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Ис тра жи ва ње је спро ве де но са ци љем да се утвр ди ни во са мо по што ва ња 
уче ни ка са оме те но шћу (ла ка ин те лек ту ал на оме те ност и оште ће ње слу-
ха). Узор ком је об у хва ће но 77 ис пи та ни ка оба по ла, уз ра ста од 16 до 19 го ди-
на. За од ре ђи ва ње гло бал ног ни воа са мо по што ва ња ко ри шће на је при ла го ђе на 
Ро зен бер го ва ска ла са мо по што ва ња ко ја са др жи 10 крат ких и јед но став них 
тврд њи са ко ји ма ис пи та ник тре ба да ис ка же сте пен са гла сно сти (у пот-
пу но сти се сла жем до уоп ште се не сла жем). Уку пан скор се кре ће од 0-30, а 
ре зул та ти ска ле оп штег са мо по што ва ња су по де ље ни у три гру пе, ни ско, 
нор мал но (уме ре но) и ви со ко са мо по што ва ње.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да сред њо школ ци са ЛИО има ју ни жи 
ни во са мо по што ва ња у од но су на глу ве и на глу ве вр шња ке и вр шња ке ти пич-
не по пу ла ци је, што смо до не кле и оче ки ва ли. Ме ђу тим, из не на ђу ју ћи су ре-
зул та ти ко ји ка зу ју да глу ви и на глу ви сред њо школ ци има ју ви сок и уме рен 
ни во са мо по што ва ња као и вр шња ци ти пич не по пу ла ци је (р≤0.000).
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УВОД

Пе ри од адо ле сцен ци је је при лич но кри тич но раз до бље у жи во ту, и 
ко ли ко је за при ла го ђа ва ње бит на со ци јал на по др шка (нај ви ше ро ди те-
ља) и ви со ка сто па пој ма о се би, то ли ко је по треб на и рав но те жа у ути-
ца ју од ра слих и вр шња ка. Ва жни жи вот ни до га ђа ји мо гу има ти ве ли ки 
ути цај на раз вој са мо по што ва ња. Али, ни је ну жно да ће по зи тив ни жи-
вот ни до га ђа ји увек ре зул ти ра ти по ра стом са мо по што ва ња, као ни што 
не га тив ни жи вот ни до га ђа ји не ће увек за ре зул тат има ти пад истог. На 
те ме љу ни за ис тра жи ва ња (Ro sen berg, 1965, Co o pers mith, 1967), утвр-
ђе но је да кључ ну уло гу у раз во ју са мо по што ва ња има ат мос фе ра у ро-
ди тељ ском до му, и не по сред на со ци јал на око ли на. Пре ма са вре ме ним 
схва та њи ма са мо по што ва ње се де фи ни ше као „по што ва ње соп стве не 
вред но сти и ва жно сти, као спрем ност да се бу де од го вор на лич ност и да 
се од го вор но по на ша пре ма дру ги ма“ (То до ро вић, 2005). Co o pers mith 
& Feld man (1974) у раз ма тра њу из во ра са мо по што ва ња, из два ја ју два 
аспек та: а) спо ља шњи или екс тер нал ни, ко ји укљу чу је ре флек си ју про-
це на ду гих осо ба и б) уну тра шњи или пер со нал ни, ко га чи не лич на ис ку-
ства, спо соб но сти и по стиг ну ћа (пре ма Ми ло ше вић, Шев ку шић, 2005). 
Екс тер нал но са мо по што ва ње се фор ми ра кроз ин тер ак ци је са дру гим 
љу ди ма, док пер со нал но са мо по што ва ње на ста је кроз ак тив ну ин тер ак-
ци ју са фи зич ким објек ти ма. Ове две ди мен зи је се мо гу пре пли та ти и 
би ти у ин тер ак ци ји.

