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Обра зло же ње за из бор пред ме та ис тра жи ва ња је чи ње ни ца да зна тан 
број мла дих осо ба са глу во ћом на кон за вр шет ка шко ло ва ња из ла зи без рад них 
ком пе те ци ја, мо ти ва ци је и ис ку ства ко је им олак ша ва за по сле ње и ула зак 
у свет ра да. Бо га та ли те ра ту ра ука зу је на при су ство низа пре пре ка ко је 
оне мо гу ћа ва ју раз ви ја ње рад них ком пе тен ци ја то ком про фе си о нал ног оспо-
со бља ва ња и за по шља ва ња глу вих и на глу вих осо ба. Не ке од тих пре пре ка су 
из о ста нак си сте ма по др шке и услу га у пе ри о ду пре ла ска из школ ске у рад ну 
сре ди ну, не при ла го ђен на став ни план и про грам обу ке, не при ла го ђе на рад на 
сре ди на и ста во ви по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу глу вих и на глу вих осо ба.

У ци љу утвр ђи ва ња ста во ва ру ко во ди ла ца пре ма рад ним ком пе тен ци-
ја ма глу вих и на глу вих осо ба ода бран је узо рак од 180 ру ко во ди ла ца др жав-
них и при ват них рад них ор га ни за ци ја из Бе о гра да и уну тра шњо сти (Ле ско-
вац, Ниш, Кру ше вац). За при ку пља ње по да та ка ко ри шћен је стан дар ди зо ван 
Упит ник за про це ну ста во ва по сло да ва ца пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма 
за по сле ни ка ко ји се са сто ји од 17 ста во ва, ко ји од ра жа ва ју сла га ње у ми шље-
њу на осно ву по јед но ста вље не Ли кер то ве ска ле од 1 (сла жем се) до 3 (не сла-
жем се). У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће ни су не па ра ме триј ски 
те сто ви (Kru skal Wal lis Test i Wil co xon Sig ned Ranks Test). По ред то га, ана-
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ли зи ра на је нај са вре ме ни ја ли те ра ту ре ко ја се ба ви тран зи ци јом уче ни ка из 
школ ске у рад ну сре ди ну и ИОП.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да ру ко во ди о ци жен ског по ла по зи тив-
ни је пер ци пи ра ју рад не спо соб но сти глу вих и на глу вих осо ба, од ру ко во ди ла ца 
му шког по ла. За раз ли ку од ру ко во ди ла ца из уну тра шњо сти, ру ко во ди о ци из 
Бе о гра да сма тра ју да су глу ве и на глу ве осо бе бр зе у ра ду (p=0.029), да схва-
та ју рад не оба ве зе (p=0.004), да мо гу оба вља ти све по сло ве (p ≤0.000) и да се 
мо гу да ље обра зо ва ти (p=0.004). Ру ко во ди о ци из др жав них фир ми има ју по зи-
тив ни је ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу вих рад ни ка, 
јер не гре ше у ра ду (p=0.007) ви ше од рад ни ка оп ште по пу ла ци је, уред ни су 
(p≤0.000), од го вор ни (p=0.028), за ин те ре со ва ни (p=0.009) и са мо стал ни у ра-
ду (p≤0.000), схва та ју рад не оба ве зе (p≤0.000) и по ли ти ку фир ме (Х=11.835, 
p=0.001) и мо гу на пре до ва ти у ка ри је ри по вер ти ка ли тј. по ста ти ше фо ви 
(p=0.001). Сте пен обра зо ва ња и ста ро сна доб ру ко во ди ла ца не ути че на њи-
хо ве ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу вих осо ба (p=0.237; 
p=0.916). Ис ку ство у ра ду са глу вим и на глу вим осо ба ма до при но си по зи тив-
ним ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу-
вих осо ба (p≤0.000).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ру ко во ди о ци, при ват не фир ме, др жав не фир ме, рад не 
ком пе тен ци је, глу ве и на глу ве осо бе

