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Сажетак:  

Непожељни облици понашања смањују могућност примања нових информација, 

повећавају изолацију детета, удаљавају их из редовних установа за васпитање и 

образовање, умањују развој социјалних способности и вештина, те укључивања у 

активности друштва. 

Сврха овог рада је да се утврди да ли се проблеми у понашању код деце са поремећајима 

из аутистичног спектра (даље у тексту – ПАС) јављају чешће у односу на редовну 

популацију, и који су то најучесталији облици  проблематичног понашања код деце са 

ПАС. 

Узорак је сачињен од 21 научног рада теоријске и истраживачке природе.  

Након свеобухватне анализе литературе дошли смо до закључка да су се проблеми у 

понашању јављали чешће код деце са ПАС у односу на децу типичне популације и на децу 

са другим сметњама у развоју. Физичка агресија се у већој мери испољава код млађе деце, 

док код адолесцаната са ПАС преовладава вербална агресија. Постоје полне разлике у 

испољавању проблема у понашању. Дечаци су хиперактивнији и манифестују већу 

екстернализацију у понашању, док су девојчице више социјално изоловане. Девојчице су 

показивале значајно мање стереотипно-репетитивног понашања у односу на дечаке са 

ПАС. 

Кључне речи: поремећај понашања, аутизам, проблеми понашања код аутизма 
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Аbstract:  

Undesirable forms of behavior reduce the possibility of receiving new information, increase the 

isolation of the child, remove them from regular institutions for upbringing and education, 

reduce the development of social abilities and skills, and inclusion in the activities of society. 

The purpose of this paper is to determine whether behavioral problems in children with autism 

spectrum disorder (hereinafter referred to as ASD) occur more often than in the general 

population, and what are the most common forms of problematic behavior in children with ASD. 

The sample is made up of 21 scientific works of a theoretical and research nature. 

After a comprehensive analysis of the literature, we came to the conclusion that behavioral 

problems occurred more often in children with ASD compared to children of the typical 

population and children with other developmental disabilities. Physical aggression is manifested 

to a greater extent in younger children, while verbal aggression prevails in adolescents with PAS. 

There are gender differences in the manifestation of behavioral problems. Boys are more 

hyperactive and manifest more externalizing behavior, while girls are more socially isolated. 

Girls showed significantly less stereotypic-repetitive behavior compared to boys with ASD.. 

Key words: behavioral disorder, autism, behavioral problems in autism 
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УВОД 

 

Непожељни облици понашања смањују могућност примања новихинформација, 

повећавају изолацију детета, удаљавају их из редовних установа за васпитање и 

образовање, умањују развој социјалних способности и вештина, те укључивања у 

активностидруштва. Под непожељне облике понашања сматрају се сљедећи облици 

понашања:агресија, аутоагресија(нпр. ударање главом о зид, грижење, ударање себе и 

других),  деструкције, самостимулативно понашање, смањена пажња и изолација. Након 

што непожељни облици понашања постану део понашања детета и у функцији су онога 

што дете жели постићи, непожељна понашања се неће смањити без примерених поступака 

за спречавање и смањивање непожељних понашања.  

Проблеми у понашању код особа са сметњама у развоју, као и код деце са ПАС, 

представљају једну од водећих препрека социјалној инклузији ових особа. Особе са ПАС 

имају веће шансе да испоље проблеме у понашању у поређењу са особама типичне 

популације.  
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1. ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА 

1.1. Аутизам 

1.1.1. Историјат 

 

1911.године. швајцарски психијатар Еуген Блојлер (Eugene Bleuler) је осмислио 

појам аутизам. Он је тим изразом описивао: „...понашање шизофрених болесника који се 

мисаоно повлаче у властити свет, постепно смањују социјалне интеракције с људима у 

окружењу и препуштају се фантастичним мислима и затварају од света.'' (Remschmidt, 

2009, str.9, према Mandić, 2016).  

Готово у исто време, аустро-амерички психијатар, Лео Канер (Leo Kanner) (1943) у 

књизи „Аутистични поремећаји афективних веза'' описао је 11 деце која су имала 

проблеме у говору и комуникацији, док нису имали никакве телесне потешкоће. Од 11 

описане деце, двоје је у пубертету добило епилептичне нападе, а код троје су се 

манифестовали блажи неуролошки испади. На основу тога, психогени узрочници су 

морали били искључени. Ханс Аспергер(Hans Asperger), не знајући за рад Леа Канера, 

1944. године је описао четири случаја под називом аутистични психопати дечијег узраста 

(Allen,1988). 

1.1.2. Дефиниција аутистичног поремећаја 

 

Аутизам је неуроразвојни поремећај кога карактеришу значајна оштећења у 

области реципрочних социјалних интеракција, и образаца комуникације, као и ограничен, 

стереотипан, репетитиван репертоар понашања, интересовања и активности (Глумбић, 

2009).  

Первазивни развојни поремећаји (engl. Pervasiv Developmental Disorders – PDD) су 

поремећаји раног дечијег узраста и захватају више подручја психомоторног развоја. 

Обележени су ненормалностима у социјалним интеракцијама и начинима комуникације, 

ограниченим, понављајућим репертоаром занимања и активностима које варирају према 

степену изражености. Код великог броја деце присутно је и смањење нивоа 

интелектуалног развоја. Одговорнима за развој ових поремећаја сматра се комбинација 

генетских поремећаја и снажног утицаја спољашњих чинилаца. Три главна подручја 

људског развоја промењена због тих поремећаја су говор, комуникација и социјалне 

интеракције. Због повећаног морбидитета, исхода болести, утицаја на породицу и 
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економског оптерећења за друштво представљају један од најтежих развојних поремећаја 

(Rešić, Solak, Rešić, & Lozić, 2000).  

1.1.3. Етиологија аутизма 

 

Етиологија аутизма још није позната, али преовладава мишљење о 

мултифакторској етиологији и комбинацији генетских, конгениталних фактора и 

спољашљих фактора. Неки од могућих фактора су: метаболички поремећаји, биохемијске 

абнормалности, фактори ризика, генетски утицаји, неурофизиолошке и структуралне 

абнормалности (Blažević, Škrinjar, Cvetko & Ružić, 2006). 

Годинама се сматрало да је аутизам психосоцијалног порекла, а касније се фокус 

пребацио на биолошке узрочнике. До другачијег начина посматрања узрока настанка 

аутизма  дошло је због низа неуробиолошких карактеристика које су специфичне за децу 

са поремећајем аутизма, а не могу се уочити код здраве деце или деце са интелектуалном 

ометеношћу (Mandić, 2016).  

Постоји уочљиви тренд постепеног повећања учесталости овог стања, са 6,6 

случајева на 1000 особа у 2002. години на 11,3 случајева у 2008. години (CDC, 2012). У 

односу на пол, истраживања указују да сепоремећаји из спектра аутизма три пута чешће 

јављају код мушког него женског пола (Hodges et al., 2020). Придружена стања која прате 

аутизам укључују интелектуалну ометеност, проблеме са спавањем, епилепсију, АДХД, 

опсесивно компулсивне поремећаје, гастроинтестиналне проблеме, као и поремећај 

исхране који често прате овостање (Mannion & Leader 2013). 
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1.1.4. Дијагноза аутизма 

 

Дијагноза аутизма се поставља након великог броја посматрања детета у 

различитим ситуацијама и на основу узете анамнезе. Прво шта стручњаци узимају је 

анамнеза од родитеља. То је стресна ситуација у којој се родитељи сусрећу са гомилом 

питања о дечијем начину развоја, трудноћи, порођају, и тренутном функционисању детета 

и породице (Mandić, 2016). Родитељи се најчешће јављају због симптома „не окреће се на 

своје име.'' С временом се примећује кашњење говорно-језичког развоја, повлачење у 

„свој свет'' и слично. У дијагностици аутистичног поремећаја се користи ЕЕГ-

електроенцефалографија, тј. графички приказ електричне активности мозга. Према 

резултатима истраживања, аутистична деца имау мање повезаности у левој можданој 

хемисфери у којој се налазе можане зоне задужене за разумевање и продукцију говора. 

Ова деца имају већу повезаност између удаљенијих региона у мозгу (Smolić-Ročak, 2013). 

Постоје два актуелна дијагностичка система који се користе за дијагностиковање 

аутизма и других первазивних поремећаја: 

1. Дијагностички и статистички приручник за менталне поремећаје  (DSM V) - Америчка 

асоцијација психијатара (Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders V - DSM V) 

2. Међународна статистичка класификација болести и сродних здравствених 

проблема 10 (MKB 10) - Светска здравствена организација (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems 10-ICD 10) (Глумбић, 2009). 

Десета едиција (1992), која се код нас користи и данас, користи категорију 

первазивних развојних поремећаја (Милачић, 2004). Первазивни развојни поремећаји 

(MKB-10 klasifikacija; SZO, 1992): 

- Ф 84.0 Дечији аутизам, 

- Ф 84.1 Атипични аутизам, 

- Ф 84.2 Ретов синдром, 

- Ф 84.3 Други дезинтегративни поремећаји детињства, 

- Ф 84.4 Хиперкинетички поремећај удружен са менталном ретардацијом и 

стереотипни покретима, 
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- Ф 84.5 Високофункционални аутизам (Аспергеров синдром), 

- Ф 84.8 Други первазивни поремећаји, 

- Ф 84.9 Первазивни развојни поремећај неспецификован (Алексић-Хил, 2012). 

Дијагноза аутизма поставља се на основу испољених: 

1. тешкоћа у социјалним односима 

2. тешкоћа у социјалној комуникацији и 

3. оштећења имагинације и креативне игре. 

О наведеним карактеристикама обично се говори као о „тријади“ оштећења (Wing, 

&  Gould, 1979). Потребно је да дете манифестује тешкоће у све три области да би се 

поставила дијагноза аутизма. 

ПСА се дефинише као неуроразвојни поремећај који карактеришу трајни дефицити 

у социјалној комуникацији и интеракцији, уз присуство ограничених и репетитивних 

образаца понашања, навика и активности (American Psychiatric Association, 2013). 

Дијагностички инструменти 

Постоје различити скининг тестови који служе за утврђивање постојања раних 

знакова аутистичног понашања. Неки од њих су: 

 Чек листа за аутизам (Checklist for Autism in Toddlers–CHAT) (Baron-Cohen  

et., al, 1992) која се употребљава код деце од 18 месеци старости и проверава 

одступања у областима комуникације, игре и социјалне интеракције. 

 Модификована чек листа за аутизам код деце (The Modified Checklist for Au-

tism in Toddlers-M-CHAT) (Robins et., al, 2001) је побољшана верзија Чек 

листе за аутизам, и њоме родитељи процењују социјалну интеракцију, 

пажњу, језик и комуникацију детета од две године старости.  

 Скрининг тест за бебе и дојенчад са аутистичним особинама (The Baby and 

Infant Screen for Children with Autism Traits; BISCUIT) (Matson  et., al, 2007). 

Овај тест користе стручњаци и намењен је деци узраста 17-37 месеци и 

састоји се из три дела. Први дио се односи на информације добијене од 

родитеља о начину на који се испољава аутистично понашање, у којим 

ситуацијама, и интензитету тог понашања. Други део се односи на стања 
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која су обично придружена аутистичном поремећају, нпр.: тикови, фобије, 

опсесивно-компулсивни поремећај и слично). Док се тећи део односи на 

процену присуства негативних понашања као што су: агресија, 

самоповређивање, стереотипије и слично.  