То ком раз во ја де те та екс тер нал ни и пер со нал ни аспект са мо по што-
ва ња раз ви ја ју се из деч јих ин тер пре та ци ја по врат них ин фор ма ци ја ко је 
до би ја ју од од ра слих и вр шња ка,а из соп стве них ис ку ства, то ком уче ња 
(Ми ло ше вић, Шев ку шић, 2005).

Лон дон (1997) је уочио сле де ће еле мен те ко ји се на ла зе у ве ћи ни 
де фи ни ци ја са мо по што ва ња: 1) спо соб ност са гле да ва ња се бе, оце њи ва-
ње соп стве не вред но сти (до бра/ло ша осо ба) и 3) емо ци о нал ни од го вор 
на про це ну сво је уну тра шње вред но сти/без вред но сти (Кр не тић, 2006).

Не ки ауто ри (Mec ca, Smel ser & Vas con cel los 1989) су де фи ни са ли 
две ком по нен те са мо по што ва ња: 1) ког ни тив ну ком по нен ту ко ја пред-
ста вља од го вор на пи та ње „Ка ква сам ја осо ба?“ и опис не ких де ло ва 
се бе тер ми ни ма ко ји има ју зна че ње по у зда но сти и мо ћи, и 2) афек тив-
ну ком по нен ту, ко ја пред ста вља сте пен по зи тив но сти или не га тив но сти 
ко ји се ве зу је за де скрип тив не еле мен те. Ин тен зи тет ва лен це од ре ђу је 
да ли се ра ди о ви со ком, про сеч ном или ни ском са мо по што ва њу.

Са мо по што ва ње се из гра ђу је и упо зна ва њем се бе, а та по тра га је 
усло вље на са три мо ти ва. Пр ви мо тив је са зна ва ње но вих ин фор ма ци ја 
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о се би, дру ги по твр ђи ва њем оно га што већ зна и као тре ћи мо тив ја вља 
се же ља да чу је по зи тив не ко мен та ре о се би од дру гих. Нај бо љим се сма-
тра пр ви мо тив, јер осо ба та ко ску пи нај ви ше ин фор ма ци ја, али нај ја чи 
је тре ћи мо тив, же ља да бу де во ље на и при хва ће на (Ba u me i ster, 1999).

Ис пи ти ва ња по ка зу ју да осо бе са ви шим ни во ом са мо по што ва ња 
по ка зу ју ви ши ни во ком пе тен ци ја и бо ље раз ви је не спо соб но сти. Са мим 
тим ове осо бе по ка зу ју отво ре ност ка но вом ис ку ству, осе ћа ју се при-
хва ће ним и при хва тљи вим, сма тра се да има ју спо соб но сти да ус пе ју 
у жи во ту. Та ко ђе, при ме ће на је ве за из ме ђу са мо по што ва ња и сре ће, 
ини ци ја ти ве, отво ре но сти, спон та но сти, си гур но сти у соп стве ни иден-
ти тет. По ред свих ових по зи тив них аспе ка та по сто ји и тзв. дру га стра на 
ви со ког ни воа са мо по што ва ња, нар ци зам, его и зма, па чак и асо ци јал но 
по на ша ње. Осо бе ко ји ма ни во са мо по што ва ња за ви си од успе шно сти у 
жи во ту мо гу да услед не у спе ха до жи ве пад са мо по што ва ња и да то ви де 
као на за до ва ње и да се те шко од то га опо ра ве (Мурк, 2006).

Ово ства ра увид у ути цај са мо по што ва ња на сва ко днев ни жи вот и 
ко ли ки је зна чај фак то ра ко ји ути чу на ње гов раз вој. 

Мно ги на уч ни ци су се ба ви ли ис пи ти ва њем са мо по што ва ња осо ба 
са оме те но шћу. Но ви ја ис тра жи ва ња ука зу ју да раз ли ке у ни воу са мо-
по што ва ња адо ле сце на та са и без оме те но сти по сто је, од но сно, ре зул-
та ти су по ка за ли да је са мо по што ва ње знат но ни же код адо ле сце на та 
са оме те но шћу. Ауто ри су ове ре зул та те по ку ша ли да об ја сне ти ме да 
услед по ре ме ћа ја, не ке по те шко ће или фи зич ке ано ма ли је, до ла зи до 
на ру ша ва ња струк ту ре те ла, од сту па ња од ти пич ног из гле да и раз во ја 
што до во ди до ни ског са мо по што ва ња и ло ши је сли ке о се би (Na ri ma nia, 
Mo u sa za de ha, 2010).