УВОД

У све ту већ де це ни ја ма ег зи сти ра кон цепт тран зи ци о ног пла ни ра ња 
ко ји олак ша ва глу вим и на глу вим осо ба ма пре лаз из школ ске сре ди не и 
ула зак у рад ну ор га ни за ци ју тј. при пре ма за рад и про дук тив но адулт но 
до ба. На и ме, тран зи ци о но пла ни ра ње је про цес ко ји под ра зу ме ва пру-
жа ње по др шке уче ни ку и ње го вим ро ди те љи ма у иден ти фи ко ва њу ду-
го роч них ци ље ва ве за них за пе ри од на кон за вр шет ка шко ло ва ња, као и 
мо гућ ност да уче ни ци то ком сред ње шко ле стек ну од го ва ра ју ће ис ку-
ство и ве шти не ко је ће би ти по треб не за оства ри ва ње тих ду го роч них 
ци ље ва. Овај пе ри од, у ли те ра ту ри по знат као се кун дар ни тран зи ци о-
ни пе ри од, је сте ком плек сна це ли на ко ја има раз ли чи те, ме ђу за ви сне 
аспек те у ко ји ма се од ви ја, али се као при мар ни аспек ти по ми њу обра-
зо ва ње, обу ка и за по шља ва ње. 

Се кун дар ни тран зи ци о ни про грам под ра зу ме ва: а) са рад њу са тр-
жи штем ра да тј. аген ци ја ма за за по шља ва ње и рад ним ор га ни за ци ја ма 
(No o nan et al. 2008), б) да је сред њо шко лац цен тар тран зи ци о ног пла ни-
ра ња (Cobb & Al well, 2008; Test et al., 2004), ц) школ ски план и про грам, 
обу ку и ин струк ци је ко ји су фо ку си ра ни на спе ци фич ним по сле школ-
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ским ис хо ди ма тј. при пре ма ма за ши ру со ци јал ну и рад ну ин те гра ци ју 
(Al well & Cobb, 2006; Po wers et al., 2007), d) укљу чи ва ње по ро ди це (Leh-
man et al. 1999; Mor ning star, 1997; Mor ning star, Tur nbull, & Tur nbull, 
1995), e) са мо о пре де ље ње уче ни ка (Cobb et al., 2008; Kar vo nen et al. 
2004; Weh meyer & Fi eld, 2007), f) са мо е фи ка сност на обу ци, ака дем ским 
и ван на став ним ак тив но сти ма (Ko hler, 2007; Mor ning star, 2006). 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња о ефи ка сним се кун дар ним тран зи ци о ним 
про гра ми ма ука зу ју да при су ство аде кват не по др шке, услу ге и прак се 
до во ди до успе шне тран зи ци је сред њо школ ца из шко ле у рад ну сре ди ну. 
То ком овог пе ри о да спро во ди се про це на рад них спо соб но сти и ве шти-
на ра ди утвр ђи ва ња функ ци о нал них по тен ци ја ла и огра ни че ња ве за них 
за оме те ност, иден ти фи ку ју се пси хо со ци јал ни, еду ка ци о ни и со ци о е ко-
ном ски чи ни о ци ко ји би мо гли да, у ин тер ак ци ји са оме те но шћу, ути чу 
на рад ну ефи ка сност и са мо ста лан жи вот. 

Пла ни ра ње тран зи ци о ног пе ри о да под ра зу ме ва кре и ра ње про гра ма 
за сно ва ног на ин ди ви ду ал ним по тре ба ма и скло но сти ма ко ји омо гу ћа ва 
уна пре ђе ње по сто је ћих спо соб но сти и сна га ка ко би се по је ди нац оспо-
со био за аде кват но оба вља ње по сла за ко ји по ка зу је нај ви ше ин те ре со-
ва ња и спо соб но сти. Тран зи ци о но пла ни ра ње, пре ма ИДЕА (2004) тре ба 
би ти об у хва ће но Ин ди ви ду а ли зо ва ним обра зов ним пла ном про гра мом 
(ИОП) од 16. го ди не (мно ги се за ла жу да овај про цес поч не и ра ни је), 
а нај ка сни је го ди ну да на пре пу но лет ства ка ко би се уче ник аде кват но 
при пре мио за по сао ко ји му нај ви ше од го ва ра и упо знао са сво јим пра-
ви ма и оба ве за ма ко је му пред сто је. Про грам об у хва та аде кват не ци ље-
ве ко ји се тре ба ју по сти ћи то ком и на кон шко ло ва ња, а у ве зи су са еду-
ка ци јом, за по сле њем и ве шти на ма са мо стал ног жи вље ња. Као про цес, 
тран зи ци о но пла ни ра ње под ра зу ме ва ин тер ре сор ну са рад њу и мул ти-
ди сци пли нар ни при ступ ко ји ци ље ве ИОП ре а ли зу је тим ски, парт нер-
ским од но сом осо бе тј. уче ни ка, ње го ве по ро ди це, де фек то ло га, на став-
ни ка, али и сер ви са на ме ње них од ра слим осо ба ма. 

