одгајању детета са проблемом слуха 

● Четврта група резултата показује да ли партенри међусобно деле интимне осећаје и 

страхове  

● Пета група резултата показује да ли измећу родитеља долази до наслагања при 

доношењу важних одука везаним за дете 

● Шеста група резултата представља уопштену слику истраживања у којој су 

сумирани сви резултати а говори нам о томе колико је нарушен квалитет породичних односа 

особа са оштећеним слухом 
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6.1. Резултати истраживања који се односе на то да ли родитељи имају осећај кривице што 

имају дете са оштећењем слуха. 

Резултати приказани на графикону 1 показују да је 8 (19%) родитеља одговорило да 

се уопште не слаже са изетом предпоставком. 16 (29%) се не слаже што показује да је  више 

од половине испитаника дало  негативан одговор тј. њих 22 (57%) се изјаснило да то што 

имају дете са оштећењем слуха код њих не ствара осећај кривице, док се 18 (43%)  

испитаника изјаснило да има осјећај сопствене кривице због рођења детета са оштећењем 

слуха. 
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6.2. Резултати истраживања о томе да ли родитељи наилазе на осуду других чланова 

породице због рођења детета са проблемом слуха. 

 Резултати приказани на графикону 2  показују да су се 23 (55%)  испитаника 

изјаснила се да наилазе на осуду других чланова породице и да њих криве за рођење детета 

са оштећењем слуха.  19 (45%)  испитаника није имало тај осећај. 7 или 17% њих се 

изјаснило да се у потпуности слаже, 8(19%) се уопште не слаже, 11 (26%) се  не слаже, а 16 

(38%) испитаника  се слаже са овом предпоставком. 
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6.3 Резултати истраживања о томе да ли партнери пружају мећусобну психолошку 

подршку у одгајању детета са проблемом слуха. 

Анализа истраживања приказана графиконом  3 говори колико партнери добијају 

психолошке подршке од свог партнера. Одговори су равномјерно распоређени тј. подједнак 

број и осећа тј. не осећа  да у свом партнеру има психолошку подршку у одгајању детета са 

проблемом слуха. Од укупног боја 6 (14%) испитаника је договорило да се уопште не слаже 

са констатацијом да осећа психолошку подршку од стране партнера, њих 15 (36%) се 

изјаснило да се не слаже, док је 12 (21%) рекло да се слаже са предпоставком , а 19  (29%) 

се изјаснило да се у потпуности слаже са тим. 
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6.4 Резултати истраживања о томе да ли партнери мећусобно деле интимне осећаје и 

страхове. 

 

Графикон 4 приказују резултате анализе питања да ли са својим партнером деле 

интимне осећаје . Од укупног броја испитаника њих 24 (57%)  се изјаснило  да са својим 

партнером дели интимне осећаје и страхове , док  се њих 18 (43%) изјаснило да нема такав 

однос са својим партнером. 
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6.5 Анализа истраживања која покаазује да ли измећу родитеља долази до наслагања при 

доношењу важних одука везаних за дете. 

 

 Графикон број 5 показује да се највиши проценат родитеља, тј.њих 16 (38%)  

изјаснило да се не слаже са предпоставком да између родитеља долази до неслагања при 

доошењу важних одлука везаних за дете. Насупрот томе само 2 (5%) испитаника се у 

потпуности сложило са овом предпоставком. 26 (62%) одговора негира предпоставку да 

родитељи имају несугласице приликом доношења важних одлука а везаних за дете. 
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6.6 Резултати анализе истраживања у којој су сумирани сви резултати и показује колико је 

нарушен квалитет породичних односа особа са оштећеним слухом. 

 

Графикон 6 показује да 360 (57%) одговора  не иде у прилог предпоставци да је 

квалитет породичних односа нарушен, док 270 (43%) одговора потврђује да односи у  

породици не функционишу како би требало.  
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6.6.1  Резултати истраживања о томе да ли је постојање детета са проблемом слуха 

утицало на проширење породице 

 

Резултати одговора приказани на графикону 7 показују да  се 19 (45,23%) слаже са 

ставом да је постојање детета са проблемом слуха допринело ставу да се не одлуче за 

проширење породице, 5 (11,90%) је на питање дало одговор у потпуности се слажем, 8 

(19,04%) се уопште не слаже док се 10 (23,80%)  не слаже са овом предпоставком. Резултати 