Зна ју ћи да је са мо по што ва ње усло вље но мно гим фак то ри ма  и од-
но си ма ко је раз ви ја мо са дру ги ма и има ју ћи у ви ду да дру штво има 
не га ти ван, пот це њи вач ки став пре ма осо ба ма са оме те но шћу, мо же мо 
прет по ста ви ти да исти има ју ни ско са мо по што ва ње (Адам сон, 2003). 

Оп шти циљ ис тра жи ва ња је утвр ди ти ни во са мо по што ва ња сред њо-
шко ла ца са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) и са оште ће њем 
слу ха, у од но су на њи хо ве вр шња ке ти пич не по пу ла ци је.

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узо рак чи ни 77 ис пи та ни ка, 45 или 58,4% му шког и 32 или 41,6% 
жен ског по ла, уз ра ста од 16 до 19 го ди на. Ис пи та ни ке са оме те но шћу 
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чи ни 27 или 35% сред њо шко ла ца са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ЛИО) и 20 или 26% глу вих и на глу вих сред њо шко ла ца. Ис пи та ни-
ци оба ти па оме те но сти по ха ђа ју шко ле за осо бе са оме те но шћу. Узо рак 
је фор ми ран та ко да ис пи та ни ци са ЛИО чи не пр ву екс пе ри мен тал ну 
гру пу (ЕГ1), а глу ви и на глу ви ис пи та ни ци пред ста вља ју дру гу екс пе ри-
мен тал ну гру пу (ЕГ2). У кон трол ну гру пу (КГ) је укљу че но 30 или 39% 
сред њо шко ла ца ти пич не по пу ла ци је.

Мер ни ин стру мент

За од ре ђи ва ње ни воа са мо по што ва ња ко ри шће на је Ро зен бер го ва 
ска ла са мо по што ва ња (Ro sen berg, 1965). Ска ла је вр ло јед но став на, са-
др жи 10 тврд њи, 5 у по зи тив ном и   5 у не га тив ном сме ру (са обр ну тим 
бо до ва њем), са ко ји ма ис пи та ник тре ба да ис ка же сте пен са гла сно сти 
(3=у пот пу но сти се сла жем до 0=уоп ште се не сла жем). Уку пан скор се 
кре ће од 0-30, а ре зул та ти ука зу ју на ве ће са мо по што ва ње уко ли ко је 
до би је ни скор ве ћи. Пре ма ауто ру, ре зул та ти ска ле оп штег са мо по што-
ва ња су по де ље ни на три гру пе: ни ско, нор мал но (уме ре но) и ви со ко 
са мо по што ва ње. Крон ба хов ко е фи ци јент a уну тра шње кон зи стент но сти 
(Cron bach’s a) је по у здан и из но си 0,68.

То ком ис тра жи ва ња ис пи та ни ци ма са оме те но шћу је био до сту пан 
ис пи ти вач да по мог не (вер бал ним или ге стов ним об ја шње њем) уко ли ко 
се по ја ви про блем у раз у ме ва њу тврд ње. 

Об ра да по да та ка

У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће на је ме то да де скрип тив не 
ста ти сти ке, не па ра ме триј ске ме то де (Kru skal-Wal lis тест) и ре ли ја бил на 
ана ли за.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ка рак те ри шу те шко ће у емо-
ци о нал ном са зре ва њу и раз во ју селф-кон цеп та, си ро ма штво со ци јал них 
кон та ка та, ни ско са мо по што ва ње, ис кри вље на сли ка о се би и не спо соб-
ност раз у ме ва ња и за до во ља ва ња зах те ва ре а ли те та (То мић, Ми хај ло-
вић, 2008).

