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Сажетак
Со ци јал не ком пе тен ци је пред ста вља ју ве шти не при ла го ђа-

ва ња и по зи тив ног по на ша ња ко је омо гу ћа ва ју успе шно са вла да-
ва ње зах те ва и иза зо ва ко је пред нас ста вља жи вот сва ког да на. 
Овај про цес је дру га чи ји ка да су у пи та њу особe са оме те но шћу. 
Фак то ри ко ји ути чу на њи хо ву со ци ја ли за ци ју су спе ци фич но сти 
од ра ста ња, од но си у по ро ди ци и ни зак ни во со ци ја ли за ци је. Пред-
мет ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње фак то ра успе шног за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том. Циљ овог ис тра жи ва ња je да сеутвр де 
фак то ри ко ји ути чу на од нос ис пи та ни ка ти пич не по пу ла ци је пре-
ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих или на глу вих осо ба. У овом 
ис тра жи ва њу при ме ње на је Суп ска ла за про це ну со ци јал них ком-
пе тен ци ја глу вих или на глу вих осо ба (16 ај те ма) Ска ле за про це-
ну од но са чу ју ћих осо ба пре ма за по шља ва њу глу вих или на глу вих 
рад ни ка. Узо рак је чи ни ло 210 осо ба од ко јих је 70 са оште ће њем 
слу ха и 140 без оште ће ња. Ре зул та ти су по ка за ли зна чај не ста-
ти стич ке раз ли ке у од го во ри ма на пи та ња о при хва та њу глу вог 
или на глу вог рад ни ка од стра не рад ни ка из ти пич не по пу ла ци је 
(x2=25.991; p≤0,000) и да су глу ви или на глу ви рад ни ци кон фликт-

* Ма ги стар оп штих де фек то ло шких на у ка
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ни (x2=15.486; p≤0,000). Со цио-емо ци о нал ни аспек ти со ци јал них 
ком пе тен ци ја ука зу ју да биза по сле ни у за штит ним ра ди о ни ца ма 
и отво ре ној при вре дисе де ли по ред глу вог или на глу вог ко ле ге на 
па у зи или рад ном са стан ку, по мо гли глу вом или на глу вом ко ле ги 
на рад ном ме сту. Ве ли ки про це нат ис пи та ни ка из за штит не ра ди-
о ни це сма тра да глу ви и на глу ви рад ни ци ни су кон фликт ни, ме-
ђу тим, пре о вла да ва ми шље ње да ве ћи на рад ни ка у фир ми не би 
при хва ти ла глу вог и на глу вог ко ле гу. Осе ћа ње ко је пре о вла да ва у 
кон так ту чу ју ћих ис пи та ни ка са глу вим или на глу вим осо ба ма је 
не ла год ност, што до ка зу је да ис пи та ни ци на шег узор ка не по зна ју 
до бро глу ве и на глу ве осо бе.
Кључнеречи: фак то ри, глу ви и на глу ви, осо бе са оме те но шћу, со ци јал не 

ком пе тен ци је, со ци јал не и ко му ни ка ци о них ве шти не.

1.ДРУШТВЕНИПОЛОЖАЈ
ГЛУВИХИНАГЛУВИХОСОБА

При раз ма тра њу дру штве ног по ло жа ја глу вих и на глу вих 
осо ба нео п ход но је по ћи од со ци јал ног мо де ла при сту па оме те-
но сти и по сма тра ти ре гу ли са ње прав ног по ло жа ја ових осо ба пре 
све га са аспек та за шти те људ ских пра ва. Со ци јал ни мо дел при сту-
па оме те но сти ја вља се као ре ак ци ја на ра ни ји ме ди цин ски мо дел 
при сту па оме те но сти.

Мо дел про це са ства ра ња оме те но сти пред ста вља ко ри стан 
те о риј ски ин стру мент. Овај мо дел има зна чај ну при ме ну и у прак-
си, на ро чи то у об ја шња ва њу та на них ин тер ак ци ја из ме ђу лич них 
и око лин ских фак то ра са осо бом са оме те но шћу ко ји олак ша ва ју 
или оте жа ва ју оства ри ва ње жи вот них на ви ка те осо бе. Пре ти пич-
на прет по став ка је да је пред у слов за по сти за ње пу не рав но прав-
но сти осо ба са оме те но шћу по сто ја ње ан ти ди скри ми на циј ског 
за ко но дав ства ко јим су на пре ци зан на чин уре ђе ни ме ха ни зми за-
шти те у слу ча је ви ма дис кри ми на ци је гра ђа на по осно ву оште ће-
ња. Основ за ову прет по став ку мо же мо на ћи у ис ку стви ма зе ма ља 
ко је има ју прав не нор ме ко ји ма је за бра ње на дис кри ми на ци ја гра-
ђа на због оме те но сти. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве има ју за ко не 
ко ји ма је пред ви ђе на суд ска за шти та осо ба са оме те но шћу из ло же-
них дис кри ми на ци ји. До ку мен та ци ја та мо шњих ор га ни за ци ја осо-
ба са оме те но шћу по ка зу је да је број слу ча је ва дис кри ми на ци је по 
осно ву оме те но сти опао по што је ви ше суд ских спо ро ва окон ча но 
у ко рист ту жи ла ца – осо ба са оме те но шћу ко је су те по ступ ке и по-
кре ну ле. С дру ге стра не, Аустри ја је још ра ни је Уста вом за бра ни ла 
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дис кри ми на ци ју по осно ву оме те но сти, али све до про ле ћа 2006. 
ни је усво ји ла про пи се ко ји пред ви ђа ју ефи ка сне ме ха ни зме суд ске 
за шти те дис кри ми ни са них осо ба.1) Пре ма по да ци ма аустриј ских 
ор га ни за ци ја осо ба са оме те но шћу, пре до но ше ња ан ти ди скри ми-
на циј ског за ко на из 2006., ко ји пред ви ђа и ме ха ни зме суд ске за-
шти те, ове осо бе у Аустри ји че сто су би ле жр тве дис кри ми на ци је. 
Да кле, дис кри ми на ци ја осо ба са оме те но шћу мо же се ефи ка сно 
су зби ја ти са мо уко ли ко се пред ви де ме ха ни зми суд ске за шти те у 
слу ча је ви ма дис кри ми на ци је по осно ву оме те но сти. 