 Дијагностички интервју за социјалне и комуникацијске поремећаје 

(Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders-DISCO) (Wing & 

Gould, 2002). То је полуструктуирани интервју за децу и одрасле који имају 

потешкоће у социјалним односима и комуникативним вештинама. 

Подразумева и интервју са родитељима о претходном функционисању 

детета и тренутним понашањима.  

 Инвентар понашања код первазивних развојних поремећаја (Pervasive 

Developmental Disorders Behavior Inventory-PDDBI) (Cohen &Sudhalter, 

1999).  Користи се за процену социјалних способности и неадаптивних 

понашања код деце узраста од годину ипо дана па све до 12,5 година 

старости. 

 Кругов индекс Аспергеровог поремећаја (Krug Asperger’s Disorder Index-

KADI) (Krug &Arick, 2003). Први део се односи на децу узраста 6-11 година, 

док се други део односи на младе од 12-21 годину. Овај инструмент прави 

успешне разлике између Аспергеровог синдрома и особа са 

високофункционалним аутизмом.  
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1.1.5. Клиничка слика аутизма 

 

Клиничка слика је другачија, у зависности од детета до детета. Клиничка слика 

зависи од узраста детета, интелектуалних капацитета, степена испољаваља симптома, а 

може и да варира у различитим периодима живота детета (Bujas-Petković, & Škrinjar, 

2010). 

Најчешће манифестације аутистичног поремећаја су (Milačić-Vidojević, Glumbić, & 

Đorđević, 2008) : 

• ограничена/опсесивна интересовања - могу бити свепрожимајућа и дете може показати 

проблеме да усмери пажњу на било који други понуђени садржај. Дете може бити врло 

усредсређено и проводити много времена истраживајући своју област интересовања.  

• опсесивна жеља за истоветношћу -  инсистирање на организацији и категорисању по 

потребама детета и одбијање да се класификовање ствари изврши на другачији (понуђен) 

начин. Дете са аутизмом воли оно што је познато и одбија промене. Свака ситуација која 

је неочекивана, непроживљена, необична доводи до напетости, анксиозности и 

несигурности код деце са аутизмом.  

• преокупација деловима предмета уместо целине – дете када са игра заинтересовано је 

само за делове предмета а не за предмет као целину.  

• сензорна преосетљивост -  дете може бити веома осетљиво на стимулусе из окружења 

који друге особе и примећују. То им отежава свакодневно функционисање јер не могу да 

се прилагоде на догађаје и ситуације у којима цео свет функционише. Бука, шумови, 

узвици, звукови из природе, итд. сви могу на неки начин изазвати хаотичност у сензорном 

систему детета.  

• ирационални страхови - дете може поседовати необичајене страхове у свакодневним 

ситуацијама.  

• репетитивни покрети телом као што су лепршање или рокинг. 

• репетитивни говор -  може се десити компулсивно понављање речи, реченица или фраза 

које су бесмислене у датом тренутку.  

• репетитивне рутине 
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• проблеми пажње – потешкоће да се усмери пажња и у они тренуцима када је свим 

осталим присутним особама усмерена пажња на неки садржај. Проблеми да се дете 

„дозове'' из „свог света''. 

• разумевање – потешкоће да разумеју речи, налоге, и прочитан садржај.  

• процесирање информација – детету је потребно дуже времена да прими информацију и 

одреагује на исту. 

1.1.6. Диференцијална дијагноза аутизма 

 

Најзначајнији недостатак диферецијалне дијагнозе аутизма је недовољна осетљивост 

за другачије манифестације аутизма. Проблем настаје оног тренутка када се клиничка 

слика аутизма не подудара са очекиваном клиничком сликом за дати поремећај, то се све 

чешће догађа у пракси због све веће распрострањености аутистичног спектра (Rey, 2013). 

Према класификацији менталних поремећаја америчког психијатријског удружења , 

ДСМ IV, следећи критеријуми диференцирају атистичан поремећај од других поремећаја 

развојног доба (ДСМ IV, American Psychiatric Association, 2003):  

 Понављајући, ограничени и стереотипни покрети, занимања и активности, као што 

су: моторни маниризими (нпр: лепршања, ударања рукама, итд.) и ритуална 

понашања.  

 Квалитативна оштећења и реципрочним социјалним интеракцијама, као што је 

неадекватна или непостојећа невербална комуникација (одусуство контакта очима, 

фацијалних експресија, гестова итд., проблеми у формирању вршњачких релација, 

недостатак социјалне и емоционалне повезаности са другим особама и уживања у 

истим.  

 Оштећења комуникативних способности, где говор значајно касни или се никада не 

јави, потешкоће у иницирању разговора и одржавања истог, ехолалије, итд.  

Диференцијална дијагностика прави разлику између Ретовог синдрома, Аспергеровог 

синдрома, аутизма и дечијег дезинтегративног синдрома. Ретов синдром се углавном увек 

јавља код женске популације, има генетску подлогу и специфичне симптоме који се 

јављају у периоду између 5.и 48. месеца живота. Дечији дезинтегративни синдром 

карактерише губитак претходно стечених знања и вештина у периоду између 2-10 године 

(Smolić-Ročak, 2013).  
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Аспергеров синдром је добио име по Хансу Аспергеру, аустријском педијатру. Он је 

1944.године описао децу која имају очуване интелектуалне капацитете, уредан језички 

развој, сирамашну експресију и интересовања, не показују емпатију и физички су 

неспретни. Ханс Аспергер је навео да се ради о „аутистичној психопатији.'' 1981.године, 

Лора Винг (Lora Wing) је на основу својих истраживања избацила из употребе термин 

аутистична психопатија и оформила термин Аспергеров синдром за како се овај поремећај 

више не би поистовећивао са поремећајима у домену личности. Препознавање овог 

синдрома је нешто касније у односу на аутизам. То приписујемо томе јер су очувани 

интелектуални и језички капацитети код ове деце. Уредан говорно језички развој се 

односи више на форму језика (синтаксу, фонологију, семантику), док употреба језика 

(прагматика) нема уредан образац развоја (Šimleša,  & Ljubešić, 2009). 
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1.1.7. Интелектуална ометеност  

 

Под појмом интелектуалне ометености подразумева се стање које настаје пре 

осамнаесте године живота и које карактеришу значајна ограничења у интелектуалном и 

адаптивном функционисању особе (ААИДД, 2010). Интелектуална ометеност (у даљем 

тексту ИО) представља поремећај који се може појавити током развоја и укључује 

дефиците у интелектуалном и адаптивном функционисању. Ови дефицити доводе до 

неуспеха у остваривању развојних и социо-културних стандарда у погледу личне 

независности и социјалне одговорности (Banković, 2017). Без активне подршке околине 

они ограничавају функционисање особе са ИО у једној или више животних активности 

(АПА, 2013). 

Мада се у савременим теоријским и практичним опсервацијама уочава треминолошка 

опредељеност ка контекстуалности појма ИО, она се јоше увек темељи на класификацији 

оваквих особа кроз појам менталне ретардације. Заостајање у интелектуалном развоју 

подразумева видљиво заостајање когнитивног развоја детета за просечним развојем деце 

истог доба. Данашње становиште науке, међутим, јасно указује на то да менатлна 

ретардација није болест, већ административни назив за различита генетска, социјална и 

медицинска стања чија је заједничка карактеристика значајно исподпросечно 

интелектуално функционисање (ААИДД, 2010). 

Подаци Светске здравствене организације (WHО, 2011) показују да се готово у сваком 

друштву рађа око 3% деце која не досегну когнитивни развој виши од IQ 70. Око 2% такве 

деце успева да се на неки начин уклопи у свакодневни живот околине и не захтева 

специјалну помоћ друштва, док око 1% њих има проблем са прилагођавањем на околину. 

Таква деца сматрају се особама са интелектуалном ометеношћу, а како се не уклапају у 

свакодневни живот околине, неопходна им је специјална помоћ друштва за развој и 

животну егзистенцију. Мада је тешко дати општу дефницију особа са интелектуалном 

ометеношћу (ИО) која би свеобухватно уважила све битне аспекте ове појаве, у теоријско-

практичној сфери разматрања најчешће се критеријуми за дефинисање се крећу у оквиру 

три модела:  
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1. Медицинском моделу  који је усредсређен искључиво на узроке неког стања,  

2.  социјалном моделу који разматра ниво социјалне адаптације и, 

3.  педагошком који у први план ставља способност за процесе васпитања и 

образовања (Hercigonja-Kocijan, et al., 2000). 

 

 Према међународној класификацији болести (МКБ-10) ИО је стање заосталог или 

непотпуног развоја ума, карактеристично по развојним оштећењима способности које 

доприносе целокупном степену развоја интелигенције (мишљење, говор, моторика и 

способности остваривања друштвеног контакта). МКБ-10 дефинише четири степена 

интелектуалних тешкоћа: лаку, умерену, тежу и тешку. Ови поремећаји се често одређују 

и као душевна заосталост (WHO, 2011). 

Интелигенцијски количник (ИQ) није једина основа дијагнозе ИО. Недостатак 

адаптивног функционисања је један од критеријума за његово дијагностиковање. 

Америчко удружење за менатлну ретардацију препоручује примену критеријума ИQ тек 

након што се открију недостаци у адаптивном функционисању (Luckasson, et al., 1992).  

Ментална ретардација се дефинише као оштећење где су присутна значајна 

ограничења (како у интелектуалном тако и адаптивном понашању) а изражена су у 

појмовним (концептуалним), социјалним и практичним адаптивним вештинама (Нот, 

2008). Овакав приступ се поистовећује са теоријским моделом који заступа 

мултидимензионално објашњење ИО утемељено на односу између функционисања особе 

и потенцијалне подршке у следећих пет димензија: 

 интелектуалном функционисању, 

  адаптивном понашању,  

 учешћу (укључивању), интеракцији и социјалним улогама, 

   здрављу (телесном и менталном), те  

  контексту (околина и култура).  
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Без обзира на концептуални приступ дефинисању ИО, може се констатовати да је 

тренутна класификација конзистентна у постојању следећих категорија ИО (WHO, 2011): 

1. Лака  (IQ између 50 и 70%) - Ове особе одговарају менталном узрасту од 9 до 12 

година; спорије пролазе фазе когнитивног развоја и задржавају се на стадијуму 

конкретних операција у мишљењу, не досежу ниво формалних операција који 

карактерише апстракција у мишљењу; мада су приметне тешкоћу у учењу могу 

се образовати, овладати основним академским вештинама - читањем, писањем 

и основним рачунским операцијама (способни су да усвоје академске вештине 

до око шестог разреда основне школе). 

2. Умерена (IQ између 30-40 и 50-55%) -  Карактеришу их физички дефекти и 

неуролошке дисфункције које су видљиве у недостатку, како финих 

моторичких вештина (нпр. хватање), тако и "грубих" моторичких вештина (нпр. 

трчање и пењање); одговарају менталном узрасту детета од 6 до 9 година; 

достижу степен конкретних операција у мишљењу или су на прелазу ка њему; 

најчешће не напредују у свом академском постигнућу изнад 15 захтева другог 

разреда основне школе, а те захтеве усвајају тек у каснијем детињству или 

одраслом добу. 