По ред то га, сред њо школ ски про гра ми ко ји под сти чу по ро ди цу и 
уче шће уче ни ка то ком пла ни ра ња тран зи ци је су по ве за ни са по сти за-
њем ве ћих по сле школ ских ис хо да као што су за по шља ва ње, кон ти ну и-
ра но обра зо ва ње, жи вот и ан га жо ва ње у ло кал ној и ши рој за јед ни ци (De-
vli e ger & Trach, 1999; Lind strom et al. 2007). Si tling ton, Ne u bert, & Le con-
te, (1997) пи шу да до би је ни по да ци слу же као нит у про це су тран зи ци је 
и чи не осно ву за де фи ни са ње услу га жи вот них ци ље ва ко ји се укљу чу ју 
у ИОП. Ци ље ви тре ба да об у хва те уче ни ко ве сна ге, скло но сти и ин те ре-
се. ИОП-тим од лу чу је ко ји еду ка тив ни про гра ми ће нај ви ше од го ва ра ти 
сва ком уче ни ку на осно ву ба те ри је те сто ва и про це на. Про це не се вр ше 
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пу тем ди рект ног по сма тра ња, те сто ва по стиг ну ћа, скло но сти, ин те ли-
ген ци је, лич но сти и ин те ре со ва ња, ин тер вјуа и упит ни ка. Да кле, то ком 
про це са про фе си о нал ног оспо со бља ва ња ове про це не обез бе ђу ју мул-
ти ди мен зи о ни при ступ, као и пре ци зне ин фор ма ци је о фак то ри ма ко ји 
ути чу на успех у оспо со бља ва њу, за по шља ва њу и ка сни је, сва ко днев ном 
жи во ту глу вих и на глу вих осо ба (Ра дић Ше стић, Жи гић, 2006). 

Пре ма ис тра жи ва њу ко је је спро вео Цен тар за са мо стал ни жи вот 
ин ва ли да Ср би је (Љу бин ко вић и сар., 2010: 57) нај ве ће пре пре ке са ко-
ји ма се су сре ћу глу ве и на глу ве осо бе, као и дру ге осо бе са оме те но шћу, 
су не до ста так аде кват не слу жбе за по др шку и тран зи ци о но пла ни ра ње 
(50.9%), пред ра су де по сло да ва ца (49.2%), не до вољ на ин фор ми са ност о 
рад ним ме сти ма (48.4%), не при ла го ђе ност кон кур са (45.9%) и дис кри-
ми на ци ја (45.2%). 

McFar lin, Song and Son ntag (1991) ан ке ти ра ли су 500 ру ко во ди ла-
ца и утвр ди ли не га тив не ста во ве пре ма за по шља ва њу глу вих и на глу-
вих осо ба. Они су за сно ва ни на ми то ви ма (Un ger, 2002), ис кри вље ној 
пер цеп ци ји (Smart, 2001: 88), сте ре о ти пи ма (Blanck, 2003, 2001) и стра-
хо ви ма (Dik sa & Ro gers, 1996, Peck, Kir kbri de, 2001). Ове емо ци о нал не 
ре ак ци је мо гу под ста ћи дис кри ми на ци ју на рад ном ме сту, до при не ти 
не за по сле но сти и ло шој рад ној ат мос фе ри. 

Мно ги по сло дав ци и да ље ве ру ју да су глу ви и на глу ви рад ни ци не-
по у зда ни, не про дук тив ни, кон фликт ни, да угро жа ва ју без бед ност са рад-
ни ка, да иду че шће на бо ло ва ње од дру гих рад ни ка, и да адап та ци ја рад-
ног ме ста за ове рад ни ке из и ску је знат на фи нан сиј ска ула га ња (Un ger, 
2002: 6; Wells, 2001:42). 

За по сле на глу ва или на глу ва осо ба ко ри сти низ стра те ги ја да за до-
во љи оче ки ва ња рад не сре ди не: (а) при кри ва оме те ност, (б) од мах ин-
фор ми ше око ли ну о сво јој оме те но сти да би сма њи ла не ла год ност, (ц) 
зах те ва по моћ да би зна ла шта се од ње оче ку је, (д), на гла ша ва слич ност 
са дру ги ма пре ко за јед нич ких ин те ре са, ми шље ња и вред но сти, и (е) 
по ста је су пер рад ник да би раз би ла сте ре о ти пе и про ме ни ла оче ки ва-
ња дру гих (Sto ne & Co lel la, 1996: 388). По ред то га, не га тив ни ста во ви и 
по на ша ње ко лек ти ва мо гу до ве сти до не за до вољ ства глу вих и на глу вих 
рад ни ка у ви ду сма ње не за ин те ре со ва но сти, про дук тив но сти, на ро чи то 
ка да ве ру ју да ни су пра вед но и до вољ но на гра ђе ни, анк си о зно сти и по-
вла че ња. На тај на чин по твр ђу ју ни ска оче ки ва ња рад не сре ди не (Blanck 
и сар., 2003).