О рав но прав но сти осо ба са оме те но шћу не мо же се го во-
ри ти све док су оне из ло же не дис кри ми на ци ји, а не ма ју прав них 
сред ста ва да се од ње ефи ка сно бра не. На рав но, по сто ја ње ан ти ди-
скри ми на циј ског за ко но дав ства са мо је пр ви, ну жан ко рак ка пу-
ној укљу че но сти осо ба са оме те но шћу у све обла сти дру штве ног 
жи во та. Дру штво и др жа ва мо ра ју пред у зи ма ти кон крет не ме ре, 
афир ма тив не ак ци је за ства ра ње јед на ких мо гућ но сти за пу но уче-
шће осо ба са оме те но шћу у свим обла сти ма дру штве ног жи во та.2) 

2.СОЦИЈАЛНЕКОМПЕТЕНЦИЈЕ
ГЛУВИХИНАГЛУВИХОСОБА

Со ци јал не ве шти не су че сто де фи ни са не као ком плек сан сет 
ве шти на ко је под ра зу ме ва ју ко му ни ка ци ју, ре ша ва ње про бле ма и 
до но ше ње од лу ка, асер тив ност, ин тер ак ци је ме ђу вр шња ци ма и у 
гру пи и упра вља ње вла сти тим спо соб но сти ма.

Не раз ви ја ње ових ве шти на ути че на по на ша ње ин ди ви дуе 
на ро чи то у обла сти ко му ни ка ци је. Со ци јал не ве шти не се на ла зе у 
осно ви сва ког по сла. У ве ли кој ме ри ути чу на ин те гра ци ју осо ба са 
оме те но шћу у рад ну и со ци јал ну сре ди ну. Не раз ви је ност ових ве-
шти на ре ме ти по што ва ње со ци јал них пра ви ла и од но са са ко ле га-
ма, до во ди до не су гла си ца и не ра зу ме ва ња, изо ло ва но сти, оте жа ва 
са рад њу при ли ком оба вља ња рад них за да та ка и ути че на ква ли тет 
и ефи ка сност за вр ша ва ња не ког по сла. Уко ли ко у нај ра ни јем де-
тињ ству осо ба успе да оства ри до бар кон такт са вр шња ци ма, ве-
ро ват но ће има ти исти или сли чан успех и у рад ној сре ди ни.3) Не а-
де кват на со ци јал на ком пе тен ци ја, мо же пер зи сти ра ти и на рад ном 
1) Дамјан Татић, Заштитаљудскихправаособасаинвалидитетом, треће допуњено из-

да ње, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 54–57.

2) Исто

3) Liz Bro o ker, Mar tin Wo od he ad, DevelopingPositiveIdentities:DiversityandYoungChil
dren.EarlyChildhoodinFocus, Open Uni ver sity, Mil ton Keynes, 2008, pр. 22–30.
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ме сту Из ово га про из и ла зи да је нео п ход но раз ма тра ти ва жност 
со ци јал них ин тер ак ци ја на рад ном ме сту.

Од го ва ра ју ће со ци јал не ве шти не су нео п ход на ком по нен та 
успе ха у жи во ту сва ког чо ве ка. Раз ви је но со ци јал но по на ша ње је 
нео п хо дан фак тор успе шног оба вља ња и за др жа ва ња по сла. Мно га 
ис тра жи ва ња су до ка за ла ва жност аде кват ног со ци јал ног по на ша-
ња у окви ру рад не сре ди не. По ка за ло се да су со ци јал ни фак то ри 
ва жни ји од би ло ко је не спо соб но сти за оба вља ње рад них за да та-
ка. Мно ге од осо ба са оме те но шћу гу бе по сао јер се не а де кват но 
ин те гри шу у рад ну сре ди ну, а не за то што не мо гу да из вр ша ва ју 
рад не за дат ке. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ра ђе них код нас ја сно по ка-
зу ју да не до ста так раз ви је них со ци јал них ве шти на код за по сле них 
осо ба са оме те но шћу до во ди до на пу шта ња по сла због со ци јал не 
не при ла го ђе но сти, а не због не спо соб но сти за рад.4) Ис тра жи ва ња 
та ко ђе по ка зу ју да је успе шно за др жа ва ње по сла код осо ба са оме-
те но шћу у ди рект ној ве зи са њи хо вим по на ша њем и ста во ви ма, 
ускла ђе но сти њи хо вих спо соб но сти са зах те ви ма по сла, со ци јал-
ним по на ша њем зна чај ним за рад, ефи ка сно шћу и за до вољ ством 
по слом.5)

Со ци јал но по на ша ње, ко је се од но си на спе ци фич не ин тер-
ак ци је на по слу об у хва та дру штве ну свест, тем пе ра мент и абе рант-
но по на ша ње.