3. Тежа (IQ између 20-25 и 35-40%) - Најчешће их карактеришу конгениталне 

физичке абнормалности и органичена сензомоторичка контрола; достижу 

ментални узраст од 3 до 6 година, односно стepen преоперационалног периода у 

развоју мишљења; говор, комуникација и моторика развијају се споро и само 

делимично. 

4.  Тешка (IQ испод 20-25%) - Ментални узраст који ове особе могу да достигну је 

испод 3 године; достижу само сензомоторни стадијум когнитивног развоја; 

имају знатних ограничења у комуникацији и покретљивости; потребан им је 

потпун надзор, нега и брига током целог живота; често имају велике физичке 

деформитете и неуролошка оштећења, тако да не могу бринути о себи; око 1-

2% ИО особа потпада под ову групу. 
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Према подацима Америчке психолошке асоцијације (АПА, 2000) највећи део (око 

85%) популације са интелектуалном ометеношћу чине особе са лаком ИО. Основни 

проблем код ових особа у области адаптивног функционисања везан је за социјалну 

адаптацију, тј. способност сталног прилагођавања понашања променама социјалног 

окружења (Leffert, & Siperstein, 2002).  
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1.2. Поремећај у понашању 

 

Проблеми у детињству  дефинишу се у односу на одступања од нормалног. Када треба 

да се дефинише критеријум нормалности, тада се подразумева да је нормално оно што је 

присутно код већине деце истог узраста, дакле оно што је очекивано да се деси у 

понашању у том животном раздобљу. У раном детињству је јако тешко разлучити 

проблеме у понашању од понашања која су тешка окружењу да их издржи, али су негде 

можда очекивана да се појаве код деце одређеног узраста.Тешко је разликовати да ли је 

неко понашање манифестација поремећаја понашања или је манифестација пролазне 

развојне фазе (Živčić-Bečirević еt al., 2003). 

Поремећај у понашању карактерише понављано и трајно присуство неадекватих, 

агресивних, антисоцијалних образаца понашања. Проблеми у понашању представљају 

значајнија социјална одступања у односу на узраст. Под трајним обрасцем понашања се 

подразумева оно понашање које траје дуже од шест месеци. Тако да су поремећаји у 

понашању устаљени обрасци, не подразумевају развојне промене и пубертетске кризе у 

адолесценцији (Вуксановић, 2016).  

Важно је разликовати повремено јављање неких потешкоћа у понашању од постојања 

правих, трајних поремећаја у понашању. Зрилић и Шимурина (Zrilić & Šimurina, 2017)  

наводе неколико критеријума који морају постојати у понашању да би се утврдило 

постојања поремећаја понашања:  

 Трајање (проблеми су присутни дуже од шест месеци); 

 Интензитет, тежина поремећаја, који се крећу од благих, умерених и тешких. Може 

се изразити и као ниска, умерена или висока ризичност; 

 Постојање већег броја различитих поремећаја; 

 Постојање проблема у понашању у одређеној средини, тежи су они поремећаји који 

се јављају у више средина (кућа, вртић или школа, на дружењима са вршњацима...); 

 Социјални и културни фактори, свака средина на другачији начин вреднује 

понашања детета;  

 Хитност интервенције.  
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1.2.1. Узроци проблема у понашању 

 

Ретко се може издвојити један узрок јављања проблема у понашању. Најчешће постоји 

више узрока који међусобно делују једни на друге, те их је тешко диференцирати. Узроци 

могу да буду: постојање сметњи у развоју, болести и стања, средина (дисхармонична 

породица, разводи, лоши социо-економски услови, одрастање само са једним 

родитељем..), карактеристике личности детета, шире окружење, неуроанатомске 

потешкоће, биолошки фактори, итд. Проблеми у понашању се јављају на свим узрастима, 

али најчешће између осме и дванаесте године живота. Чешће се срећу код дечака (однос 

3:1) (Вуксановић, 2016). 

Окружење има различите ставове на појаву поремећаја у понашању код деце и 

адолесцената:  

 Сензационалистички приступ – усмерен је ка бурном реаговању јавности на 

наслове у медијима, и занимање веома кратког трајања.  

 Страх за себе, своју децу и окружење. Постоји уверење да је понашање доста 

опасније него што уствари јесте.  

 Потреба да се заштити целокупно друштво, а не само појединац који је жртва 

проблема у понашању неке особе. 

 Тражење да се казни починитељ, солидарисање са жртвом. 

 Претерано толерсирање целокупног друштва на поремећаје у понашању у 

окружењу. 

 Двојаки стандарди – толерисање неадекватног понашања, а са друге стране 

захтевање да се уведу строжије казне за починитеље неадекватног дела (Koller-Trbović, 

2012).  

Шо и Винслов (Shaw & Winslow, 1997) наводе како постоје разлике у односу на пол и 

појаву проблема у понашању. Они тврде да се код дечака чешће манифестују 

екстернализовани, а код девојчица, интернализовани облици проблематичног понашања. 

Према изјавама деце, ту хипотезу подражава начин васпитања од стране родитеља. Дечаци 

су подложнији физичким казнама, а девојчице разговорима и објашњењима. Мајке су се 

усмеравале на развој саосећања и бриге за друге, просоцијално понашање и дељење 

играчака са другима код девојчица. 
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1.2.2. Екстернализовани и интернализовани проблеми у понашању 

 

Ахенбах и Рескорла (Achenbach & Rescorlа, 2001) су указали на понашања која 

подразумевају интернализоване и екстернализоване облике. Интернализовани проблеми 

усмерени су на појединца  и претпостављају депресију, анксиозност, повученост и 

соматскепроблеме. Екстернализовани проблеми у понашању претпостављају сукoбе са 

другим људима из окружења, правилима понашања и подразумевају понашања којима се 

крше закони и агресивно понашање. 

 

1.2.3. Агресивно понашање 

 

Агресивно понашање је довело до великих проблема у социјалном миљеу те је с 

тога често предмет научних истраживања, са циљем да се открију узроци, облици 

испољавања, и последице које оставља на човека као индивидуу и целокупуно друштво. У 

различитим периодима живота се појављују различити облици агресивности. У раном 

детињству се најчешће испољава физичка и директна агресија која се задржава негде до 

краја предшколског периода. Са поласком у школу се манифестује у понашању детета 

вербална, пасивна и индиректна агресивност. Тада се појављују и скривени облици 

агресивности као што су крађа и лагање. Фреквентост агресивног понашања се смањује са 

приласком периоду адолесценције али тежина агресивног понашања постаје већа (Đurišić 

2015, prema Žužul, 1989).  

Постоји неколико дефиниција агресије, међутим али највећи број теоретичара се 

слаже у томе да је то понашање које је усмерено ка наношењу неке повреде, штете или 

непријатности другој особи (нпр. Anderson & Bushman, 2002; De Almeida et al., 2015; 

Miczek et al., 2007). Агресивност се различито манифестује код различитих личности. 

Може постојати висок степен изражености и низак степен изражености агресије код 

човека.  Низак ниво агресивности, код деце и одраслих, старијих и млађих, мушкараца и 

жена, сматра се нормалним. Повишен ниво агресивности представља психопатолошку 

манифестацију, антисоцијално понашање и често може водити ка повређивању других 

особа (Haller & Kruk, 2006).  
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Аутори дефинишу агресивно понашање као отворено, физичко и вербално насиље 

према људима и стварима(Kovačević-Lepojević&Žunić-Pavlović, 2014). Постоји неколико 

подтипова агресивности:  

 Отворена агресивност – подразумева најчешће облик физичког насиља. Оваквом 

понашању су склона деца која бурно реагују на конфликтне ситуације за разлику од деце 

која показују прикривену агресију.  

 Прикривена агресивност – потајно се одигравају агресивни поступци. Може да 

буде бежање од куће и са наставе, крађа, деликвенција, итд. Оваква деца су недруштвена, 

неповерљива према другима и немају изграђене адекватне породичне односе.  

 Реактивна агресивност – карактерише се рекација на неки спољни догађај. 

Постојана рекација може бити на реалан подражај или онај који дете перципира као такав. 

Рекације су брзе и импулсивне. Дешава се да друге особе посматрају као супарнике који 

заслужују насиље.  

 Проактивна агресивност – планирано и намерно изражавање агресивног понашања. 

Деца обичну испланирају позитиван исход свог понашања и на основу тога реагују на 

одређен начин. Деца са овим обликом понашања су често смирена и чврсто уверена да ће 

њихово понашање довести до остварења циља.  

 

Аресивно понашање је таквог интензитета, учесталости и трајања да угрожава 

безбедност саме особе и других особа, што може неповољно деловати на учешће особе у 

активностима у окружењу (Emerson, 2011). Овај облик понашања је биолошки одређен и у 

различитим периодима живота дете је више или мање агресивно. Због немогућности 

других облика комуникације са околином, агресивно понашање може бити неадекватно и 

непримерено средство комуникације (Николић и сар., 1992).   
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1.2.4. Депресивно понашање  

 

Депресија подразумева поремећај расположења који по степену, интензитету и трајању 

дисфункционалности одступа од очекиваних или свакодневних промена расположења. У 

психијатрији депресија се описује као низ афективиних поремећаја које карактерише 

губитак смисла живота, беспомоћност, сталан осећај кривице и склоност да особа почини 

самоубиство (Mikulandra, 2020). Депресивни симптоми су другачији код одраслих и код 

деце. Симптоми се често уочавају тек када дете пође у школу, и манифестују се као: 

повученост, немање ниједног пријатеља, недостатак мотивације и интересовања, и као 

последица тога лоша школска постигнућа. Мимо школе се уочава туга, осећај безнађа, 

обесхрабреност, недостатак самопоуздања и вере у друге људе у окружењу. Љутња, 

иритабилост и велика жалост су карактеристични депресивни симптоми код деце 

предшколског узраста и код адолесцената. Симптоми се могу јавити као раздражљивост и 

излив беса. Депресивна деца ће манифестовати своју љутњу ка неприкладним објектима 

или самима себи, а недепресивна деца ће изразити љутњу вербално или физички, у 

спољашњу средину, или ка неким прикладим објектима (Mikulandra, 2020). 
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1.2.5. Проблеми у понашању код деце са поремећајем аутистичног спектра 

 

У литератури се ови проблеми називају изазовним понашањима (challenging behavior) 

(Emerson, 2001). У ову групу понашања спадају: агресија, самоповређивање, 

несарадљивост, вриштање, маниризми, поремећај ритма спавања, итд. Самоповређивање, 

тантруми и агресија су облици понашања који су виоскофреквентни код деце са 

поремећајима из аутистичног спектра (Marković i Tomić, 2018). Стереотипно понашање је 

најучесталија форма проблематичног понашања код деце са ПАС (Jang et al., 2011). После 

стереотипија, агресија и самоповређивање се сусрећу у високом проценту код деце и 

адолесцената са ПАС (Jang et al., 2011; McTiernan et al., 2011).  