Обра зло же ње за из бор пред ме та ис тра жи ва ња је чи ње ни ца да упр-
кос скром ним по бољ ша њи ма ко ја су до ка за на у то ку по след ње две де це-
ни је, зна тан број мла дих осо ба са глу во ћом на кон за вр шет ка шко ло ва ња 
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из ла зи без рад них ком пе те ци ја, мо ти ва ци је и ис ку ства ко је им олак ша ва 
за по шља ва ње и ула зак у свет ра да. 

Бо га та ли те ра ту ра ука зу је на при су ство број них пре пре ка ко је оне-
мо гу ћа ва ју раз ви ја ње рад них ком пе тен ци ја то ком про фе си о нал ног 
оспо со бља ва ња. Не ке од тих пре пре ка су из о ста нак си сте ма по др шке и 
услу га у пе ри о ду пре ла ска из школ ске у рад ну сре ди ну, не при ла го ђен 
на став ни план и про грам обу ке, не при ла го ђе на рад на сре ди на и ста во ви 
по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу глу вих и на глу вих осо ба.

ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ ис тра жи ва ња је да од ре ди мо ста во ве по сло да ва ца др-
жав них и при ват них пред у зе ћа из Ср би је пре ма рад ним ком пе тен ци ја-
ма глу вих и на глу вих осо ба. По себ ни ци ље ви су да утвр ди мо да ли пол, 
тип фир ме, ста ро сна доб, сте пен обра зо ва ња, ис ку ство у ра ду са глу вом 
или на глу вом осо бом и ве ли чи на гра да ути чу на ста во ве по сло да ва ца, 
као и ак тив но сти ве за не за лак шу тран зи ци ју сред њо шко ла ца из шко ле 
у рад ну сре ди ну кроз ИОП. 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак је де фи ни сан пре ма кри те ри ју му слу чај ног из бо ра ис пи та-
ни ка, тј. 180 ру ко во ди ла ца др жав них и при ват них пред у зе ћа, 100 жен-
ског и 80 му шког по ла, ко је при па да ју сле де ћим под руч ји ма ра да: здрав-
ство, обра зо ва ње, тр го ви на, за нат ство и лич не услу ге. Ру ко во де ћи ка дар 
ко ји је укљу чен у ис тра жи ва ње од но си се на ге не рал не ди рек то ре, ди-
рек то ре ор га ни за ци о них је ди ни ца, за ме ни ке ди рек то ра, ше фо ве по го на 
или оде ље ња тј. ме на џе ре свих ни воа (од топ ме на џе ра до пр ве ли ни је).

Узо рак чи ни 80 или 44.4% ис пи та ни ка из Бе о гра да и 100 или 55.6% 
ис пи та ни ка из уну тра шњо сти (Ле ско вац, Ниш, Кру ше вац). Од под у зор-
ка из Бе о гра да 52 или 28.9% ис пи та ни ка ра ди у др жав ним фир ма ма, а 
28 или 15.5% ис пи та ни ка ра ди у при ват ним фир ма ма. Од укуп ног бро ја 
ис пи та ни ка из уну тра шњо сти, 64 или 35.6% је за по сле но у др жав ним 
фир ма ма и 36 или 20% у при ват ним фир ма ма. У од но су на вр сту фир ме 
116 или 64.5% ис пи та ни ка је за по сле но у др жав ним фир ма ма и 64 или 
35.5% у при ват ним фир ма ма. 

Ста ро сну струк ту ру узор ка де тер ми ни ше 50 или 27.8 % ис пи та ни ка 
ста ро сне до би до 29 го ди на, 56 или 31.1 % од 30 до 39 го ди на, и од 40 
и ви ше го ди на 74 или 41.1 % ис пи та ни ка. Сте пен обра зо ва ња нај мла ђе 
гру пе ис пи та ни ка (до 29 го ди на) је: са за на том не ма ни јед ног ис пи та-
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ни ка, са сред њом шко лом 16 или 8.9%, са ви шом шко лом 10 или 5.5% 
ис пи та ни ка, и са фа кул тет ским обра зо ва њем 24 или 13.3%. Ис пи та ни-
ци ста ро сне до би од 30 до 39 го ди на има ју сле де ћи обра зов ни ни во: 2 
или 1.1% са за на том, 18 или 10% са сред њом шко лом, 20 или 11.2% са 
ви шом шко лом и 16 или 8.9% са фа кул те том. Нај ста ри ја гру па ис пи та-
ни ка, пре ко 40 го ди на, има нај ни жу обра зов ну струк ту ру у од но су на 
прет ход не под гру пе узор ка: са за на том 10 или 5.6%, са сред њом шко лом 
32 или 17.7%, са ви шом шко лом 12 или 6.7% , и са фа кул те том 20 или 
11,1% ис пи та ни ка.