Ана ли зи ра ју ћи успех у ра ду и со ци јал ну адап та ци ју рад ни-
ка са оме те но шћу на рад ном ме сту, до ма ћи ауто ри су утвр ди ли да 
по сти жу за до во ља ва јућ успех у ра ду, да су од лич но ин те гри са ни 
у рад ну сре ди ну, да са ра ђу ју са ко ле га ма, али да по сто је од ре ђе ни 
про бле ми у ко му ни ка ци ји са над ре ђе ни ма.6) 

Не а де кват не со ци јал не ве шти на ма мо гу ре ме ти ти при ла го-
ђа ва ње и не га тив но ути ца ти на по на ша ње ин ди ви дуе. Не до ста так 
со ци јал них ве шти на код глу вих и на глу вих осо ба огле да се у то ме 
да се че сто пла ше уче шћа у ак тив но сти ма без ту ма ча зна ков ног је-
зи ка. Овај страх или сти дљи вост се че сто ту ма чи као по ву че ност 
или из бе га ва ње кон так та и ова кво по на ша ње мо же би ти увре дљи во 

4) Gor da na Odo vić, Dra gan Ra pa ić, Go ran Ne do vić, „Em ployment of di sa bled per sons“, Spe
cijalnaedukacijairehabilitacija, Fa kul tet za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju, Be o grad, 
br. 1–2/2008, рр.189–206.

5) Kat hleen Ro sen green, Sa la din Shawn, „De af Wor kers Pri o ri ti zed Wor kpla ce Ex pec ta ti ons: 
A Qu a li ta ti ve Study“, JournaloftheAmericanDeafness&RehabilitationAssociation, The 
As so ci a tion, Lit tle Rock,No. 3/2010 , pр. 128–151.

6) Mарина Ра дић-Ше стић, Би ља на Ми ла но вић-До бро та, „Ева лу а ци ја рад не успе шно сти 
осо ба са оме те но шћу у за штит ним ра ди о ни ца ма“, Београдскадефектолошкашкола, 
Дру штво де фек то ло га Ср би је, Бе о град, бр. 49/2011, стр. 153–164.
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за дру ге ак те ре ко му ни ка ци је. Та ко ђе је из ра же ни је ма ни фе ста ци ја 
емо ци ја – осе ћа ња су не ста бил на и иду из крај но сти у крај ност.

Ве ћи на љу ди углав ном спон та но усва ја со ци јал не ве шти не 
кроз про цес са зре ва ња, за раз ли ку од осо ба са оме те но шћу ко је 
има ју ма ње при ли ка да уче од го ва ра ју ће со ци јал не ве шти не са сво-
јим вр шња ци ма. Усва ја ње со ци јал них ве шти на се учи кроз сим-
бо лич ну деч ју игру. Вр шњач ки од но си до при но се у ве ли кој ме ри 
со ци јал ном, ког ни тив ном раз во ју и ефи ка сно сти са ко јом функ ци о-
ни ше мо као од ра сли. Осо ба ма са оме те но шћу због спе ци фич но сти 
од ра ста ња као што су ма њак игре у нај ра ни јем уз ра сту, вр шњач-
ких од но са; у при мар ној по ро ди ци услед су о ча ва ња са оме те но-
шћу ка сни је су обич но по треб не по себ не ин струк ци је, тре нин зи 
или прак са ка ко би по бољ ша ли со ци јал не ве шти не.

3.ЦИЉИСТРАЖИВАЊА

Циљ ис тра жи ва ња је ис пи та ти фак то ре ко ји ути чу на од нос 
ис пи та ни ка пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих или на глу-
вих осо ба у про це су за по шља ва ња. 

4.МЕТОДРАДА

4.1.Узорак

Пр ви под у зо рак овог ис тра жи ва ња чи ни ло је 70 глу вих и на-
глу вих ис пи та ни ка ко ји су за по сле ни у отво ре ној при вре ди (гра-
ђе вин ске фир ме, штам па ри је, здрав стве не уста но ве, ко зме тич ки 
и фри зер ски са ло ни, пе ри о ни це, ма га ци ни итд.), и у за штит ним 
ра ди о ни ца ма (ДЕС у Кај мак ча лан ској и Ку мо дра шкој ули ци). Ис-
пи та ни ци су чла но ви Град ске ор га ни за ци је глу вих Бе о град. Они 
су углав ном за по сле ни у за штит ним ра ди о ни ца ма (60 или 90%), 
а у отво ре ној при вре ди ра ди са мо 7 или 10% глу вих или на глу вих 
осо ба. Дру ги под у зо рак чи ни ло је 140 осо ба без слу шних оште ће-
ња, 65 му шких (46,4%) и 75 (53,6%) жен ских ис пи та ни ка ста ро сне 
до би до 29 го ди на (24 /17,1%), од 30 до 39 го ди на (60 /42,9%) ис пи-
та ни ка ко ји има ју 40 и ви ше го ди на (56 /40%). Нај ве ћи број ис пи та-
ни ка овог под у зор ка има за вр ше ну сред њу шко лу (58 или 41,4%), 
фа кул тет (29 или 20,7%), ви шу шко лу (26 или 18,6%), а нај ма ње је 
оних са основ ном шко лом (12 или 8,6%) и за на том (15 или 10,7%). 
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Ди стри бу ци ја по да та ка пр вог узор ка (глу вих и на глу вих) у 
од но су на пол ука зу је да се са сто ји од 23 или 32,86% ис пи та ни ка 
жен ског и 47 или 67,14% му шког по ла.

Од 70 глу вих и на глу вих ис пи та ни ка њих 11 (15,71%) има до 
29 го ди на, од 30 до 39 го ди на има 38 или 54,28% ис пи та ни ка, док 
40 и ви ше го ди на има 21 или 30,01% ис пи та ни ка.