Глу ви адо ле сцен ти има ју по себ не про бле ме у са мо по твр ђи ва њу, 
јер ра сту у дру штву осо ба уред ног слу ха ко ји иде а ли зу ју „нор мал ност“. 
Мно ги глу ви адо ле сцен ти раз ре ша ва ју сво ју кри зу иден ти те та ула зе ћи у 
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за јед ни цу глу вих, исто вре ме но ис кљу чу ју ћи свет „чу ју ћих“. Дру га, али 
ма ња гру па ра ди су прот но, иден ти фи ку је се са све том „чу ју ћих“ и од би-
ја ју ћи би ло ка кав кон такт са све том глу вих. Тре ћа мо гућ ност је кру же-
ње од све та глу вих до све та „чу ју ћих“ и обр ну то, ко ри сте ћи пред но сти 
сва ког од њих. По след ње ре ше ње обич но тра жи зре лост и под ра зу ме ва 
тач но по зна ва ње соп стве них мо гућ но сти и огра ни че ња, те чвр сто са мо-
по у зда ње.

Табела 1 - Ниво самопоштовања у односу на тип ометености

НИВО САМОПОШТОВАЊА

НИЗАК УМЕРЕН ВИСОК

Тип ометености Н % Н % Н %

Средњошколци са ЛИО 16 59,3 11 40,7 0 0

Глуви и наглуви редњошколци 0 0 6 30 14 70

Средњошколци типичне 
популације 0 0 11 36,7 19 63,3

Пре ма по да ци ма при ка за ним у та бе ли 1, ис пи та ни ци са ЛИО има ју 
ни зак (59,3%) и уме рен ни во (40,7%) са мо по што ва ња, док глу ви и на-
глу ви ис пи та ни ци има ју сли чан ни во са мо по што ва ња као  ис пи та ни ци 
ти пич не по пу ла ци је (ви сок и уме рен).  

Табела 2 - Однос типа ометености и нивоа самопоштовања

Тип ометености Н Меан Ранк Х дф п

ЛИО 27 17.46

44.696 2 0.000Оштећење слуха 20 51.85

Уредан слух 30 49.82

По мо ћу не па ра ме триј ског те ста по твр ђе но је да по сто ји ста ти стич-
ки зна чај на раз ли ка из ме ђу ис пи та ни ка са ЛИО с јед не стра не, и ис пи-
та ни ка оште ће ног слу ха и ти пич не по пу ла ци је с дру ге стра не (Х=44.696, 
р≤0,000).  

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња су у скла ду са ре зул та ти ма Ga ra i gor-
do bil и Pérez (2007), ко ји по ка зу ју да је ни во са мо по што ва ња осо ба са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу ни жа од ни воа са мо по што ва ња осо ба без 
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ин те лек ту ал не оме те но сти, тј. глу вих и на глу вих осо ба и осо ба ти пич не 
по пу ла ци је.

Пре ма ра ни јим те о ри ја ма са мо по што ва ња, глу ве осо бе би тре ба ло 
да има ју ни же са мо по што ва ње, јер при па да ју ма њин ској гру пи, и они 
ве ро ват но ин тер на ли зу ју не га тив не ста во ве о чуј но сти ве ћи не (La ne, 
1992). Ипак, не ко ли ко ем пи риј ских сту ди ја не по др жа ва ову те зу о са-
мо по што ва њу глу вих и на глу вих осо ба (Bat-Cha va, 1993, 1994). Ове сту-
ди је твр де да глу ве осо бе и не мо ра ју да има ју ни ско са мо по што ва ње, 
ауто ри по зи ва ју на да ља ис пи ти ва ња ка ко глу во ћа ути че на са мо по што-
ва ње (Emer ton, 1996; Mu noz-Ba ell & Ru iz, 2000). 