Мер ни ин стру мент 

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен стан дар ди зо ва ни Упит ник за про це ну 
ста во ва по сло да ва ца пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма осо ба са оме те но шћу 
ко ји про це њу је ста во ве ис пи та ни ка пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма (17 
ва ри ја бли, ква ли тет, про дук тив ност, гре шке у ра ду, бр зи на ра да, уред-
ност, од го вор ност, за ин те ре со ва ност итд.) глу вих и на глу вих осо ба. Ме-
ре ње ста во ва је спро ве де но по мо ћу по јед но ста вље не Ли кер то ве ска ле 
ко ја од ра жа ва сла га ње са тврд њом у ни воу од 1(сла жем се) до 3 (не сла-
жем се). По ред то га, ана ли зи ра на је нај са вре ме ни ја ли те ра ту ре ко ја се 
ба ви тран зи ци јом уче ни ка из школ ске у рад ну сре ди ну и ИОП.

ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА

За при ка зи ва ње основ них ста ти стич ких по ка за те ља ко ри шће не су 
де скрип тив не ме то де. У ци љу утвр ђи ва ња зна чај но сти од но са из ме ђу 
не за ви сних (пол, град, тип фир ме, ста ро сна доб, сте пен обра зо ва ња) и 
па ра ме триј ских за ви сних ва ри ја бли (ква ли тет, про дук тив ност, гре шке у 
ра ду, бр зи на ра да, уред ност, од го вор ност, за ин те ре со ва ност итд) ко ри-
шће ни су не па ра ме триј ски те сто ви (Kru skal Wal lis Test i Wil co xon Sig-
ned Ranks Test). 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Уло га ру ко во ди ла ца је ве о ма ва жна у раз во ју и им пле мен та ци ји по-
слов не по ли ти ке и прак се усме ре не ка за по шља ва њу глу вих и на глу вих 
осо ба. Уко ли ко ру ко во де ћи ка дар има по зи ти ван од нос пре ма рад ним 
ком пе тен ци ја ма и за по шља ва њу глу вих и на глу вих осо ба, уто ли ко ће и 
оста ли чла но ви рад не сре ди не би ти отво ре ни ји да их по др же, са ра ђу ју 



СТАВОВИ РУКОВОДИЛАЦА ПРЕМА РАДНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА ГЛУВИХ ... 457

са њи ма и/или обез бе де до дат ну обу ку и олак ша ју пре лаз/тран зи ци ју у 
рад ну сре ди ну.

На осно ву ре зул та та три на ест сту ди ја у ко ји ма су про це њи ва не рад-
не ком пе тен ци је глу вих и на глу вих осо ба, у де сет сту ди ја је до ка за на 
не га тив на при стра сност ру ко во ди ла ца (Co lel la и сар., 1998). Ни ска оче-
ки ва ња по сло да ва ца их на во де да ус кра те за по сле ње или при ступ по-
сло ви ма са знат ном од го вор но шћу, и на тај на чин јој оне мо гу ћи да се 
раз ви ја и на пре ду је (Blanck et al., 2003 a, c; Co lel la, 2001, 1996).

Та бе ла 1 – Ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца  
пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба

ва ри ја бле пол Н Ранг Х df p

Про дук тив ност му шки
женски

80
100

81.26
97.89 5.811 1 0.016

Гре шке у ра ду му шки
женски

80
100

79.46
99.33 8.775 1 0.003

Бр зи на ра да му шки
женски

80
100

82.45
96.94 4.512 1 0.034

Од го вор ност у ра ду му шки
женски

80
100

78.77
99.89 9.415 1 0.002

Мо гу би ти ше фо ви му шки
женски

80
100

98.86
83.81 4.479 1 0.034

Мо гу се да ље обра зо ва ти му шки
женски

80
100

80.84
98.23 6.132 1 0.013

Ако раз мо три мо ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца на ни воу по-
је ди нач них ва ри ја бли, при мет но је да ру ко во ди о ци жен ског по ла по зи-
тив ни је пер ци пи ра ју рад не спо соб но сти глу вих и на глу вих осо ба (Та-
бе ла 1). Од но сно, ру ко ви о ди о ци жен ског по ла сма тра ју да су глу ви и 
на глу ви рад ни ци про дук тив ни (p=0.016), да не пра ве гре шке (p=0.003), 
да су бр зи (p=0.034), од го вор ни (0.002), и да се мо гу да ље обра зо ва ти и 
на пре до ва ти у ра ду (p=0.013). За раз ли ку од ко ле ги ни ца, ру ков ди о ци 
му шког по ла сма тра ју да глу ве и на глу ве осо бе мо гу би ти ше фо ви (p= 
0.034) сек то ра, оде ље ња или по го на. Ова тен ден ци ја је при ме ће на и 
у ис тра жи ва њи ма Si per ste i na (2006), Pitt-Cat so up he sa и But ter wort ha 
(1995).
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Та бе ла 2 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма рад ним  
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на град

град Н Ранг Х df p

Брзина рада
Бе о град

уну тра шњост
80

100
101.00
85.25 4.797 1 0.029

Самосталност 
у раду

Бе о град
уну тра шњост

80
100

99.95
85.78 3.740 1 0.051

Схватање 
радних обавеза

Бе о град
уну трашњост

80
100

104.58
83.46 8.370 1 0.004

Обављају све 
послове

Бе о град
уну тра шњост

80
100

107.37
82.07 12.332 1 0.000

Могу се даље 
образовати

Бе о град
уну тра шњост

80
100

104.90
83.30

8.523 1 0.004

За раз ли ку од ис пи та ни ка из уну тра шњо сти, ис пи та ни ци из Бе о гра-
да сма тра ју да су глу ве и на глу ве осо бе бр зе у ра ду (p=0.029), да схва та ју 
рад не оба ве зе (p=0.004), да мо гу оба вља ти све по сло ве (p ≤0.000) и да 
се мо гу да ље обра зо ва ти (p=0.004). На осно ву ре зул та та из Та бе ле 2 мо-
же мо за кљу чи ти да ис пи та ни ци из Бе о гра да има ју по зи тив ни је ста во ве 
пре ма рад ним спо соб но сти ма глу вих и на глу вих осо ба од ис пи та ни ка из 
уну тра шњо сти. 

Та бе ла 3 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма рад ним  
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на тип фир ме

ва ри ја бле фир ма Н Ранг Х df p

Гре шке у ра ду
др жав на
при ват на

80
100

97.19
78.37 7.312 1 0.007

Уред ност у ра ду
др жав на
при ват на

116
64

99.99
73.30 14.054 1 0.000

Од го вор ност
др жав на
при ват на

116
64

96.06
80.41 4.799 1 0.028

За ин те ре со ва ност
др жав на
при ват на

116
64

96.99
78.73 6.784 1 0.009

Са мо стал ност
др жав на
при ват на

116
64

99.63
73.95 12.652 1 0.000

Схва та ње по ли ти ке 
фир ме

др жав на
при ват на

116
64

99.43
74.31 11.835 1 0.001

Схва та ње рад них 
оба ве за

др жав на
при ват на

116
64

104.92
64.36 31.819 1 0.000

Оба вља ју све по-
сло ве

др жав на
при ват на

116
64

99.93
73.41 13.977 1 0.000

Мо гу би ти ше фо ви/
ру ко во ди о ци

др жав на
при ват на

116
64

99.21
74.72

11.000 1 0.001
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Као што се ви ди у Та бе ли 3, ру ко во ди о ци из др жав них фир ми има-
ју по зи тив ни је ста во ве пре ма рад ним спо соб но сти ма глу вих и на глу вих 
рад ни ка, јер не гре ше у ра ду (p=0.007) ви ше од рад ни ка оп ште по пу ла ци-
је, уред ни су (p ≤0.000), од го вор ни (p=0.028), за ин те ре со ва ни (p=0.009) 
и са мо стал ни у ра ду (p ≤0.000), схва та ју рад не оба ве зе (p ≤0.000) и по-
ли ти ку фир ме (p=0.001), мо гу ра ди ти све по сло ве (p ≤0.000) и на пре до-
ва ти у ка ри је ри по вер ти ка ли тј. по ста ти ше фо ви (p=0.001). 