Табелабр.1: Сте пен обра зо ва ња  
глу вих и на глу вих ис пи та ни ка

Сте пен обра зо ва ња N %

Дру ги сте пен 5 7,2
Тре ћи сте пен/за нат 62 88,6
Че твр ти сте пен/сред ња шко ла 3 4,2
∑ 70 100

Ве ћи на глу вих и на глу вих осо ба из на шег узор ка (62 или 
88,6%) има тре ћи сте пен струч не спре ме, пе то ро или 7,2% има дру-
ги сте пен, док њих тро је или 4,2% има че твр ти сте пен обра зо ва ња.

4.2.Мерниинструменти
ипоступакистраживања

У овом ис тра жи ва њу при ме ње на је Суп ска ла за про це ну со-
ци јал них ком пе тен ци ја глу вих и на глу вих осо ба (16 ај те ма) Ска ле 
за про це ну од но са чу ју ћих осо ба пре ма за по шља ва њу глу вих и на-
глу вих рад ни ка ко ју да ју Ма ри на Ра дић-Ше стић и Би ља на Ми ла-
но вић-До бро та у ци ти ра ном ра ду. 

4.3.Статистистичка
обрадаподатака

По да ци су об ра ђе ни ме то дом де скрип тив не ста ти сти ке 
(арит ме тич ка сре ди на и стан дард на де ви ја ци ја), x2и tтестом.Ин-
тер на кон зи стент ност Супскалезапроценусоцијалнихкомпетен
ција глу вих и на глу вих осо ба из но си α=0,805.
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5.РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊАИДИСКУСИЈА

Табелабр.2: Дру же њеса глу вим или на глу вимколегом

 

Не бих се део/ла до глу вог или 
на глу вог ко ле ге на па у зи или на 
рад ном са стан ку?

∑не не знам да
Гру па За штит на  

ра ди о ни ца
 

N 50 3 17 70
% 71.4% 4.3% 24.3% 100.0%

Отво ре на  
при вре да
 

N 55 7 8 70
% 78.6% 10.0% 11.4% 100.0%

∑ N 105 10 25 140
% 75.0% 7.1% 17.9% 100.0%

Ско ро че твр ти на (17 или 24,3%) ис пи та ни ка из за штит не ра-
ди о ни це и 8 или 11,4% ис пи та ни ка из отво ре не при вре де не би 
се де ли по ред Г/Н ко ле ге на па у зи или рад ном са стан ку, су прот ну 
из ја ву је да ло 50 (71.4%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 55 
(78.6%) ис пи та ни ка из отво ре не при вре де. 

Ста ти стич ка об ра да по да та ка ни је по ка за ла ста ти стич ку зна-
чај ност (x2=5.078; p=0,079).

Табелабр.3:Спрем ност ис пи та ни ка да по мог не  
глу вом или на глу вом ко ле ги на рад ном ме сту

 
 

 
 

По мо гао/гла бих глу вом или на-
глу вом ко ле ги на рад ном ме сту?

не не знам да ∑
Гру па За штит на  

ра ди о ни ца
 

N 1 1 68 70
% 1.4% 1.4% 97.1% 100.0%

Отво ре на 
при вре да
 

N 0 5 65 70
% 0% 7.1% 92.9% 100.0%

∑
 

N 1 6 133 140
% 7% 4.3% 95.0% 100.0%

Из Та бле 3 са зна је мо да би 68 (97.1%) ис пи та ни ка из за штит-
не ра ди о ни це и 65 (92.9%) ис пи та ни ка из отво ре не при вре де по мо-
гло глу вом или на глу вом ко ле ги на рад ном ме сту, док је дан ис пи-
та ник (1.4%) из за штит не ра ди о ни це не би по ма гао глу вом ко ле ги.
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Ста ти стич ка об ра да по да та ка ни је по ка за ла ста ти стич ку зна-
чај ност (x2=3.734; p=0,155).

Табелабр.4: Глу ви или на глу ви рад ни ци су кон фликт ни

 
 

 
 

Сма трам да су глу ви или на глу ви 
рад ни ци кон фликт ни?

не не знам да ∑
Група
 
 
 

За штит на  
ра ди о ни ца
 

N 31 17 22 70
% 44.3% 24.3% 31.4% 100.0%

Отво ре на 
при вре да
 

N 40 26 4 70
% 57.1% 37.1% 5.7% 100.0%

∑
 

N 71 43 26 140
% 50.7% 30.7% 18.6% 100.0%

Глу ви или на глу ви рад ни ци су кон фликт ни је тврд ња ко ју је 
да ло 22 (31.4%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 4 (5.7%) ис-
пи та ни ка из отво ре не при вре де. Са овим ста вом се не сла же 31 
(44.3%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 40 (57.1%) ис пи та-
ни ка из отво ре не при вре де.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка је по ка за ла ви со ку ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=15.486; p≤0,000).

Табелабр.5: При хва та његлу вог или на глу вог ко ле ге од стра не 
рад ни ка ти пич не по пу ла ци је

 
 

 
 

Сма трам да ве ћи на рад ни ка у 
фир ми не би при хва ти ла глу ву 
или на глу ву осо бу?

не не знам да ∑
Група
 
 
 

За штит на  
ра ди о ни ца
 

N 14 20 36 70
% 20.0% 28.6% 51.4% 100.0%

Отво ре на 
при вре да
 

N 25 37 8 70
% 35.7% 52.9% 11.4% 100.0%

∑
 

N 39 57 44 140
% 27.9% 40.7% 31.4% 100.0%

Не што ви ше од по ло ви не 36 (51.4%) ис пи та ни ка из за штит-
не ра ди о ни це сма тра да ве ћи на рад ни ка у фир ми не би при хва ти ла 
глу вог или на глу вог ко ле гу, док исто ми шље ње де ли са мо 8 (11.4%) 
ис пи та ни ка из отво ре не при вре де. Са овим ми шље њем се не сла же 
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14 (20%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 25 (35.7%) ис пи та-
ни ка из отво ре не при вре де.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка је по ка за ла ви со ку ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=25.991; p≤0,000).