Милачић-Видојевић, наводи како родитељи деце са ПАС прво примете неспецифична 

понашања као што су проблеми са исхраном и спавањем. Други рани симптоми проблема 

у понашању код деце са ПАС су: измењен контакт очима, незаинтересованост за играчке, 

необичан став тела, неодазивање на позив и заинтересованост за одређене сензације, то су 

облици понашања које су родитељи приметили код детета у првој години живота 

(Милачић-Видојевић, 2007).  
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1.2.6. Стереотипно понашање код деце са поремећајима аутистичног спектра 

 

Каннер (Kanner, 1943) описао је ограничена и понављајућа понашања као 

категорију понашања коју карактерише понављање, увек на исти начин, висока 

учесталост, и жеља за истим условима функционисања у окружењу.  Данас су према 

ДСМ-5 (Америчка психијатријска асоцијација, 2014) један од дијагностичких критеријума 

за постављање дијагнозе ПАС.  У литератури врло често се користи синтагма ограничена 

понављајућа понашања (eng. Restricted Repetitive Behaviors –RRBs). 

Понављајућа понашања се не појављују само код особа са ПАС, већ се појављују и 

код особа с интелектуалним сметњама, опсесивно-компулзивним поремећајем, 

Паркинсоновом болести, Туретовим синдромом, као и код мале деце типичног развоја 

(Boyer & Lienard, 2006). Иако се не појављују само код деце са аутизмом, понављајућа 

понашања су описана од стране родитеља деце са аутизмом као фреквентнија и озбиљнија 

код мале деце која су касније добила дијагнозу ПАС у односу на децу која су имала таква 

понашања али касније нису добила дијагнозу ПАС, већ су то деца уредног развоја 

(Banović, 2020).  

Аутори (Harrop, McConachie, Emsley, Leadbitter & Green, 2014) су спровели 

лонгитудиналну студију која је трајала 13 месеци у којој су била укључена деца са ПАС и 

деца типичног развоја узраста 2-5 година у почетку студије. Студија је функционисала 

тако што су се деца опсервирала током играња са њиховим родитељима. И деца типичног 

развоја, као и деца са ПАС су показивала репетативна понашања, док су та понашања код 

деце са ПАС била значајно учесталија. Како би се што раније приступило дијагностици 

ПАС јако је важно познавати ток развоја и период јављања стереотипних понашања код 

деце уредног развоја, нажалост, јако је мало истраживања на ову тему. Стереотипна 

понашања је јако тешко мерити јер се она најчешће јављају у кућним условима у периоду 

развоја између 12-18 месеци кад су деца мала и ретко још увек похађају вртић и не налазе 

се у домену видљивости стручних лица (Arnott et al., 2010). 
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Стереотипна понашања су хетерогена категорија понашања. Нису у корелацији 

сасоцијалним и комуникацијским тешкоћама код ПАСшто доводи до несарадљивости 

између ових домена развоја. Према тома, научници предлажу поделу понављајућих 

понашања на две подкатегорије (Cuccaroet al., 2003):  

 понављајућа сензоричко-моторичкапонашања (eng. Repetitive Sensory Motor (RSM) 

behaviors),  и  

 инсистирање на истоветности (eng. Insistence on Sameness (IS) behaviors) 

Сензо- моторна понашања укључују моторичке кретње (покрете главе, целог тела, шака и 

прстију), сензорна понашања (стављање шака на уста и/или уши, мирисање објеката, 

уношење другим особама у лични простор или прилазак предметима) и понављајућу 

употребу предмета (окретање, ударање,бацање предмета). 

Девојчице и жене са високофункционалним аутизмом имају мање стереотипних 

понашања у односу на дечаке и одрасле мушкарце са аутизмом (Kreiser& White, 2013). 

Девојчице су мање заокупљене деловима предмета и имају знатно мање ритуала (Nicholas  

et al., 2008; Mandy et  al., 2012)  
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1.2.7. Проблеми у исхрани код деце са ПАС 

 

Проблеми у исхрани се односе на избирљивост у исхрани, агресивно понашање и 

испаде тантрума током процеса храњења, одбијање хране, негодовање, недостатак 

апетита, потешкоће жвакања и гутања, стереотипије за време јела и повраћање (Vissoker et 

al., 2015). Избирљивост у јелу је најчешћи проблем који се сусреће код ПАС и оно 

подразумева избирљивост у текстури хране, боји хране и мирису хране, ограничен 

репертоар исхране и фаворизовање само једног типа намирница (најчешће угљених 

хидрата) ((Vissoker et al., 2019). Узроци проблема у исхрани могу бити различити., 

најчешће произилазе из саме клиничке слике первазивног развојног поремаћаја. На првом 

месту су то начини понашања, затим, сензорно функционисање, когнитивно 

функционисање, као и навике и рутине које је дете успоставило у породици. Главни 

симптоми ПАС као што су: стереотипне радње, опсесије рутинама и понављањима, 

ограничена интересовања, и висока фрустрација и отпор на поремене и новине у 

окружењу, веома утичу на избирљивост дедета према храни (Leader et al., 2020). 

Према резултатима истраживања, проблеми у исхрани су значајно учесталији код 

деце са поремећајима из спектра аутизма у односу на децу редовне популације, и износе 

60-80% (Marí-Bauset et al., 2013 према Adamović, Birgermajer, Sretenović & Stošljević, 

2021). 
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1.2.8. Самоповређивање код деце са ПАС 

 

До недавно самоповређивање, самоубилачке мисли и и понашања нису добијали на 

значају у истраживању аутизма (Cassidy, 2020; Cassidy & Rodgers, 2017).  Узроци 

самоповређивања који су креирани за општу популацију укључују многе маркере ризика 

који су релевантни за аутистичне особе (нпр. социјални односи, когнитивно 

функсионисање, импулсивност...) с тога је логична појава учесталијих облика 

самоповређивања код особа са ПАС. 

Самоповређивање се дефинише као понашање које је праћено физичким 

повређивањем сопственог тела што за последицу има оштећење ткива (Derby et al., 1992; 

Pelios, Morren, Tesch, & Axelrod, 1999, према Мarković &Kaljača, 2017). У питању је 

понављајуће, социјално непожељно понашање које може имати различите манифестације 

попут уједања, ударања главом, чешања и стављања предмета у природне отворе. Пика и 

аерофагија су такође облици самоповређивања (Rojahn,Schroeder, & Hoch, 2008).  

Фактори ризика за појаву самоповређивања су: исподпросечно интелектуално 

функционисање (што је степен оштећења интелектуалних функција виши, то је интензитет 

и фреквенстност појавних облика самоповређивања већа), ограничења у развоју 

рецептивног и експресивног говора, сензорни проблеми, и смањена могућност бриге о 

себи (Emerson et al., 2001).  

Уобичајени облици самоповређивања код деце са ПАС су: грижење, ударање, 

скидање коже и самоспаљивање (Pompili et al., 2015; Klonsky, 2011). Резултати 

истраживања су открили релативно високу преваленцу самоповређивања код особа са 

ПАС од 24,1 % (Licence, Oliver,  Moss,  & Richards, 2020). Ово је знатно више у односу на 

стопу самоповређивања код неуротипичне популације, 5-17% (Swannell et al. 2014), али 

ниже од преваленце од 50% код одраслих са ПАС коју су пријавили Мадокс и сарадници 

(Maddox et al., 2017). 
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1.2.9. Повезаност проблема у понашању са спавањем код деце са ПАС 

 

Сан је неизоставан део живота који је важан за здравље и нормално 

функционисање детета. Један просечан човек ће провести једну трећину свог живота 

спавајући. То нам говори о важности сна за постојање човека (Аgić, Dukić, Dizdarević  & 

Demirović, 2018). 

Неки аутори дефинишу поремећаје спавања као буђење ноћу које траје дуже од 30 

минута, и до њега долази више од 3 пута недељно. Док неки други истраживачи 

посматрају понашања детата током дана која су последица неспавања током ноћи 

(промене расположења, лоше функционисање у школи, итд.) (Оwens & Witmans, 2004). 

Проблеми са спавањем су један од најчешћих проблема код особа са ПАС (Cortesi, 

Giannotti, Ivanenko, & Johnson, 2010). Деца са ПАС имају више проблема у спавању него 

деца типичног развоја. Проблеми у спавању код деце са ПАС се најчешће манифестују 

кроз  тешкоће успављивања, несанице, ноћна буђења, ноћне море, и дневну поспаност 

(Krakowiak, Goodlin-Jones, Hertz-Picciotto, Croen, & Hansen, 2012).. Најчешћи поремећај 

спавања је несаница или инсомнија. Карактеристично је отежано успављивање и 

одржавање сна због честих буђења током ноћи. Поспаност, као једна од главних 

последица лошег спавања, смањује способност концентрације, док хронична неиспаваност 

слаби имунитет. Ноћна мора је буђење у другој половини спавања, везано за РЕМ-фазу. 

Особа уз интензиван страх и вегетативне симптоме често има застрашујуће снове, па 

самим тим тешко наставља спавање (Begić, 2017). 

Лонгитудиналне студије су показале да су проблеми са  спавањем у детињству 

предиктори агресивног понашања у каснијем детињству, адолесценцији и млађој одраслој 

доби (Hallet al., 2007). Истраживања наводе како поремећаји у спавању доводе до 

хиперактивности, агресије и непажње. Према томе, постоје различите повезаности између 

узрока неспавања и последица истог. На неспавање могу утицати генетски фактори, 

неуролошки и психолошки проблеми.  
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Најчешћи проблеми са спавањем код деце са ПАС су (Аgić, Dukić, Dizdarević & 

Demirović, 2018):  

 проблеми успављивања и честа буђења током ноћи,  

 тешко буђење ујутру и буђење у току ноћи, 

 лош квалитет сна, 

 дневна спавања, 

 немогућност успостављања рутине спавања, и 

 парасомниа 

Мазурек и Сохл (Mazurek & Sohl, 2016) су спровели истраживање над 81 дететом 

са поремећајима из аутистичног спектра где им је циљ рада био да утврде који је то 

проблем у спавању који је највише повезан са проблемима у свакодневном 

функционисању. Аутори (Mazurek & Sohl, 2016) су дошли до закључка да проблеми 

спавања, као што је буђење преко ноћи доводи до физичких агресивних обрачун, 

хиперактивности, проблема са пажњом и раздражљивости код ове деце.  

Проблеми спавања код деце са ПАС су чести и јављају се у 40-80% случајева(Аgić, 

Dukić, Dizdarević &Demirović, 2018). 

1.2.10. Испољaвање проблема у понашању код деце са поремећајима из аутистичног 

спектра у односу на пол и узраст 

 

Ђорић (Đorić, 2009) наводи да постоје разлике између деце која испољавају 

агресивно понашање, с обзиром на узраст и пол. Дечаци више од девојчица испољавају 

агресивно понашање и чешће су починиоци директних облика агресивног понашања, док 

девојчице учесталије користе индиректну агресију. 

У истраживањима у којим су разматрани узраст деце са ПАС и испољавање 

агресивности нису увек добијани једнозначни резултати. У неким истраживањима су 

аутори долазили до резултата који показују да на старијем узрасту постоји виши степен 

агресивности (Holden & Gitlesen, 2006), док у неким истраживањима није добијена 

повезаност узраста и испољавања агресивности (McTiernan, 2011). Мазурек и сарадници 

(Mazurek, Kanne, & Wodka, 2013) су прикупили информације од родитеља и закључили да  

постоји повећање агресивности код деце са ПАС на узрасту од 5-7 година старости, те 

долази до смањења агресивности на узрасту старијем од осам година. Потенцијална 
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објашњења за овакве налазе се могу тражити у различитим начинима процене 

агресивности, промени испољавања агресивних понашања са уласком у пубертет, али и 

због потенцијалног навикавања родитеља на агресивност и, у складу са тим, другачијом 

проценом агресивног понашања (Holden & Gitlsen, 2006; McTiernan, 2011). 