Ис тра жи ва ње Bruye`re (2000:165) ука зу је да су по сло да ва ци у при-
ват ном сек то ру, на ро чи то топ ме на џе ри, за ин те ре со ва ни за ефи ка сно 
сма ње ње ба ри је ра за за по шља ва ње глу вих и на глу вих осо ба, 62% је 
спрем но да обез бе ди обу ку осо бља у ци љу ме ња ња ста во ва пре ма глу-
вим и на глу вим осо ба ма, а 59% је из ра зи ло же љу за мен тор ским ра дом 
са глу вим и на глу вим осо ба ма док се не адап ти ра ју у рад ној сре ди ни.

Ме ђу тим, ис тра жи ва ње Schur и сар. (2009) ука зу је на сма ње ну мо-
гућ ност до дат не обу ке и уче шће глу вих и на глу вих рад ни ка у до но ше њу 
од лу ка ка ко у при ват ним та ко и у јав ним пред у зе ћи ма.

У сту ди ји Lee и сар. (1994) 72% по сло да ва ца ко ји су за по сли ли глу-
ве осо бе оце ни ли су њи хо ве рад не ком пе тен ци је као про сеч не, из над 
про се ка, или од лич не. У ис тра жи ва њу ко је су спро ве ли McFar lin и сар. 
(1991), по сло дав ци су та ко ђе по ка за ли по зи ти ван од нос пре ма рад ним 
пер фор ман са ма глу вих рад ни ка.

Сте пен обра зо ва ња и ста ро сна доб ру ко во ди ла ца не ути чу на њи хо ве 
ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу вих осо ба.

Глу ву или на глу ву осо бу по зна је све га 70 (38,9%) ру ко во ди ла ца. На 
осно ву Wil co xon Rang Те ста утвр ђе но је да ру ко во ди о ци ко ји по зна ју глу-
ву осо бу има ју по зи тив ни је ми шље ње о њи хо вим рад ним (Z=-11.640(а), 
p ≤0.000) ком пе тен ци ја ма од ру ко во ди ла ца ко ји их не по зна ју. Очи глед-
но је да по зна ва ње осо бе по ве ћа ва по зи тив ну пер цеп ци ју рад них спо соб-
но сти глу вих и на глу вих осо ба.

Ис ку ства у ра ду са глу вим или на глу вим осо ба ма има 26 или 14.5% 
ру ко во ди ла ца. Оно та ко ђе до при но си по зи тив ним ста во ви ма ру ко во-
ди ла ца пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу вих осо ба (Z=-
11.639(а), p ≤0.000).

Зна тан број ис тра жи ва ња ука зу је да по зна ва ње, дру же ње и ис ку ство 
у ра ду са глу вим и на глу вим осо ба ма по зи тив но ути чу на ста во ве ру-
ко во ди ла ца пре ма њи хо вим рад ним ком пе тен ци ја ма и за по шља ва њу. 
По сло дав ци ко ји су јед ном ан га жо ва ли глу ве или на глу ве рад ни ке на-
ста вља ли су са том прак сом, јер су ве о ма за до вољ ни њи хо вим ре зул та-
ти ма ра да (Gil bri de, Sten srud, Van der go ot, Gol den, 2003; Graf fam, Smith, 
Shinkfield, Pol zin, 2002; Levy, Jes sop, Rim mer man, Levy, 1992). 
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ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју да ру ко ви о ди о ци жен ског по-
ла има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и 
на глу вих осо ба. Ру ко во ди о ци му шког по ла, за раз ли ку од ко ле ги ни ца, 
сма тра ју да глу ве и на глу ве осо бе мо гу би ти ше фо ви тј. да ру ко во де ра-
дом по го на, оде ље ња и сл. Ру ко во ди о ци из Бе о гра да има ју по зи тив ни је 
ста во ве од ру ко во ди ла ца из уну тра шњо сти ка да се ра ди о бр зи ни ра да, 
схва та њу рад них оба ве за, оба вља њу свих по сло ва и да љем обра зо ва њу 
глу вих и на глу вих осо ба.

Ру ко во ди о ци из др жав них фир ми има ју по зи тив ни је ста во ве пре-
ма рад ним спо соб но сти ма глу вих и на глу вих рад ни ка, јер не гре ше у 
ра ду ви ше од рад ни ка оп ште по пу ла ци је, уред ни су, од го вор ни, за ин те-
ре со ва ни и са мо стал ни у ра ду, схва та ју рад не оба ве зе и по ли ти ку фир-
ме, мо гу ра ди ти све по сло ве и на пре до ва ти у ка ри је ри по вер ти ка ли 
тј. по ста ти ше фо ви. По зна ва ње и ис ку ство у ра ду до при но се по зи тив-
ни јим ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма рад ним спо соб но сти ма глу вих 
и на глу вих осо ба. Сте пен обра зо ва ња и ста ро сна доб ру ко во ди ла ца не 
ути чу на њи хо ве ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на-
глу вих осо ба.