Табелабр.6: Осе ћа ња глу вих или на глу вих осо ба при су сре ту са 
осо бом ти пич не по пу ла ци је

 
 

 
 

Шта ми сли те да глу ве или на-
глу ве осо бе осе ћа ју у су сре ту са 
чу ју ћи ма?

∑Н
е л

а г
од

 но
ст

О
д б

ој
 но

ст

И
н ф

е р
и о

р н
ос

т

И
н д

о л
ен

т н
ос

т

С
им

 па
 ти

 је

Група За штит на  
ра ди о ни ца N 39 4 9 10 8 70

  % 55.7% 5.7% 12.9% 14.3% 11.4% 100.0%
 Отво ре на  

при вре да N 25 6 12 20 7 70
  % 35.7% 8.6% 17.1% 28.6% 10.0% 100.0%
∑ N 64 10 21 30 15 140

% 45.7% 7.1% 15.0% 21.4% 10.7% 100.0%

Нај ве ћи број ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це (39 или 
55.7%) ми сли да глу ве или на глу ве осо бе при су сре ту са чу ју ћим 
осе ћа ју не ла год ност, а са њи ма се сла же 25 (35.7%) ис пи та ни ка из 
отво ре не при вре де. Да глу ве или на глу ве осо бе осе ћа ју ин до лент-
ност пре ма чу ју ћи ма сма тра 10 (14.3%) ис пи та ни ка из за штит не 
ра ди о ни це и 20 (28.6%) из отво ре не при вре де. Ин те ре сант но је да 
12 (17.1%) ис пи та ни ка из отво ре не при вре де ве ру је да се глу ве или 
на глу ве осо бе осе ћа ју ин фе ри ор но при су сре ту са чу ју ћим осо ба-
ма.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка је по ка за ла ни ску ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=7.291; p=0,121).
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Табелабр.7: Осећањатипичне популације при сусрету са глувим 
или наглувим особама

 
Шта ми сли те да осо бе ти пич не по пу ла-
ци је осе ћа ју при су сре ту са глу вим или 
на глу вим осо ба ма?

 ∑

 
 Н

е л
а г

од
 но

ст

О
д б

ој
 но

ст

С
а ж

а љ
е њ

е

Ж
е љ

а 
да

 с
е 

 
по

 мо
г н

е

И
н д

о л
ен

т н
ос

т

С
им

 па
 ти

 је

Група За штит на  
ра ди о ни ца

N 20 0 14 25 6 5 70
 % 28.6% 0.0% 20.0% 35.7% 8.6% 7.1% 100.0%
 Отво ре на  

при вре да N 27 1 18 18 5 1 70
 % 38.6% 1.4% 25.7% 25.7% 7.1% 1.4% 100.0%

∑ N 47 1 32 43 11 6 140
 % 33.6% 0.7% 22.9% 30.7% 7.9% 4.3% 100.0%

Два де сет (28,6%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 27 
или 38,6% из отво ре не при вре де ми сле да осо бе ти пич не по пу ла-
ци је осе ћа ју не ла год ност при су сре ту са глу вим и на глу вим осо-
ба ма. Пе ти на ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 18 или 25,7% 
из отво ре не при вре де сма тра ју да осо бе ти пич не по пу ла ци је са жа-
ље ва ју глу ве или на глу ве осо бе. Же ља да се по мог не при сут на је 
код 25 (35,7%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 18 или 25,7% 
ис пи та ни ка из отво ре не при вре де.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка је по ка за ла ни ску ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=6.440; p=0,266).

Осо бе са оме те но шћу има ју ре ла тив но ма ло при ли ка да упо-
зна ју дру ге љу де. Рад но окру же ње пру жа при ли ке за та ко не што. 

Осо бе са оме те но шћу сма тра ју да им по сао ума њу је фру-
стра ци је и уса мље ност. Не до ста так по сла по ја ча ва со ци јал ну изо-
ло ва ност.7) 

Дру же ње и уоп ште ду бље по зна ва ње осо ба са оме те но шћу 
ути чу по вољ но на ква ли тет ста во ва. Ин тер вјуи по сло да ва ца ко је 
су спро ве ли Кре гел и То ми ја зу8) ни су ус пе ли да на ђу зна чај ну ве зу 
7) Ma rilyn Ho ward, „Ac ti ve po li ci es: Hel ping di sa bled pe o ple to par ti ci pa te in the la bor mar-

ket“, NewEconomy, John Wi ley & sons, Chic he ster, No. 5/1998, pр. 219–224.

8) Jan Kre gel, Yama mu ra To miyasu, „Em ployers' at ti tu des to ward wor kers with di sa bi li ti es: 
The ef fect of the Ame ri cans with Di sa bi li ti es Act“, JournalofVocationalRehabilitation, IOS 
Press, Am ster dam, no. 4/1994, pр. 165–173
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из ме ђу прет ход ног по зи тив ног ис ку ства са за по сле ни ма са оме те-
но шћу и ста во ва по сло дав ца о рад ни ци ма са оме те но шћу. Де лом 
се овај не у спех у про на ла же њу ко ре ла ци је мо же при пи са ти ве ли кој 
уче ста ло сти по зи тив ног ис ку ства са осо ба ма са оме те но шћу ко је 
су ови по сло дав ци из но си ли. Ско ро три че твр ти не (75%) по сло-
да ва ца је има ло ис ку ство са рад ни ци ма са оме те но шћу у сво јим 
ком па ни ја ма и ве ћи на је то ис ку ство оце ни ла по зи тив но. По ред то-
га, ви ше од тре ћи не (37%) има ло је бли ске ро ђа ке са оме те но шћу 
у го ди на ма спо соб ним за рад, а две тре ћи не (66%) има ло је ба рем 
јед ног при ја те ља ко ји жи ви са осо бом са оме те но шћу. Да кле, ови 
ис пи та ни ци су има ли кон так те и зна ње о осо ба ма са оме те но шћу 
што је у ве ли кој ме ри ути ца ло на њи хо ве ста во ве o за по шља ва њу. 