потврђују предпоставку да се постојање детета са сметњом слуха негативно одразило на 

проширење породице . 
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6.6.2  Резултати истраживања о томе да ли долази до удаљавања између чланова породице 

због постојања детета са оштећењем слуха 

Графикон  8  показује да је више од пола родитеља доживело удаљавање чланова 

породице, уместо зближавања, односно, да се нису придржавали духа нормалног живота. 6 

(14,2 %)  испитаника су одговорила у потпуности се слажем, 18 (42,85%)  слажем се док је 

њих 15 (35,71%) одговорило да се не слаже, а 3 (7,14%) испитаника се у потпуности не 

слаже  са тим да се рођење детета негативно одразило на функционисаање породице. 
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6.6.3 Резултати истраживањао томе  да ли су у породици учесталије свађе и препирке  због 

рођења детета са проблемом слуха. 

 

Графикон 9 показује да је 26 (61,90%) одговорило да не постоје учесталије свађе  и 

препирке., док је мање од половине родитеља 16 (38,09%) одговорило да ипак постоје 

учесталије свађе и препирке.  
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6.6.4 Резултати истраживања о томе да ли се јавља удаљеност међу члановима породице 

због рођења детета са оштећењем слуха.  

 

Графикон 10 показује да се 26 или 61,90% слаже са овом предпоставком тј. већина 

родитеља се слаже да долази до удаљености измђу чланова породице, док се њих 4 (9,52%) 

уопште не слаже, а њих 12 (28,57%) се не слаже да долази до удаљености међу члановима 

породице. 
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6.6.5 Резултати истраживања о томе да ли се у породици деце оштећеног слуха избегавају 

разговори о актуелном проблему. 

Графикон број 11 показује да је њих 12 (14,33%) одговорило слажем се, а 4 (5,12%) 

у потпуности се слажем са констатацијом да моја породица избегава разговоре о 

актуелном проблему, док je остатак родитеља  а то је 26 ( 23, 55%) одговорило да не 

избегавају разговоре о актуелном проблему.  

  

                                                           Графикон 11 
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 6.6.6 Однос учесника анкете тј. однос учешћа очева и мајки 

 

Графикон 12 показује однос учешћа мајки и очева у попуњавању анкете. У узорку 

од четрдесет и два родитеља који су одговарали на анкету, 4 (9,52%) родитеља није 

одговорило на питање ко попуњава анкету.  6 (14,28%) мушкараца, и 32 (76,19%) жене су 

одговорили што показује да је мали број очева био спреман да издвоји време и одговори 

на анкету. 
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7. Дискусија 

Први истраживачки задатак био је испитати да ли родитељ има осећај кривице што 

има дете са проблемом слуха. Чланови породице ретко осуђују родитеље због рођења 

детета са проблемом слуха, мада има ситуација када осуђују и то најчешће под изговорима 

да нису пазили на своје здравље, да су користили дуван, алкохол и да је то имало утицај.  

На основу анализе добијених резултата, више од половине анкетираних родитеља  

тј, њих 24 или 57%  нема осећај кривице јер имају дете са проблемом слуха што одбацује 

прву споредну хипотезу којом се предпоставља да родитељ има осећај кривице што има 

дете са проблемом слуха. Насупрот њима, 18 или 43% се изјаснило да осећа кривицу због 

рођења детета са оштећењем слуха што сваакако није мали и занемарив број будући да се 

ради о врло важној и осетљивој категорији популације. 

Истраживање је показало да је, након дијагнозе, најчешћа прва реакција родитеља 

изненађење, страх, туга, отпор, непријатељство, као и осећај стида и кривице. Након тога, 

породица постаје или хомогенија или се разграђује, што зависи од ранијих односа, али и  

непријатељских емоција и узајамног оптуживања. Родитељи заузимају или став борбе за 

своје дете или став отвореног или прикривеног одбацивања (Дулчић,  Кондић, 2002). 