У истраживању Верлинга и Грешвинда (Werling & Geschwind, 2013) добијено је да 

дечаци са ПАС испољавају у већој мери проблеме у понашању. Објашњење вишег нивоа 

екстернализованих проблема код дечака у односу на девојчице аутори налазе у 

биолошким, односно хормоналним разликама, пре свега у доминантном утицају 

тестостерона. 

У истраживању Мек Тиернан и сарадника (МсTiernan, Leader, Healy, & Mannion, 

2011)  испитивани су социодемографски фактори (узраст, пол, IQ) који представљају 

ризик за појаву, учесталост и тежину проблема у понашању. У овом истраживању су 

прикупљени подаци за 174 испитаника са дијагнозом ПАС, 144 дечака и 30 девојчица. 

Просечан узраст испитаника био је осам година, у распону од три до 14 година. За потребе 

истраживања коришћен је Инвентар проблема у понашању (The Behavior Problems 

Inventory; Rojahn, Matson, Lott, Esbensen, & Smalls, 2001). Самоповређујуће, стереотипно, 

и агресивно понашање заступљено је код 35% испитаника. Утврђена је позитивна 

корелација између IQ и мање учесталости и тежине  самоповређујућег понашања. Већи IQ 

је повезан са мањом учесталошћу агресивног понашања. У овом истраживању није нађена 

повезаност између пола и старости испитаника са проблемима у понашању. 

Више истраживачких подухвата указује на то да се поремећаји у понашањју чешће 

јављају код дечака него код девојчица. Новија истраживања нам указују да се пре узраста 

од четири године не могу уочити разлике у манифестацији проблематичног понашања 

између дечака и девојчица (Keenan, & Shaw, 1997). 
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2. MЕТОДОЛОГИЈА 

 

Предмет рада биће истраживање поремећаја у понашању код деце са аутизмом. На 

основу прегледа одабране литературе,  приказани су резултати студија које се баве овом 

облашћу и на тај начин омогућују јаснију слику о испољавању проблема у понашању код 

особа са аутизмом. Процедура самог истраживања се састојала из прикупљања података 

коришћењем доступне домаће и стране литературе, научних чланака који су објављени 

у часописима, те радова са међународних и националних научних и стручних 

конференција и скупова. Такође су коришћене и онлајн базе на интернету Google 

Scholar, Science Direct, ResearchGate, Medline, PubMed, Хрчак и Кобсон. Највећи број 

доступне литературе објављен је на енглеском језику, те је претраживање обављено уз 

употребу кључних речи: поремећај понашања, аутизам, проблеми понашања код 

аутизма. 
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3. ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА: 

 

Овако дефинисан истраживачки оквир упућује на следећа питања: Да ли деца са 

ПАС у већој мери испољавају проблеме у понашању у поређењу са типичном 

популацијом деце? Који су то најучесталији проблеми у понашању? Да ли постоји веза 

измђу пола и испољавања проблема у понашању?  

 

4. УЗОРАК ИСПИТАНИКА  

 

Узорак испитаника у овом раду је сачињен од деце и адолесцената са постављеном 

дијагнозом из спектра аутизма, узраста 1-21 годину.  
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5. ЦИЉ РАДА 

 

Циљ овог рада је да се утврди који су најчешћи облици проблематичног понашања 

код деце са ПАС и који су то поступци и методе који су најучинковитији у смањивању 

непожељних понашања код деце са ПАС. 
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6. ХИПОТЕЗЕ 

 

 

1. Хипотеза – Деца са ПАС имају веће тенденције ка испољавању агресивног 

понашања у односу на другу децу са сметњама у развоју. 

 

2. Физика агресија се чешће јавља код деце и адолесцената са ПАС у односу на 

општу популацију. 

 

3. Деца са ПАС која имају пробелеме са спавањем, немају изражене проблеме у 

понашању.  

 

4. Проблеми у понашању се чешће јављају код дечака са ПАС у односу на 

девојчице са ПАС. 
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7. ПРИКАЗ РАДОВА СА ДИСКУСИЈОМ 

 

Фармер и Аман (Farmer & Aman, 2011) у раду објављеном 2011.године, наводе како 

деца са ПАС имају веће тенденције ка испољавању агресивног понашања у односу на децу 

са другим сметњама у развоју. У студији су одрадили поређење 121 детета са ПАС, 

узраста 3-20 година старости са 244 друге деце са интелектуалним и развојним сметњама, 

узраста 4-21 годину. У овом истраживању су дошли до резултата који је био 

забрињавајући на скали малтретирња и непријатељства деце са ПАС. Малтретирање и 

непријатељство нису понашања која се приписују деци са ПАС, па може бити да 

представљају реакцију на околину (фрустрације, немогућност вербализације идеја...). Деца 

са ПАС су значајно чешће учествовала у физичким сукобима у односу на контролну 

групу. Значајно високе резултате на скали непријатељства, истраживачи правдају 

недостатком контроле импулса. Реактивна, непријатељска агресија је повезана са АДХД-

ом (Schwartz et al., 1998), тако да је могуће да су симптоми АДХД-а били повишени у 

узорку групе деце са ПАС. Сматрамо да будућа истраживања треба да се баве тематиком 

односа између симптоматологије АДХД-а и агресивности код деце са ПАС. У студији 

Фармера и Амана (Farmer & Aman, 2011)  није било разлика у односу на пол и старост 

деце са ПАС и степена испољавања агресивног понашања. То је неочекивано јер се у 

литератури сусрећмо са информацијама да су дечаци агресивнији од девојчица (Werling & 

Geschwind, 2013),  и да млађа деца показују тенденције веће физичке агресивности од 

старије деце која су вербално агресивнија (Hinshaw & Lee, 2003). Аутори, (Farmer & 

Aman, 2011) наводе да је недостатак овакве студије у томе што су информације 

прикупљене од родитеља и умногоме зависе од субјективности њиховог мишљења, 

такође, истраживачи нису имали поуздане податке тачним дијагнозама деце из 

аутистичног спектра. У истраживању је добијено очекивано, деца са ПАС су 

манифестовала већи степен поремећаја у понашању у односу на децу са интелектуалним 

или развојним сметњама.  
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У истраживању Фармера и сарадника (Farmer et al., 2014) употребљена је Дечија 

Скала за Непријатељство и Агресију: реактивно/проактивно (Children’s Scale for Hostility 

and Aggression: Reactive/Proactive), и субскала агресије са Дечије Чеклисте Понашања 

(Child Behavior Checklist). У студији је учествовало 414 деце са ПАС (аутистични 

поремећај, 69%; первазивни развојни поремећај неспецификован, 24%; Аспергеров 

синдром, 7%) и 243 учесника који су чинили контролну групу из редовне популације, 

узраста 1-21 године (средња старост око 7 година). Група деце са ПАС је добила значајно 

ниже резултате на свим субскалама инструмената које представљају неколико врста 

агресије. Јединствен апскет Дечије Скале За Непријатељство и Агресију је што тражи да 

се нагласи да ли је агресивно понашање имало окидач, или је ничим изазвано, што 

одговара реактивној и проактивној агресији. Контролна група деце је означена као 

проактивна, док је експериментална група, група деце са ПАС, оцењена као реактивна или 

неутрална. Истраживачи наводе како током вађења крви код деце са ПАС постоји већа 

шанса да нападну у односу на децу типичне популације (Bronsard et al., 2010). Такво 

понашање се приписује реактивној агресији.У овој студији није повезан утицај пола на 

појаву агресије. Иако се мушки пол повезује са повећаним нивоом агресије код ПАС, као 

и код типичне популације (McClintock et al., 2003), у овој студији веза није постојала, што 

се подудара са резултатима истраживања Фармера и Амана (Farmer, & Aman, 2011). 

Овакви резултати се могу повезати са релативном младим узорком код кога је тешко 

уочити агресивна понашања.  

Аутори (MazurekKanne & Wodka, 2013) су спровели истраживање над великим 

узорком од 1584 деце и адолесцената са ПАС који су били укључени у Мрежу Третмана 

Аутизма (Autism Treatment Network-ATN). Они су испитивали појаву физичке агресије 

код ове популације. Мрежа Третамана Аутизма, представља 17 ценатара за аутизам у 

оквиру Америке и Канаде чији је рад базиран на најбољим приступима и третманима 

стања аутизма. Учесници у овој студији су били узраста 2-17 година. Родитељи су 

попунили следеће упитнике: Упитник о Навикама Спавања Деце (Children’s Sleep Habits 

Questionnaire -CSHQ)(Owens, Spirito, & McGuinn, 2000);  Анкету Ротиеља о Аутизму (ATN 

Parent Survey); Профил Сензорних Проблема (The Short Sensory Profile-SSP)(Dunn, 1999; 

McIntosh, Miller, & Shyu, 1999); употребљен је Инструмент за Процену Социјалних, 

Конмуникацијских и Функционалних вештина (Communication and Socialization Domain 

Scores of the Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition)(Sparrow, Cicchetti, &Balla, 

2005);Инструмент за Процену Интелигенције (Stanford Binet Scales of Intelligence – 5th 
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Edition -SB5)(Roid, 2003). Резултати истраживања су показали да физичка агресија се 

јавља у 53,7% случаја деце и адолесцената са ПАС. Ови резултати су конзистентни са 

пријављеном стопом преваленце 56% у великој студији деце и адолесцената са ПАС 

(Kanne & Mazurek, 2011). Истраживања о агресији у општој популацији указују на то да је 

агресија чешћа код млађе деце него код одраслих и адолесцената (око 5% мушкараца 

манифестује хроничну физичку агресију) (Tremblay, 2011). Иако је тешко упоредити 

преваленцију стопе у студијама због разлика у стратегијама мерења агресије, тренутни 

резултати пружају додатне доказе даагресија може бити много чешћа међу децом са 

ПАСнего у општој популацији. Аутори (Mazurek Kanne, & Wodka, 2013) наводе да се 

физичка агресија смањивала са повећањем узраста испитаника. Упркос овом смањењу 

агресивности у вези са годинама, вреди напоменути да значајан проценат (скоро 

половина) адолесцената у тренутном узорку је наставио да испољава физичку агресију. 

Ово представља забрињавајуће резултате због тога што последице агресије по жртву 

постају знатно озбиљније са старењем агресора. На пример, постоји огромна разлика у 

величини и снази када се упореди двогодишњак са 17-годишњаком. Адолесценти су у 

већој могућности да нанесу теже телесне повреде од мале деце са ПАС која испољава 

физичку агресију.  