Хон теј мер9) да је за кљу чак да ин ва ли ди тет ути че на жи во те 
и у ве ли кој ме ри сма њу је мо гућ но сти осо ба са ин ва ли ди те том за 
со ци јал ну ин те гра ци ју.

Удру же њу ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и отво ре не 
при вре де са глу вим или на глу вим ко ле гом ни је на ђе на ста ти стич ка 
зна чај ност. Ско ро че твр ти на (17 или 24,3%) ис пи та ни ка из за штит-
не ра ди о ни це и 8 или 11,4% ис пи та ни ка из отво ре не при вре де не 
би се де ли по ред глу вог или на глу вог ко ле ге на па у зи или рад ном 
са стан ку, су прот ну из ја ву је да ло 50 (71.4%) ис пи та ни ка из за-
штит не ра ди о ни це и 55 (78.6%) ис пи та ни ка из отво ре не при вре де. 
Око по ло ви на узор ка без об зи ра да ли су ис пи та ни ци из отво ре не 
при вре де или за штит не ра ди о ни це би се де ла по ред глу вог или на-
глу вог ко ле ге на па у зи и дру жи ла се са њим и по ред мо гу ћих про-
бле ма у ко му ни ка ци ји.

До са да шње сту ди је по ка зу ју10) да те шко ће у со ци ја ли за ци ји 
у рад ној сре ди ни има ју глу ве или на глу ве осо бе ко је ко ри сте вер-
бал ни на чин ко му ни ка ци је. Со ци јал на ис ку ства су ве о ма ва жна за 
ства ра ње при ја тељ ства на по слу и на пре до ва ње у ка ри је ри. Глу ве 
или на глу ве осо бе че сто окри вљу ју се бе и сво је оште ће ње за не у-
че ство ва ње у груп ној ин тер ак ци ји, сла бој раз ме ни ин фор ма ци ја и 
не раз у ме ва њу тих ин фор ма ци ја.

 У ис тра жи ва њу ко је су ра ди ли Фо ре стер, Џо унс, Хи сон и 
Тер ли зи11) по ка за ло се да ис пи та ни ци из ра жа ва ју спрем ност да се 
9) Man fred Hin ter ma ir, ExecutiveFunctionsandBehavioralProblemsinDeafandHardof

HearingStudentsatGeneralandSpecialSchools, Uni ver sity of Edu ca tion He i del berg, He i-
del berg, 2012, pр. 12–43.

10) Su san Fo ster, Ja net Mac Leod, „De af pe o ple at work: as ses sment of com mu ni ca tion among 
de af and he a ring per sons in work set tings“, Internationaljournalofaudiology, Bri tish So ci-
ety of Audi o logy, Lon don, No. 42/2003, pp. 128–139.

11) Rac hel For re ster-Jo nes, Sa mant ha Jo nes, Sop hie He a son, „Sup por ted Em ployment: a Ro u te 
to So cial Net works“, JournalofAppliedResearchinintellectualDisabilities, Bri tish In sti tu-
te of Le ar ning Di sa bi li ti es, Wi ley, No.17/2004, pp. 199–208.
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дру же са ко ле га ма са оме те но шћу то ком па у за. Ови ре зул та ти де-
лу ју обе ћа ва ју ће за осо бе са оме те но шћу и њи хо ву ин клу зи ју на 
рад ном ме сту. 

На ши ис пи та ни ци су спрем ни да по мог ну глу вом или на глу-
вом ко ле ги на рад ном ме сту у 68 (97.1%) слу ча је ва у за штит ним 
ра ди о ни ца ма и 65 (92.9%) слу ча је ва у отво ре ној при вре ди, та ко да 
у овом од го во ру ни смо до би ли ста ти стич ку зна чај ност, док је дан 
ис пи та ник (1.4%) из за штит не ра ди о ни це не би по ма гао глу вом ко-
ле ги.

Да су глу ви или на глу ви рад ни ци кон фликт ни је тврд ња ко ју 
је да ло 22 (31.4%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 4 (5.7%) 
ис пи та ни ка из отво ре не при вре де. Са овим ста вом се не сла же 31 
(44.3%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 40 (57.1%) ис пи та-
ни ка из отво ре не при вре де и та ко до би ја мо ви со ку ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=15.486; p≤0,000).

Те шко ће при ли ком ко му ни ка ци је и кон флик ти про у зро ко ва-
ни не до вољ ном оба ве ште но шћу по сло да ва ца о кул ту ри глу вих на-
во де се као нај ве ћи про бле ми са ко ји ма се су сре ћу глу ве или на глу-
ве осо бе у рад ном окру же њу.12) Уче сни ци у сту ди ји при ја ви ли су да 
има ју те шко ће у раз у ме ва њу то ком са стан ка што је у са гла сно сти 
са те шко ћа ма ко му ни ка ци је у рад ном окру же њу. Ис пи та ни ци су 
ука за ли на то да се од њих углав ном оче ку је да на ба ве бе ле шке од 
не ког од ко ле га на кон са стан ка или да се ди рект но обра те су пер ви-
зо ру за нео п ход не ин фор ма ци је. 