Други истраживачки задатак односио се на предпоставку да то што имају дете са 

проблемом слуха наилази на осуду од стране других, блиских чланова породице. Ова 

хипотеза је потврђена јер се више од половине испитаника  тј. 23 или  54,76 %  сложило 

са изјавом да то што имају дете са проблемом слуха наилази на осуду од стране других, 

блиских чланова породице. Мортон указује да, поред родитеља, и чланови шире породице, 

суочавају се с разочарањем, тугом и губитком идеализованог детета и личне 

идеализиоване улоге  (Мортон, 2000). 
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Што се тиче пружања психолошке подршке кроз нове фазе одрастања детета 

остећеног слуха, мишљења су такође подељена, што зависи од начина прихватања 

проблема детета. Родитељи који прихвате да њихово дете има проблема са слухом, боље 

ће се прилагођавати фазама одрастања таквог детета и лакше ће прихватати све што такве 

фазе доносе. На питања која се односе на то да ли породица пружа међусобну психолошку 

подршку кроз нове фазе одрастања детета оштећеног слуха подједнак број родитеља је 

одговорио да има, односно да нема психолшку подршку чланова породице. На основу 

резултата истраживања хипотеза која је дефинисана као предпоставка је делимично 

потврђена а делимично одбачена. Код тумачења ових резултата морамо бит опрезни јер 

се поставља питање дефинисања психолошке подршке али судећи по одговорима 

половина испитаника не осећа ту врсту блискости са члановима уже породице.  

Четврти истражживачки задатак односио се на предпоставку  да партнери не деле 

интимне осећаје и страхове. Анализом резултата ова хипотеза је одбачена јер резултати 

показују да се 18  или 42 %  од укупног броја испитаника тако осећа док се 24 или  58 % 

испитаника није сложило са овом предпоставком и на питање су дали негативан одговор. 

Један део родитеља одговорио је да постоји разумевање и подршка, док код другог дела 

не постоји. Дешава се да, уз изостанак разговора о интимним осећајима, партнери не 

разумеју једни друге и настаје мањак подршке који се лоше одражава на функционисање 

породице која има дете са проблемом. 

Пета хипотеза је дефинисана као предпоставка да између родитеља долази до 

неслагања приликом доношења важних одлука везаних за дете. Од укупног броја 

родитеља њих 16 или 38,09% је одговорило у прилог овој хипотези док се 26 или 61,91%  

испитаника није сложило са овом предпоставком чиме је и хипотеза број 5 одбачена. 

Шести истраживачки задатак се односи на испитивање квалитета живота. 

Сумирајући резултате на крају и анализирајући завршни графикон резултати не иду у 

прилог oпштој хипотези која предпоставља да су породични односи и осећања која прате 

породицу деце оштећеног слуха нарушени. Од укупног броја одговора њих 360 или 57, 14 

% одбацује хипотезу док  270 или 42,86 %  одговора потврђује општу предпоставку. 
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Када је у питању ситуација у којој породица има дете са проблемом слуха где се то 

одражава негативно на функционисање породице анализа истраживања показује да су 

мишљења родитеља подељена. Од укупног броја испитаника њих 6 (14,2 %)  је одговорило 

у потпуности се слажем, 18 (42,85%)  слажем се док је њих 15 (35,71%) одговорило да се 

не слаже, а 3 (7,14%) испитаника се у потпуности не слаже  са тим да се рођење детета 

негативно одразило на функционисаање породице. Слично истраживање које је 

обухватило 184 мајке глуве деце и деце са тешким слушним оштећењем показало је да су 

утврђене 3 групе фактора који су у вези са родитељским стресом. Прву групу фактора 

чине демографске карактеристике попут узраста, пола и присуства или одсуства других 

способности. Друга група укључује факторе везане за губитак слуха (степен оштећења, 

време када је идентификовано, језичке способности, орална или знаковна комуникација), 

а у трећу групу спадају каракреристике и перцепција мајке (мајчина едукација, социјална 

подршка, тешкоће свакодневнице) (Pipp-Siegel, Sedey & Yoshinaga-Itano, 2002). Показано 

је да се ниво стреса код мајки глуве деце смањује са узрастом деце, а да на њега позитивно 

утиче социјална и професионална подршка и што скорије ране интервенције. Као најбоља 

превенција стреса код родитеља глуве деце или деце са тешким оштећењем слуха показала 

се рана дијагноза  (Lederberg, & Golbach, 2002). 