Хил и сарадници (Hill, et al., 2014) су спровели истраживање над 400 деце са ПАС 

узраста 2-18 година, који имају званично потврђену дијагнозу ПАС према Дијагностичком 

и статистичком приручнику за менталне поремећаје (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders DSM-IV). Коришћени су: Инструмент за Проверу Агресивних Испада у 

Понашању: Child Behavior Checklist (CBCL). Агресивна понашања су била присутна код 

25% деце са ПАС. Овај проценат је значајно нижи у односу на процентуалност неких 

других истраживања (Bronsard et al., 2010; Kanne & Mazurek, 2011; Mazurek et al., 2013; 

McTiernan, Leader, Healy, & Mannion, 2011; Medeiros, Kozlowski, Beighley, Rojahn& 

Matson, 2012; Murphy et al., 2009). Овако значајне разлике у резултатима сличних 

истраживања су најчешће последица: недоследних дијагностичких критеријума 

аутистичног поремећаја, и употреба инструмената који нису валидни да праве поређења и 

разлике између популације ПАС и деце редовне популације. 
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Мазурек, Кан и Водка (Mazurek, Kanne, & Wodka, 2013) наводе како је 

самоповређивање у великој мери повезано са агресијом међу децом са ПАС. Ови 

резултати се поклапају са резултатима других истраживача, који су такође указали на 

корелацију између самоповређивања и агресивног понашања код деце са ПАС (Matson et 

al., 2008; Rojahn et al., 2001).  

Аутори, (Williams, Sears, & Allard, 2004) како би боље разумели спавање код деце 

са ПАС, спровели су истраживање код 210 деце са ПАС. Користили су Ликертову скалу 

како би груписали одговоре на питања родитеља деце са ПАС. Најчешће пријављени 

проблеми у спавању су: потешкоће са успављивањем, немиран сан, честа буђења и 

немогућност да се заспи у свом кревету. Резултати ових налаза су у складу са резултатима 

истраживања  аутора (Аgić, Dukić, Dizdarević  & Demirović, 2018) који наводе да су 

најчешћи проблеми спавања код деце са ПАС потешкоће успављивања, ноћна буђења, 

немиран сан...Вилиамс, Сирс и Алард (Williams, Sears & Allard, 2004) такође наводе како 

су најређе пријављени проблеми са спавањем: ходање у сну, јутарње главобоље, плач у 

сну, апнеја и ноћне море. Када су анкете подељене на ону децу са ПАС која имају 

интелектуалну ометеност, и на ону која немају, нису идентификоване значајне разлике у 

учесталости пријављених проблема са спавањем, осим веће учесталости ноћног буђења 

код деце која су имала придружену интелектуалну ометеност код ПАС. Проблеми са 

спавањем се нису разликовали у односу на узраст, осим ноћне енурезе која је била 

учесталија код млађе деце. Забележена је повезаност између одређених здравствених 

проблема и проблема са спавањем. Проблеми са видом, горњим респираторним дисајним 

путевима и цурење из носа били су повезани са смањеним ноћним спавањем. Проблеми са 

видом, лош апетит и лош раст били су повезани са повећаним ноћним буђењем. Лош 

апетит и слаб раст били су повезани са умањеном спремности да се заспи. Ова студија 

потврђује високу преваленцу проблема са спавањем наведену кроз извештај родитеља 

деце са ПАС и указује на потребу за систематичнијим истраживањем као почетним 

кораком у развоју стратегија лечења (Williams, Sears, & Allard, 2004).  
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Аутори (Sikora, Johnson, Clemons & Katz, 2012) су спровели истраживање са 

великим узорком од 1193 деце са ПАС узраста 4-10 година која долазе из 14 центара у 

Америци. Инструменти који су коришћени су: Упитник о навикама спавања код деце  

(Children’s Sleep Habits Questionnaire- CSHQ), Винеландова Скала Адаптивног Понашања 

(Vineland Adaptive Behavior Scales),  Образац за Анкетни Интервју-друго издање (Survey 

Interview Form-Second Edition),  и Чек Листа Понашања Детета (Child Behavior Checklist). 

Деца са ПАС и проблемима у спавању су постизали веће скорове на Чек Листи Понашања 

код Деце који указују на постојање повећаних проблема у понашању. Деца са ПАС и 

проблемима у спавању су показала ниже способности адаптирања на новонасталу 

ситуацију у односу на децу са ПАС која немају проблеме у спавању. Де Винсент и 

сарадници (DeVincent, Gadow, Delosh & Geller, 2007) такође наводе да су 

екстернализована понашања била израженија код деце са ПАС и проблемима у спавању у 

односу на децу са ПАС код којих изостају проблеми са спавањем. У наведеној студији, не 

само да су екстерни проблеми повезани са квалитетом сна, али и проблеми са 

интернализацијом, као што су емоционална реактивност и анксиозност. За групу учесника 

у целини, проблеми са спавањем су се односили на сиромашније вештине комуникације и 

социјализације, без обзира на степен проблема у спавању.  

У истраживању Лиу и сарадника (Liu, Hubbard,  Fabes, & Adam, 2006) које се 

бавило поремећајима спавања и корелацијом тих поремећаја са поремећајима аутистичног 

спектраучествовало је 167 деце, од којих 108 са аутизмом, 27 са Аспергеровим синдромом 

и 32 са другим дијагнозама из спектра аутизма. Средњи узраст узорка је 8.8 година, и 86% 

узорка су дечаци. Употребљен је модификован Упитник о Навикама Спавања Деце (A 

modified Child Sleep Habits Questionnaire - CSHQ). 16% не тако малог узорка деце са 

аутизмом је делило кревет са родитељима. Према Националној Фондацији за спавање у 

Америци (National Sleep Foundation 2004), 78% школске деце спава самостално у својим 

креветима, док само 5% спава са својим родитељима. Што нас наводи да закључимо да 

деца са ПАС чешће спавају са родитељима. Да ли су оваква понашања последица страха 

деце да спавају сама или страха родитеља да се не деси нешто током ноћи? Неколико 

фактора може бити узрок чешћег спавања деце са ПАС са родитељима у кревету: учестали 

проблеми са спавањем, у студији Лиу и сарадника (Liu, Hubbard,  Fabes,  & Adam, 2006), 

чак 86% деце је имало проблеме са спавањем скоро сваки дан. Родитељи звог природе 

стања свог детета могу помислити као им је поребна помоћ, нега и стални надзор током 

ноћи и зато пристају да спавају са децом. И једна од карактеристика аутистичног 
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понашања да је децу тешко одвојити од рутине и стереотипија, може навикнути дете са 

ПАС на кревет и собу родитеља па је после родитељима тешко да преместе дете у ново 

окружење за спавање.Средње време када су деца заспивала током недеље је 20:33 часа, 

средње време буђења у 6:41. 86% деце је имало макар један проблем са спавањем у 

претходних месец дана, око половине деце је имало отпор према спавању, инсомнију, 

парасоминију, и проблеме са јутарњим устајањем. Једна трећина и једна четвртина деце је 

имала проблеме са дисањем током дана и поспаност током дана. Проблеми са спавањем 

код деце са ПАС су били повезани са: млађим узрастом, коморбидитетима АДХД-а, 

астмом, епилепсијом, алергијом, гастроинтестиналним проблемима, преосетљивости на 

стимулусе, заједничким спавањем, употребом лекова и породичном историјом проблема у 

спавању. Наводи који указују на корелацију здравствених проблема и проблема са 

спавањем код деце са ПАС се изједначавају са резултатима истраживања Вилиамса и 

сарадника, који наводе како су проблеми са спавањем учесталији код деце са 

здравственим проблемима и ПАС-ом (Williams, Sears, & Allard, 2004). 

Тјудор и сарадници (Tudor, Walsh, Mulder, & Lerner, 2015) наводе како је бол 

значајан предиктор у појави проблема са спавањем код деце са ПАС.У студији су 

учествовали 61 дете са ПАС узраста 3-18 година. Родитељи ове деце су попунили Чек 

Листу Бола код Деце са Комуникацијским потешкоћама (Non-Communicating Children’s 

Pain Checklist–Revised). Нису се појављивали сви проблеми са спавањем као последица 

бола. Проблеми са сном који су се најчешће појављивали су: сан је трајао краће него што 

је потребно, парасомнија, и дисање у сну. Breau &Camfield 2011, наводе да се код деце са 

ПАС као последица бола јављју парасомниа и проблеми са дисањем, док не спомињу 

појаву трајања сна као последицу бола. Исти аутори су навели и ноћна буђења као чешћа 

код млађе деце са ПАС која се сусрећу са болом. Док Тјудор и сарадници (Tudor, Walsh, 

Mulder, & Lerner, 2015) нису нигде поменули такве резултате. Овакве разлике у 

резултатима истраживања исте тематике се могу приписати хетерогености узорка деце са 

ПАС,  или коришћењу другачијих мерних инструмената.  
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Чен и сарадници (Chen et., al 2021) су покушали да опишу везу између проблема са 

спавањем код деце са ПАС и основних симптома и нивоа развоја код ове деце. У студији 

је учествовало 1310 деце са аутизмом и 1158 деце типичног развоја.Деца долазе из 13 

градова у Кини. Истраживачи су користили Упитник о Дечијим Навикама Спавања (The 

Children’s sleep habits questionnaire - CSHQ). Учесталост проблема у спавању код деце са 

ПАС је била већа, 67.4% у односу на децу типичне популације где је износила 51%. 

Најчешћи проблеми са спавањем код деце са ПАС су: одбијање одласка на спавање 

(25.6%), анксиозност у сну (22.7%), кашњење почетка спавања (17.9%), и поспаност током 

дана (14.7%). Осим ове четири димензије, у претходним извештајима, ноћно буђење је 

такође уобичајен проблем са спавањем који су пријавили родитељи, али је био најнижи у 

студији (5%). Овај образац спавања је сличан недавном истраживању у Кини и Индији. 

Кина је истражила услове спавања 475 деце предшколског узраста са ПАС и открила да је 

преваленца проблема са спавањем била 81,7%. Четири са највећом преваленцом су: 

отпорност на спавање (90,9%), анксиозност у сну (91,7%), поспаност током дана (60,7%) и 

кашњење у спавању (59,1%), а најнижа два су ноћно буђење (25,4%) и поремећено дисање 

у сну (19,8%) (Kang, Song, Wang, Su, Zhang, 2022).У Индији је преваленца проблема са 

спавањем код деце од 2 до 6  година са ПАС била 93%. Четири проблема са највећом 

преваленцом били су: отпорност на спавање (95%), анксиозност у сну (85%), трајање сна 

(81%) и кашњење почетка спавања (66%), а најмање две су биле ноћно буђење (50%) и 

поспаност током дана ( 27%) (Samanta et al., 2020). 
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Аутори (Malhi, & Sankhyan, 2021) су радили истраживање које се бавило 

испитивањем повезаности социоекономских, демографских и клиничких фактора са 

самоповређивањем код деце са ПАС. Узорак је био велики и чинио је 1252 деце са ПАС о 

којима су поседовали све информације о социо-економским,  демографским факторима, и 

о историји самоповређивања. Деца су била узраста 18 месеци-14 година. Комплетна 

учесталост појаве самоповређивања у овом узорку је била 22.1%. Нека друга истраживања 

су забележила велике разлике у превланеци самоповређивања које су се кретале 3-50%  

(McTiernan, Leader,  Healy, Mannion, 2011; Handenet al., 2011). Овако велики распони у 

преваленци самоповређивања деце са ПАС се приписују хетерогености стања ПАС, 

нижим интелектуалним способностима деце са аутизмом, абнормалностима у сензорној 

обради информација..Утврђено је да коморбидитети здравствених проблема доводе до 

појаве самоповређивања код ове деце (Soke, et al., 2017; Baghdadli, Pascal, Grisi,  & 

Aussilloux, 2003). Присуство самоповређивањаје подстакло значајно раније постављање 

дијагнозе ПАС као истакнути клинички симптоми који су лако уочљиви ће више 

вероватно бити у вези са идентификацијом симптома. Повећан ризик од самоповређивања 

међу децом лоше образованих мајки са ПАС може повећати ризик од самоповређивања 

јер не могу својој деци пружити адекватну стимулацију,чиме се повећава ризик од 

самоповређивања(Malhi, & Sankhyan, 2021). 