Ди стри бу ци ја од го во ра на пи та ње о при хва та њу глу вог или 
на глу вог ко ле ге од стра не рад ни ка ти пич не по пу ла ци је по ка за ла 
се вр ло ста ти стич ки зна чај на (x2=25.991; p≤0,000). Не што ви ше од 
по ло ви не 36 (51.4%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це сма тра да 
ве ћи на рад ни ка у фир ми не би при хва ти ла глу вог или на глу вог ко-
ле гу, док исто ми шље ње де ли са мо 8 (11.4%) ис пи та ни ка из отво-
ре не при вре де. Са овим ми шље њем се не сла же 14 (20%) ис пи та-
ни ка из за штит не ра ди о ни це и 25 (35.7%) ис пи та ни ка из отво ре не 
при вре де. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на то да по сло дав ци ви со ко 
вред ну ју до бре рад не на ви ке, по зи ти ван став пре ма ра ду, до бре ко-
му ни ка циј ске ве шти не и сла га ње са ко ле га ма и над ре ђе ни ма, као 
ква ли те те кан ди да та ко је би за по сли ли.

12) Sop hia E. Kra mer, Theo S. Kap teyn, Tam mo Ho ut gast, „Oc cu pa ti o nal per for man ce: Com-
pa ring nor mally-he a ring and he a ring-im pa i red em ployees using the Am ster dam Chec klist 
for He a ring and Work“, International journalofaudiology, Bri tish So ci ety of Audi o logy, 
Lon don, No. 45/2006, pp. 503–512.
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Фак тор ко ји не ути че на од но се пре ма за по шља ва њу глу вих 
или на глу вих осо ба је осе ћа ње глу вих или на глу вих осо ба при су-
сре ту са осо бом ти пич не по пу ла ци је (x2=7.291; p=0,121). Нај ве ћи 
број ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це (39 или 55.7%) из но се да 
глу ве или на глу ве осо бе при су сре ту са чу ју ћим осе ћа ју не ла год-
ност, а са њи ма се сла же 25 (35.7%) ис пи та ни ка из отво ре не при-
вре де. Да глу ве или на глу ве осо бе осе ћа ју ин до лент ност пре ма чу-
ју ћи ма сма тра 10 (14.3%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 20 
(28.6%) из отво ре не при вре де. Ин те ре сант но је да 12 (17.1%) ис пи-
та ни ка из отво ре не при вре де ве ру је да се глу ве или на глу ве осо бе 
осе ћа ју ин фе ри ор но при су сре ту са чу ју ћим осо ба ма.

 Два де сет (28,6%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 27 
или 38,6% из отво ре не при вре де ми сле да осо бе ти пич не по пу ла-
ци је осе ћа ју не ла год ност при су сре ту са глу вим или на глу вим осо-
ба ма. Пе ти на ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 18 или 25,7% 
из отво ре не при вре де сма тра ју да осо бе из ти пич не по пу ла ци је 
са жа ље ва ју глу ве осо бе. Же ља да се по мог не при сут на је код 25 
(35,7%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 18 или 25,7% ис пи-
та ни ка из отво ре не при вре де.

Ана ли зом ре зул та та ви ди се да по сто је ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке арит ме тич ких сре ди на из ме ђу глу вих и на глу вих ис пи та-
ни ка и ис пи та ни ка ти пич не по пу ла ци је на сле де ћим ва ри ја бла ма: 
глу ви или на глу ви рад ни ци су при хва ће ни од стра не чу ју ћих рад-
ни ка; глу ви или на глу ви рад ни ци су кон фликт ни.

6.ЗАКЉУЧАК

Ис пи та ни ци ти пич не по пу ла ци је из отво ре не при вре де и 
за штит не ра ди о ни це има ју раз ли чи те ста во ве пре ма со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма глу вих или на глу вих осо ба. Со цио-емо ци о нал ни 
аспек ти со ци јал них ком пе тен ци ја утвр ди ли су да бисе де ли по ред 
глу вог или на глу вог ко ле ге на па у зи или рад ном са стан ку, по мо гли 
глу вом или на глу вом ко ле ги на рад ном ме сту.

Иако ве ли ки про це нат ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це 
(55.7%) ми сли да глу ве или на глу ве осо бе при су сре ту са чу ју-
ћим осе ћа ју не ла год ност, а са њи ма се сла же 35.7% ис пи та ни ка из 
отво ре не при вре де, и сма тра ју да глу ви или на глу ви рад ни ци ни су 
кон фликт ни, ве ћи на ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це сма тра да 
ве ћи на рад ни ка у фир ми не би при хва ти ла глу вог или на глу вог ко-
ле гу.
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Дру же ње под ра зу ме ва раз ви ја ње бли ских од но са и ду го трај-
них по зи тив них со ци јал них од но се. Ре зул та ти ис тра жи ва ња на те-
му спрем но сти осо ба без оме те но сти за дру же ње са осо ба ма са 
оме те но шћу по ка зу ју да су лич ни атри бу ти (ин те ли ген ци ја, љу ба-
зност и ху мор) из у зет но це ње ни.

Oсобе са оме те но шћу су и да ље у знат но ло ши јој по зи ци ји, 
ка ко на тр жи шту ра да, та ко и у дру штву. Са про ме на ма у гло бал ној 
еко но ми ји, ве шти не све ви ше до би ја ју на зна ча ју. Уна пре ђи ва ње 
при ли ка за осо бе са оме те но шћу по ста је ва жно пи та ње за оства ри-
ва ње на ци о нал ног про спе ри те та као и прин ци па јед на ких шан си. 
Сто га је бит но да се овим пи та њем ба ве струч ња ци раз ли чи тих 
про фи ла, а не ис кљу чи во спе ци ја ли сти.