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју да глу ви и на глу ви адо ле-
сцент има ју ви со ко или уме ре но по што ва ње као и вр шња ци ти пич не 
по пу ла ци је. Ис тра жи ва ња Co le man (1983) и Grol nick & Ryan (1990) су 
по ка за ла да уче ни ци са оме те но шћу  у “спе ци јал ним” шко ла ма има ју 
тен ден ци ју ка ве ћем са мо по што ва њу не го у ре дов ном обра зов ном си-
сте му. Bat-Cha va (1994) је утвр дио зна чај ну ве зу из ме ђу акул ту ра ци је и 
са мо по што ва ња глу вих и на глу вих осо ба, тј. глу ве и на глу ве осо бе ко је 
се сна жно иден ти фи ку ју са дру гим глу вим осо ба ма има ју ви ши ни во 
са мо по што ва ња од оних ко је по ку ша ва ју да се иден ти фи ку ју са осо ба ма 
уред ног слу ха. При то ме, со ци јал на и емо ци о нал на по др шка по зи тив но 
ути чу на са мо по што ва ње глу вих и на глу вих адо ле сце на та (Jam bor & El-
li ott, 2005).  

Табела 3 - Однос пола и нивоа самопоштовања

Пол Н Меан Ранк Х дф п

Мушки 25 38.00
0.250 2 0.617

Женски 32 40.41

Ис тра жи ва ње ни је утвр ди ло по сто ја ње раз ли ка у ни воу са мо по што-
ва ња из ме ђу адо ле сце на та и адо ле сцент ки ња са оме те но шћу. Та ко ђе, не 
по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у ни воу са мо по што ва ња из ме ђу 
ис пи та ни ка са оме те но шћу и оних без оме те но сти (Х=0.250, p=0.617). 
Низ но ви јих ис тра жи ва ња ни је про на шлао раз ли ке у са мо по што ва њу из-
ме ђу по ло ва у ове две гру пе (Omo layo, 2009; Ga ra i gor do bil, Pérez, 2007).
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ЗА КЉУ ЧАК

Ис пи ти ва њем са мо по што ва ња сред њо шко ла ца са оме те но шћу до-
шли смо до сле де ћих за кљу ча ка:

•	 Сред њо школ ци са ЛИО има ју ни зак или уме рен ни во са мо по-
што ва ња.

•	 Глу ви и на глу ви сред њо школ ци има ју ви сок или уме рен ни во са-
мо по што ва ња као и вр шња ци ти пич не по пу ла ци је.

Ме ђу тим, не до вољ но ве ли ки узорк не да је нам мо гућ ност да ге не-
ра ли зу је мо до би је не ре зул та те ис тра жи ва ња. По ред фор ми ра ња ве ћег 
узор ка, тре ба ло би ис пи та ти што ве ћи број фак то ра ко ји мо гу ути ца ти 
на про цес са мо вред но ва ња и раз во ја са мо по што ва ња (нпр. сте пен оме-
те но сти, пол, ре до след ро ђе ња, број бра ће и се ста ра, са зре ва ње, со цио-
еко ном ски ста тус, по ро дич ни од но си, пот пу ност по ро ди це, школ ска 
сре ди на) код осо ба са оме те но шћу, а по себ но глу вих и на глу вих сред-
њо шко ла ца.
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SUMMARY

The study was aimed to determine the level of self-esteem of students 
with disabilities (mild intellectual disability and hearing impairment). 
The sample included 77 subjects of both gender, from 16 to 19 years of 
age. The Rosenberg self-esteem scale was used for determine the level of 
global self-esteem and it contains 10 short, simple statement with which 
examinee has to show level of compliance (strongly agree to strongly 
disagree). The total score ranges from 0-30, and the results of the general 
self-esteem scale were divided into three groups, low, normal (moderate) 
and high self-esteem. The results suggest that secondary school students 
with MID have lower self-esteem in relation to the deaf and hard of 
hearing peers and peers of typical population, which we somewhat 
expected. However, surprising results which show that deaf and hard of 
hearing secondary school students have moderate and high self-esteem 
like  peers of typical population (p ≤ 0.000).
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