Када се говори о самоповређивању деце или одраслих са ПАС, немогуће је не 

споменути суицид који може да проистекне из самоповређивања и нагона да се нанесе 

штета сопственом телу. Суицид особа које имају сметње из спектра аутизма није тема о 

којој се радо и много говори, али је постојана и дешава се у реалном животу. Аутори 

(Segers, & Rawana, 2014) су одрадили систематски преглед литературе како би утврдили 

преваленцу суицидалности међу особама са аутизмом које имају сличне социо-економске, 

демографске и клиничке профиле. Учесталост јављања самоубиства код популације са 

ПАС је износила 10.5%-50%. Овако велики распон у преваленци се приписује различитим 

факторима као што су: старост експерименталне групе (преваленца расте са годинама), 

окружење у коме се ради истраживање (већа преваленца је у болницама у односу на 

породичне заједнице), недоследност мерних инструмената који се користе за процену 

самоубиства, фактори средине који доприносе појави самоубилачких мисли (изолација, 

вршњачка виктимизација и тешкоће у комуникацији са другима).  
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Като и сарадници (Kato et al.,2013) су навели да индивидуее које су покушале да 

учине суицид су имале упорне, стално присутне, а не спонтане стресоре, користиле су 

смртоноснија средства, и били су мањој мери повезани са психијатријским службама. Ове 

забрињавајуће чињенице сугеришу да појединци са ПАС заправо могу имати веће шансе 

да ће успети у свом првом покушају самоубиства и стога их треба схватити изузетно 

озбиљно када су суицидна понашања присутна. Већу учесталост поремећаја код 

мушкараца, у поређењу са женама такође треба узети у обзир приликом процене ризика 

код особа са ПАС. Истраживања над популацијама у типичном развоју су показала да 

мушкарци користе смртоноснија средства и да су успешнији у довршењу самоубиства од 

жена (Hawton et al., 2012). 

Kулпин и сарадници (Culpin et al., 2018) су испитивали повезаност дијагнозе ПАС 

са 4 дихотомне варијабле (социјалне комуникације, прагматичног језика, 

понављајућих/репетитивних понашања и социјалних вештина) са суцидалним и 

несуицидалним самоповређивањем, самоубилачким мислима и плановима у временском 

трајању од 16 година на узорку од 5031 особе. Поремећаји у социјалној комуникацији 

били су повезани са повећаним ризиком од самоубилачких мисли, суицидалних планова и 

самоповређивања са самоубилачком намером, али не са самоповређивањем без 

самоубилачке намере. Резултати сугеришу да тешкоће у друштвеној комуникацији могу 

бити важне у односу на самоубиство. Резултати истраживања Кулптина и сарадника 

(Culpin et al., 2018)  су у складу са постојећим студијама случаја које сугеришу да 

социјалнаоштећења и тешкоће у успостављању међуљудских односа су покретачи за 

самоубилачко понашање (Spencer et al., 2011). Самоубилачко понашање код особа са 

ПАСје често недовољно пријављено, посебно код оних са оштећеним комуникативним 

способностима и коморбидидетом самоповређивања (Spencer et al., 2011). 

Једна од значајних варијабли, о којој се често говори када је реч о проблемима у 

понашању код ПАС, је пол. Многи аутори наводе да се проблеми у понашњу чешће 

јављају код особа мушког пола са ПАС, то можемо правдати налазима да су дечаци 

хиперактивнији од девојчица, а како је хиперактивност лако опажајна карактеристика у 

понашању,  дечацима се ставља етикета као полно надмоћнијим у манифестацији 

проблема у понашању.Аутори (May, Cornish, & Rinehart, 2014) су радили истраживање где 

су тражили повезаност између пола и проблема у понашању деце са ПАС. Узорак је 

сачињен од 56 деце са високофункционалним аутизмом и 44 детета у контролној групи 

која су била деца типичне популације. Узорак је посматран током једне школске године, 

праћене су: пажња, анксиозност, испади у понашању, школске потешкоће и постигнућа. 
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Дечаци су манифестовали већи ниво хиперактивности, док су девојчице биле више 

социјално изоловане у односу на дечаке са ПАС. 

Манди и сарадници (Mandy et al., 2012) су испитивали полне разлике код деце и 

адолесцената са ПАС.Мушки и женски пол је био еквилвалентан по начину 

интелектуалног функционисања и по узрасту. У студији су учествовале 52 девојчице и 273 

дечака са ПАС. Сви учесници ове студије су посматрани у периоду од јуна 1999.године па 

до јула 2009.године. Коришћени иснтрументи су: Развојни, Димензионални и 

Дијагностички интервју (The Developmental, Dimensional and Diagnostic Interview - 3Di), 

који је био намењен родитељима деце са ПАС; Упитник Снага и Тешкоћа (The Strengths 

and Difficulties Questionnaire - SDQ), који мери понашање у 5 домена: емоционални 

проблеми, хиперактивност, проблеми у понашању, проблеми са вршњацима и 

просоцијално понашање; Дијагностички Распоред Посматрања Аутизма (The Autism 

Diagnostic Observation Schedule - ADOS), који мери социјалне интеракције, комуникацију, 

репететивна понашања и машту особа са за које постоји основана сумња за аутизам. 

Истраживачи су навели како постоје суптилне али важне разлике у понашњу између 

мушког и женског пола са ПАС, и наводе како су те разлике уочљивије код адолесецната 

или старије деце него код јако мале деце. Жене и мушкарци су у истој мери показивали 

проблеме у исхрани, проблеме спавања, сензорне проблеме, диспраксију и проблеме 

грубих моторних вештина. Према извештају родитеља и директој опсервацији, девојчице 

у показивала значајно мање стереотипно-репетитивног понашања. Девојчие су имале 

значајно истанчанију фину моторну способност која се пролонгирала и у адолесценцију. 

Девојчице су имале веће тешкоће социјалног прилагођавања и емоционалне 

нестабилности. Док су дечаци имали веће екстеранлизујуће понашање и интерперсоналне 

проблеме (Мandy et al., 2012).  

Поред Мандија и сарадника (Мandy et al., 2012) и други аутори су се бавили 

проучавањем полних разлика у односу на стереотипна и репетитивна понашања код ПАС 

(Antezanaet al.,2019). У истраживању је учествовало 615 младих са ПАС, од којих 507 

дечака. Узраст узорка је био од 3-18 година старости. Дечаци су показивали већи ниво 

стереотипног-репетитивног понашања, док су девојчице показивале већу склоност ка 

самоповређивању и компулсивним понашањима. Полне дистинкције које се односе на 

предоминантност дечака у стереотипним радњама, окупираношћу предметима, радњама и 

ритуалима је у складу са претходним налазима (Beggiato, et al., 2016).  
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Аутори (Kozlowski, Matson, & Rieske, 2012) су радили истраживањем са узорком 

који је бројао 391 особу, од којих 112 мушкараца са ПАС, 112 мушкараца без ПАС, 75 

жена са ПАС и 92 жене без ПАС. Користили су Инструмент за Дијагностику Деце из 

Спектра Аутизма - Autism Spectrum Disorder-Diagnostic for Children, уз помоћ кога су 

бележили симптоме ПАС, коморбидитете, и изазовна понашања код ове деце. Према 

датом истраживању, нису постојале статистички значајне разлике у јављању изазовних 

понашања у односу на пол. Али су особе са ПАС показале више нивое проблема у 

понашању у односу на особе типичне популације. Једина значајна разлика између мушког 

и женског пола је што су жене са ПАС показивале већу склоност ка викању и викању на 

друге. За ударање предмета, мушкарци типичне популације су показали сличне стопе 

понашања као и жене са ПАС. Жене са ПАС су показивале већи степен неприлагођеног 

сексуалног понашања у односу на жене редовне попул,ације, што је процентуално 

одговарало мушкарцима типичне популације. Док резултати текуће студије указују да 

полне разлике углавном не постоје у односу на проблеме у понашању међу децом и 

адолесцентима са ПАС, тренутни резултати се не могу тумачити безразматрања неких 

могућих забуна. Добро је познато да се ПАС налази у комбинацији са интелектуалном 

ометеношћу, која такође игра главну улогу у присуству и степену проблема у понашању 

(Crocker et al., 2006). Нажалост, подаци о интелектуалном функционисању тренутног 

узорка нису били доступни, остављајући непознатим ефекат интелектуалног 

функционисања у садашњој једначини (Kozlowski,  Matson, &Rieske, 2012). 

У истраживању у ком је учествовало 2418 особа са ПАС, од којих 304 жене и 2114 

мушкараца исшитиване су полне разлике код особа са ПАС, (Frazier,  Georgiades, Bishop, 

&Hardan, 2014)мерено је адаптивно понашање, когнитивне способности, и моторичко 

функционисање повезано са проблемима у понашању. Жене са ПАС су показивале ниже 

социјалне способности, као и у раду Меј и сарадника (May, Cornish, & Rinehart, 2014) где 

су припаднице женског пола са ПАС приказане као социјално изоловане. Фрејзер и 

сарадници (Frazier, Georgiades, Bishop,  & Hardan,  2014) такође наовде како су жене имале 

ниже когнитивне способности, слабије адаптивне вештине и веће проблеме 

екстернализације у односу на мушкарце. Разлике у манифестацији понашања се не могу 

приписати разликама у мерењу, мерним инструментима што нам указује да су 

дијагностички инструменти на исти начин мерили понашајне карактеристике код особа са 

ПАС. 
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Мандић-Маравић и сарадници  (Mandic-Maravic еt al., 2015) су истраживали полне 

разлике у дијагностичким категоријама, клиничке и адаптивно понашање особа са 

поремећајем из аутистичног спектра, као и полно специфичне корелације клиничких и 

адаптивних карактеристика. Истраживање је обухватило 108 особа, од којих 83 мушког 

пола, и 35 женског пола са ПАС. Инструменти процене су: Винеландова Скала за Мерење 

Адапативног Понашања друга верзија (Vineland Adaptive Behavior Scale II); Интервју за 

Дијагностику Аутизма (Autism Diagnostic Interview – Revised ADI-R). Аутори овог 

истраживања су навели да је бити мушко био фактор ризика за лошије функционисање у 

друштвеним ситуацијама због проблема у адаптивном понашњу, док је бити женско био 

позитивнији фактор за функционисање у друштву. Неочекивани налаз да то што је жена са 

лошијим симптомима социјалног реципроцитета доводи до бољег друштвеног 

функционисања може се објаснити и општим полним разликама. Низак дрштвени 

реципроцитет код девојчица са ПАС може довести до, на пример,  бољег коришћења 

слободног времена. Девојчице са ПАС имају већу способност друштвене адаптације 

(Dworzynski et al., 2012). Дакле, постоје значајне разлике у адаптивним понашањима 

између дечака и девојчица са ПАС. При чему мушкарци имају предвидљивији ефекат 

клиничких симптома на адаптивно понашање и вештине свакодневног живота, док жене 

имају предвидљивији ефекат на социјализацију и комуникацију. Недостатак ове студије је 

што је узорак сачињен групе деце која су слабије функционална, уз претпоставку да су 

родитељи деце са функционалним аутизмом мање склони да траже стручну помоћ. 