 У неким ситуацијама родитељи, како би своју тугу смањили, приступају 

проширењу породице и своју пажњу усмеравају ка новом детету које нема такву врсту 

проблема, док се неки родитељи плаше да проширују породицу, јер мисле да ће добити 

још једно дете са проблемом слуха. Од укупног броја испитаника њих 19 (45,23%) се 

слаже са ставом да је постојање детета са проблемом слуха допринело ставу да се не 

одлуче за проширење породице, 5 (11,90%) је на питање дало одговор у потпуности се 

слажем, 8 (19,04%) се уопште не слаже док се 10 (23,80%) не слаже са овом 

предпоставком. Резултати потврђују предпоставку да се постојање детета са сметњом 

слуха негативно одразило на проширење породице . 

Различити су начини реаговања родитеља на проблем детета. Неки родитељи ће се 

емоцинално раздвојити од детета остављајући бригу другом родитељу и у тој ситуацији 

родитељи се и међусобно удаљавају један од другога, губе комуникацију, настаје мањак 
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разумевања а то се одражава на развој детета. Неки родитељи се не могу суочити са 

проблемом детета и бригу о њему препуштају другима, што може имати за последицу да 

се родитељи међусобно удаље и изгубе комуникацију због обостраног осећаја кривице 

или пребацивања кривице једно другоме због те одлуке. Други родитељи ће се зближити 

у заједничком покушавању да пруже детету све што оно жели, односно учиниће све да му 

пруже шта год оно тражило (што може бити лоше по дете), док ће неки други родитељи 

пружати подршку детету и међусобну подршку и тако се зближити. Ипак, на основу 

одговора анкетираних родитеља  суочавање са изазовом рехабилитације детета са 

оштећеним слухом у већини породица не изазива свађе и препирке.  

Резултати овог истраживања показују да постоји удаљеност између чланова 

породице, највише због тога што већина породица не може у потпуности да прихвати да 

има дете са проблемом и тада се родитељи затварају у себе, јавља се мањак комуникације, 

не причају о интимним осјећајима што се негативно одражава и на дете.  Родитељи се 

затварају у себе, имају осећај да се сами суочавају са изазовима и важним одлукама 

везаним за дете, односно да се друга страна мање или уопште не труди. То се може решити 

поправљањем међусобне комуникације као и дељењем обавеза и дужим заједничким 

провођењем времена са дететом. 

Неретко чланови породица деце са оштећеним слухом избегавају разговоре о 

проблемима које са собом носи одгајање детета са проблемом слуха  јер мисле да се не 

може ништа учинити или то захтева превише времена, или се једноставно не могу понети 

са тим питањем. Већина родитеља је одговорила да могу да са партнерима причају о 

својим интимним осећајима, што је веома потребно, посебно у оваквим ситуацијама, јер 

причање о осећајима додатно зближава партнере и лакше решавају било које проблеме. 

Такође, половина испитаних родитеља је одговорила да се саветују са члановима 

породице око доношења важних одлука које се тичу детета. То је свакако похвално али не 

сме да баци сенку на велики број родитеља код којих нису развијени тавкви осећаји 

интимне блискости и подршке при решавању проблемских ситуација а тичу се ситуација 

изазваних оштећењем слуха њиховог детета. 
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Такође, може се закључити и да су жене, у већем случају, те које преузимају на 

себе бригу о детету у ситуацијама када један родитељ преузима бригу на себе. Од 

испитаника чак 32 су биле жене, док  у попуњавању анкете учествовало само 6  очева.  
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8. Закључак 

 Чињеница је да се морамо више бавити породицама деце са сметњама у развоју, 

обраити пажњу на њихове стварне осећаје, потребе и коначно се суштински почети бавити 

овим породицама а не само теоретски.  

При центрима које се баве проблемима деце свакодневно, ништа мање не би 

требало ускратити психолошке третмане родитељима деце са сметњама као и 

едукацијских радионица у зависности о којој врсти хендикепа је реч. Родитељи деце са 

оштећењем слуха конкретно, имају нереална очекивања од свога детета као и од 

стручњака који раде са њима, те се неретко након извесног времена јавлајју разочарења у 

постигнућима сопственога детета а родитељи тада не презају да окриве особље које је 

радило са дететом. Да би се избегли овакви сценрији акценат је неопходно ставити на 

едуковање родитеља о стварној слици стања свога детета истовремено га упућујући и на 

негативне стране, али и пружајући му подршку указујући на све позитивно што дете може.  