ЛИТЕРАТУРА

Радић-Шестић Марина, Милановић-Доброта Биљана, „Евалуација радне 
успешности особа са ометеношћу у заштитним радионицама“, Београдска
дефектолошкашкола, Друштво дефектолога Србије, Београд, бр. 49/2011, 
стр. 153–164.

Татић Дамјан, Заштита људских права особа са инвалидитетом, треће 
допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2012.

Brooker Liz, Woodhead Martin, Developing Positive Identities: Diversity and
YoungChildren.EarlyChildhoodinFocus, Open University, Milton Keynes, 
2008.

Forrester-Jones Rachel, Jones Samantha, Heason Sophie, „Supported Employ-
ment: a Route to Social Networks“, JournalofAppliedResearchinIntellectual
Disabilities, British Institute of Learning Disabilities, Wiley, No. 17/2004, pp. 
199–208. 

Foster Susan, MacLeod Janet, „Deaf people at work: assessment of communica-
tion among deaf and hearing persons in work settings“, Internationaljournalof
audiology, British Society of Audiology, London, No. 42/2003, pp. 128–139.

Howard Marilyn, „Active policies: Helping disabled people to participate in the 
labor market“, NewEconomy,John Wiley & sons, Chichester, No. 5/1998, pp. 
219–224.

Hontermair Manfred, ExecutiveFunctionsandBehavioralProblemsinDeafand
HardofHearingStudentsatGeneralandSpecialSchools, University of Edu-
cation Heidelberg, Heidelberg, 2012.

Kramer Sophia, Kapteyn Theo, Houtgast Tammo, „Occupational performance: 
Comparing normally – hearing and hearing-impaired employees using the Am-
sterdam Checklist for Hearing and Work“, Internationaljournalofaudiology, 
British Society of Audiology, London, No. 45/2006, pp. 503–512.

Kregel Jan, Tomiyasu Yamamura, „Employers' attitudes toward workers with dis-
abilities: The effect of the Americans with Disabilities Act“, JournalofVoca



ИванаМитровићЂорђевић,ФадиљЕминовић

25

Социјалнакомпетенција...

tionalRehabilitation, IOS Press, Amsterdam, No. 4/1994, pp. 165–173.
Odović Gordana, Rapaić Dragan, Nedović Goran, „Employment of disabled per-

sons“, Specijalnaedukacijairehabilitacija, Fakultet za specijalnu edukaciju i 
rehabilitaciju, Beograd, br. 1–2/2008, pp. 189–206.

Rosengreen Kathleen, Saladin Shawn, „Deaf Workers Prioritized Workplace Ex-
pectations: A Qualitative Study“, JournaloftheAmericanDeafness&Reha
bilitationAssociation, The Association, Little rock, No.3/2010, pp. 128–151.

IvanaMitrovicDjordjevic,FadilјEminovic

SOCIALCOMPETENCEASAFACTOR
OFSUCCESSFULEMPLOYMENTOFPEOPLE

WITHDISABILITIES

Resume
 Social competences represent the skills of adaptation and posi-

tive behavior that enable the successful completion of the requirements 
and challenges that life puts in front of us every day. This process is dif-
ferent when it comes to people with disabilities. Factors that influence 
their socialization the specifics of growing up, family relations, and the 
low level of socialization. The subject of the research is to determine 
the factors for successful employment of persons with disabilities. The 
aim of this study was to determine the factors that influence the attitude 
of the respondents of the typical population about social competence 
of deaf or hard of hearing people. In this study, we applied Subscale 
for assessing social competences of deaf or hard of hearing persons 
(16 items) from the The Scale for the Assessment of the Attitudes of 
Hearing People Towards the Employment of Deaf or Hard of Hear-
ing Workers (Radic Sestic, 2011). The sample comprised 210 individu-
als, of whom 70 are with hearing impairment and 140 with no hearing 
impairment. The results showed statistically significant differences in 
the responses to questions about acceptance of deaf or hard of hearing 
workers by workers from the typical population (x2 = 25.991; p≤0,000) 
and if deaf or hard of hearing employees are prone to causing conflict 
(x2 = 15.486; p≤0,000).

The socio-emotional aspects of social competence indicate that 
the respondents employed in the sheltered workshops and open econo-
my would sit next to a deaf or hard of hearing colleague on a break or 
during a formal meeting, and/or help deaf or hard of hearing colleagues 
in the workplace. Although a large percentage of the sheltered work-
shops subjects believes that deaf or hard of hearing workers are not 
prone to causing conflict, they also believe that the majority of workers 
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in their company would not accepted a deaf or hard of hearing indi-
vidual as a colleague. The normal-hearing subjects indicate discomfort 
as the prevailing feeling when in contact with deaf or hard of hearing 
individuals, which suggests that our sample of respondents is not well 
acquainted with the nature of deafness and the hard of hearing condi-
tion which proves that our sample of respondents do not know much 
about deaf and hard of hearing people. In accordance with the factors 
outlined in the study, we believe that the attitude towards the employ-
ment of deaf or hard of hearing persons can be improved through cam-
paigns designed to increase public awareness of the issue, namely the 
skills and capabilities of deaf or hard of hearing persons; the necessity 
of workplace adjustments and adaptations; the courses in gestural com-
munication; the possibility to increase the skills and knowledge of the 
deaf or hard of hearing persons through high-qualityjob-trainingpro-
grammes; and the existence of the law that protects the rights of persons 
with disabilities. The joint work of the worksers from open economy 
and deaf or hard of hearing persons ensures the adoption of skills to 
enable better social interaction, and creation of an equal opportunity 
environment for the individuals with disabilities to participate in the 
work process.
Keywords: factors, deaf or hard of hearing, persons with disabilities, social 

competences, social and communication skills.

* Овај рад је примљен 25. новембра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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