Такође, сви подаци у истсживању су добијени искључиво од родитеља, ту увек треба већа 

предостржност због момента пристрасности (Mandic-Maravic еt al., 2015). 
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8. Поступци и методе за смањење проблема у понашању код деце са ПАС 

 

С обзиром да лек за ПАС не постоји, код таквог стања се примењују терапије са 

индивидуалним приступом, посебно, плански организоване од стране тима стручњака. 

Циљ свих интервенцијских поступака је да се отклоне или смање непожељна понашања, 

те да се ниво функционалности и самосталности детета са аутизмом доведе до максимума.  

Када је у питању терапија деце са ПАС показало се да су поступци који су 

директни, структурирани и снажније усмерени на понашање учинковитији од поступака 

који препуштају децу властитом развоју. Свака терапијски приступ треба полазити од 

детета као засебне индивидуее. Под терапијом се подразумева стимулација различитих 

развојних домена, као што су: говор, језик, понашање, социјалне способности, моторичке 

способности, и практичне способности. У раном узрасу свакако је важна рана 

интервенција те укључивање родитеља и околине (Trnjak-Vajagić, 2020). 
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6.1. Примењена анализа понашања (ABA - Applied Behavior Analysis) 

 

Бихевиорални приступ се користи као вид едукације особа са ПАС од средине 

шездесетих година прошлог века. Пре тога третман је био усмерен на психодинамски 

приступ деци. Психодинамски приступ деци са ПАС није доносио успешне резултате и 

почело се сматрати да узрок ПАС није психоген. У тим моментима на сцену ступа 

популаризација примењене анализе понашања у раду са децом са ПАС(Schreibman& 

Ingersoll, 2005). Дакле, шездесетих година прошлог века су ударени темељи 

бихевиоралног приступа, али Ловас и сарадници (Lovaset al., 1987) су били први који су 

формирали бихевироални програм за едукацију особа са ПАС. Примењена анализа 

понашања (ABA - Applied Behavior Analysis) је заснована на принципима учења где се 

пожељно понашање награђује и на тај начин се учвршћује и долази до његовог поновног 

понављања.  АБА је засонвана на науци о учењу и понашању. АБА терапија примењује 

ове законе на бихевиоралне третмане тако што подстиче корисна или жељена понашања. 

АБА ове законе примењује и како би смањила понашања која отежавају учење, као и 

понашања која могу бити штетна. АБА терапија користи се ради побољшања вештина 

комуникације и говора. Служи и за подстицање пажње, концентрације, друштвених 

вештина, памћења и учења. АБА може да се користи и као помоћ у смањењу 

проблематичних понашања.  

Делпрато (Delprato, 2001) је издвојио следеће карактеристике бихевиоралних 

интервенција у природном контексту: 

1) Околина у којој се одвија подучавање није строго структурирана 

2) Подучавање се одвија кроз интеракцију детета и одрасле особе 

3) Дете иницира серију подучавања показујући интерес за неки предмет или  

активност 

4) Дете бира материјале за подучавање и они су разноврсни те сечесто мењају 

5) Одрасла особа пружа експлицитну подршку за одређено понашање 

6) Постоји непосредна веза између циљаног понашања и награде  

7) Дете добија награду  за труд око тачног одговора. 
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6.2. Tич програм (Tretman and Education of Autistic and Related Communications 

Handicapped Children - TEACCH) 

 

Тич програм је један од најсвеобухватнијих програма дијагностике, процене 

способности и недостатака те терапије за децу и одрасле са ПАС. Нагласак је на 

континуираној процени која је темељ стварања добре индивидуалне терапије и 

образовања, а циљ програма је промена понашања детета, адаптација на новонастале 

ситуације, усвајање нових знања и вештина, развој говорно-језичких способности, развој 

социјализације и комуникације. Програм се континуирано прилагођава променама у 

дететовом понашању због сталне опсервације од стране стручног тима којим је дете са 

ПАС окружено (Trnjak-Vajagić, 2020). 
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6.3. Флор тајм 

 

Флортајм (Floor time) је интензиван интервенцијски програм који је заснован на 

индивидуалним капацитетима детета. Разликује се од других раних интервенција по томе 

што је усмерен на основне проблеме као и пун распон вештина којима деца треба да 

овладају. Важност флор тајма је у приступу који се усредсређује на јединствене особине 

сваког детета, укључујући то како обрађује информацију, његов развојни ниво и његове 

динамичке односе с родитељима, што заједнички представља тзв. профил детета (Dionne 

& Martini, 2011).  

Флоор Тиме приступ се заснива на следећим поставкама: 

 Односи и емоције су централни аспекат сваког учења 

 Свако дете је другачије и зато га треба другачије третирати и подстицати 

 Свако дете је способно за раст, развој и напредак 

 Родитељи требају посматрати дететов развој и напредак и учествовати 

активно у истом 

 Родитељи, породица, и стручњаци треба заједно да доносе планове и одлуке 

за дететов даљи рад.  

Основне смернице за спровођење флортајма:  

Флортајм дословно у преводу значи „време на поду“, међутим није правило да се 

сеансе увек морају одржавати на поду. Сеансе трају између 20-30 минута на поду и важно 

је да се одвијају неколико пута у току дана како би имало ефекат на развој детета. 

Родитељ или терапеут је активан дететов партнер у игри.  Учесник у игри са дететом, 

следи правила детета (док год то није угрожавајуће за учеснике игре), посматра шта дете 

занима, одговара на његове потребе и захтеве и на тај начин остварује интеракцију са 

дететом. Игре и играчке родитељ или терапеут не намеће.  

Кључ  флор тајма је интеракција, родитељи, старатељи, терапеути и остале особе из 

породице и окружења су дословно и фигуративно укључени у интеракције с дететом. 
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6.4. Терапија животињама 

 

Код деце са ПАС се примењује терапија животињама уз  помоћ коња, паса или 

делфина.  

Општи циљеви терапије коњима или хипотерапије су: (Milanović-Dobrota, 2018). 

 Подстицање процеса учења 

 Стимулација језичког, когнитивног и социјалног развоја 

 Елиминација непожељних понашања 

 Смањење стереотипних, понављајућих понашања 

 

Деца са ПАС кроз хипотерапију развијају снагу која позитивно делује на 

координацију и равнотежу. Такође, терапија животињама има различите сензорне 

бенефите за децу са аутизмом који често имају проблеме сензорне дисфункције. 
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6.5. Систем комуникације уз размену слика (Picture Exchange Communication system-PECS) 

 

Комуникацијски систем који се користи за децу и одрасле с потешкоћама у говору. 

Њиме се омогућује вођење и обликовањеу учењу иницирања интеракције, а тиме и 

схваћање концепта комуникације. Деца уче прићи и предатислику жељеног предмета 

комуникацијском партнеру у замјену за тај предмет. Овај систем је веома прецизно 

разрађен те је једноставно употребљив. Спроводи се кроз шест фаза: (Char-

lop‐Christy,Carpenter, Le,  LeBlanc,  & Kellet, 2002) 

 У фази један, терапеут сарађује са децом и родитељима како би схватио шта 

би највише могло мотивисати дете (лоптица, играчка, храна итд.). Након 

тога, терапеут креира картице и показује родитељима и деци начин 

употребе. Дете схвата да ако користи неку картицу може да добије оно што 

жели.  

 У другој фази, терапеут се удаљава у други крај просторије, далеко од 

детета, тако да дете мора заправо доћи до терапеута и предати му картицу. 

Ово је лекција о животној вештини у тражењу и прибављању пажње друге 

особе. 

 Трећа фаза захтева од ученика да дискриминише међу више слика приликом 

тражења предмета. За неку децу ово је једноставно, за друге, то је теже. 

Перцепција деце је различита, нека деца боље функционишу и сналазе се са 

сликама, док друга деца се сналазе са графичким приказима.  

 У четвртој фази деца почињу да стварају реченице кроз "казнене траке". 

Уместо једне слике, могу да отпусте стартер на "желим" на траци да 

створим реченицу: "Желим лопту." 

 Пета фаза изазива ученике да постављају питања користећи реченице, и 

слике. 

 У 6. фази, деца се обучавају да коментаришу свет око себе, одговарајући на 

питања као што су "шта чујете?" "шта видиш?" 
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9. ЗАКЉУЧАК 

 

Анализом доступних студија истраживања и научних радова на тему поремећаја 

понашања код деце са ПАС дошли смо до следећих закључака: Деца са ПАС имају веће 

тенденције ка испољавању агресивних облика понашања у односу на децу са другим 

сметњама у развоју и у односу на децу типичне популације, чиме смо потврдили нашу 

прву хипотезу која тврди да деца са ПАС имају већу тенденцију ка испољавању 

агресивног понашања у односу на децу типичне популације (Farmer & Aman, 2011, 

McTiernan, Leader, Healy, & Mannion, 2011; Medeiros, Kozlowski, Beighley, Rojahn& 

Matson, 2012; Murphy et al., 2009) 

Физичка агресија је јављала у преко 50% случајева деце са ПАС, што потврђује 

нашу другу хипотезу која је гласила да се физичка агресија чешће јавља код деце и 

адолесцената са ПАС у односу на општу популацију (Schwartz et al., 1998; Kanne & 

Mazurek, 2011). Физичка агресија се чешће јављала код млађе деце са ПАС у односу на 

старију децу и адолесценте код којих је преовладавала вербална агресија  (Tremblay, 2011) 

Постоји виоска корелација у испољавању агресивности и самоповређивања код деце са 

ПАС (Mazurek, Kanne, & Wodka, 2013). 

Деца са ПАС су испољавала проблеме са спавањем, од којих најчешће потешкоће 

успављивања, ноћна буђења, и немиран сан (Williams, Sears, & Allard, 2004; Аgić, Dukić, 

Dizdarević  & Demirović, 2018). Проблеми са спавањем су били директно повезани са 

тешкоћама адаптирања на новонастале ситуације и повећаним нивоом екстернализације у 

понашању (Sikora, Johnson, Clemons& Katz, 2012; DeVincent, Gadow, Delosh& Geller, 

2007), што оповргава нашу трећу хипотезу која је гласила: „Деца са ПАС која имају 

проблема са спавањем, немају изражене проблеме у понашању.“ 

Особе са ПАС могу имати самоубилачке мисли које произлазе из социјалних 

оштећења и потешкоћа да се остваре међуљудски односи (Malhi, & Sankhyan, 2021 

Постоје полне разлике у испољавању проблема у понашању. Дечаци су 

хиперактивнији и манифестују већу екстернализацију у понашању, док су девојчице више 

социјално изоловане, што потврђује нашу четврту хипотезу да се проблеми у понашању 

чешће јављју код дечака са ПАС у односу на девојчице са ПАС. Девојчице су показивале 
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значајно мање стереотипно-репетитивног понашања у односу на дечаке са ПАС (Werling 

& Geschwind, 2013) 

Најучинковитији, и најпознатији терапијски приступи у регулацији проблема у 

понашању код деце са ПАС су: АБА програм, ТИЧ програм, терапија животињама, флор 

тајм метода, и систем комуникацијских картица. 
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