У односу на запажене проблеме формираан је упитник који су попунили родитељи, 

а све са циљем да се утврди: да ли родитељи осећају кривицу због рођења детета са 

оштећењем слуха, да ли је то негативно утицало на функционисање породице, да ли 

наилазе на осуду од других чланова породице, да ли је постојање детета са проблемима 

слуха утицало на проширење породице. Анализа резултата је показала колико 

супружници осећају да имају подршку у свом партнеру и колико су спремни да се 

међусобно бодре и подржавају у изазовима које носи одгајање детета са оштећењем слуха. 

Такође, показује колико су учесталије свађе и удаљавање међу члановима породице од 

како имају нови актуелни проблем у породици. Посебан аспект у тумачењу је ко попуњава 

анкету што указује на то ко преузима више одговорности у обавезама везаним за 

рехабилитациони процес детета.  У односу на анализу истраживања закључује се да је 

неоходно радити на подизању свести како институција тако и родитеља који имају децу 

оштећеног слуха да се суоче са проблемима у породици тако да о њима јавно говоре, без 

табуа и срамоте, да се међусобно солидаришу и креирају заједничке оперативне циљеве.  

Неопходно је радити на оснаживању родитеља да изразе своје проблеме и да се баве својим 

менталним здрављем и емоционалним потешкоћама. 
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Закључује се да је родитељство веома одговоран и комплексан задатак, те да не 

постоји идеалан родитељ који је у сваком тренутку обављао своју улогу досљедно и 

фокусирано на дете. Трендови се мењају, родитељи све више прихватају и помажу свом 

детету и труде се да снаже породицу. Са друге стране, многи родитељи још увек не могу 

да прихвате да имају дете са хендикепом, а чињеница је да држава не пружа довољну 

помоћ таквим породицама, што би додатно помогло таквим родитељима и оснажило их 

да се више боре за нормално функционисање породице. 
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ПРИЛОГ 

УПИТНИК 

                       Породични односи особа са оштећеним слухом 

Поштовани, 

за попуњавање овог упитника требат ће Вам око 15 минута да бисте размислили и 

одговорили на 16 питања. Ваши одговори ће нам значити у бољем разумјевању 

породичних односа и осјећања које прате породицу која има дијете са проблемима слуха. 

Анкета се спроводи у циљу истраживачког рада на тему ''Породични односи особа деце 

са оштећеним слухом''. Циљ овог рада је сагледавање стварне слике односа, актуелних 

проблема а све са циљем осмишљавања могућих решења или пак психолошке помоћи и 

снажења породица деце са оштећеним слухом. 

Упитник је анониман, Ваши подаци ће бити тајни те Вас молимо да се 

сконцентришете и упитник попуните искрено штрихирањем само једног од четири 

понуђена одговора. 

Унапријед се захваљујем на сарадњи. 

1. Неретко имам осећај кривице јер имам дете са проблемом слуха 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се  

д. У потпуности се слажем 
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2. То што имам дете са проблемом слуха негативно утиче на функционисање 

породице 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

3. То што имам дете са проблемом слуха негативно је утицало или утиче на 

проширење породице 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

4. Наилазим на осуду чланова породице због рођења детета са проблемом слуха 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 
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5. Рођење етета са проблемом слуха је зближило чланове моје породице 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

6. Моја породица међусобно пружа психолошку подршку кроз нове фазе одрастања 

детета оштећеног слуха 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

7. Своје интимне осећаје могу да поделим са својим партнером 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 
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8. Саветујем се са члановима породице око доношења важних одлука које се тичу 

мог детета 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

 

9. Моја ме породица разуме и подржава 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

10. Имам осећај да чланови моје породице не цене моје напоре 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 



63 
 

11. У мојој породици су учесталије свађе и препирке одкако се суочимо са изазовом 

рехабилитације детета са оштећеним слухом 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

12. У мјој породици долази до неслагања када су у питању доношење важних 

одлука а тичу се детета са оштећењем слуха 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

13. Моја породица избегава разговоре о актуелном проблему 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 
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14. Осећам удаљеност међу члановима породице од како имамо дете са проблемом 

слуха 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

15. Често осећам да се сам/сама суочавам са изазовима и важним одлукама везаним 

за моје дете 

а. Уопште се не слажем 

б. Не слажем се 

ц. Слажем се 

д. У потпуности се слажем 

16. Упитник попуњава 

а. отац 

б. мајка 

ц. неко други 
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