Има ју ћи у ви ду да по зна ва ње, дру же ње и ис ку ство у ра ду са глу вим 
и на глу вим осо ба ма по зи тив но ути чу на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма 
њи хо вим рад ним ком пе тен ци ја ма и за по шља ва њу, ИОП то ком про фе-
си о нал ног оспо со бља ва ња тре ба да обез бе ди обу ку глу вих и на глу вих 
уче ни ка у ин клу зив ним рад ним усло ви ма тј. отво ре ној при вре ди. По-
сло дав ци ко ји су јед ном ан га жо ва ли или спро ве ли обу ку глу вих уче ни ка 
ра до на ста вља ју са том прак сом. По зи тив не ста во ве тре ба за др жа ти и 
под ста ћи код ре зер ви са них или сум њи ча вих по сло да ва ца до бро спро-
ве де ном про фе си о нал ном ре ха би ли та ци јом и тран зи ци јом глу вих и на-
глу вих осо ба из школ ске у рад ну сре ди ну.

Ин стру мент ко јим се обез бе ђу је при ла го ђа ва ње про фе си о нал ног 
оспо со бља ва ња, за по шља ва ње и раз ви ја ње рад них ком пе тен ци ја мла дих 
осо ба са глу во ћом тре ба да са др жи: 
	Де та љан опис функ ци о ни са ња глу ве мла де осо бе (раз вој ни ста-

тус у це ли ни, а за тим по обла сти ма раз во ја: 1. са знај ног (ор га ни-
за ци ја па жње, ини ци ја ти ва, ра до зна лост и др.), 2. емо ци о нал ног 
(емо ци о нал на ста бил ност), 3. Со ци јал ног (при хва ће ност од стра-
не вр шња ка, ко ле га, од нос пре ма ауто ри те ту, при хва та ње рад них 
оба ве за и др.), 4. Фи зич ког (сна га, мо то ри ка, ускла ђе ност и ко ор-
ди на ци ја по кре та).
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	 „Ја ке стра не“ мла де осо бе (спо соб но сти, по тре бе, ин те ре со ва-
ња…). Обла сти у ко ји ма је нај у спе шни ји по је ди нац: шта мо же, 
уме, у че му је нај бо љи…

	 „Сла бе стра не“ мла де осо бе – обла сти за о ста ја ња у од но су на вр-
шња ке или ко ле ге на по слу, обла сти у ко ји ма му је по треб на по-
моћ и по др шка (ко му ни ка ци о не, со ци јал не, обра зов не по тре бе и 
адап та ци ја рад не сре ди не).

	Ци ље ви чи је се оства ре ње оче ку је у од ре ђе ном вре мен ском 
пе ри од. Ци ље ви мо ра ју би ти пре ци зни, ре ал ни и оства ри ви тј. 
обез бе ди ти до бро ис пла ни ра ни из бор ак тив но сти ко је, по ред 
обра зов них зах те ва, има ју за циљ да под сти чу са мо по што ва ње, 
са мо е фи ка сност и спо ља шњи ло кус кон тро ле. 

	Де та љан план ак тив но сти де ло ва ња ра да са мла дом осо бом.
	Об ли ке, ти по ве, ни вое, са др жа је и уче ста лост по др шку.
	До би ти ре а ли зо ва них ак тив но сти (Ka mens, Mic he le, 2004). 
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ATTITUDES OF MANAGERS TOWARD WORK COMPETENCIES  
OF PERSONS WITH DEAF AND HARD OF HEARING, 

TRANSITION AND INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM

Marina Radić Šestić 1, Vesna Radovanovi’, Biljana Milanović Dobrota 

Faculty of special education and rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

The rationale for selection this subject of researching is fact that a 
significant number of young people with deafness after graduation go out 
without work competencies, motivation and experience that facilitates their 
employment and entering the world of work. A rich literature indicating the 
presence of a number of obstacles preventing the development of working 
skills during vocational training and employment of deaf persons. Some of 
these obstacles are the lack of support systems and services in the period 
of transition from school to work environment, not adapted curriculum 
and training program, the unadjusted work environment and attitudes of 
employers towards the employment of deaf and hard of hearing persons.

In order to determine the attitudes of managers toward working 
competence of deaf and hard of hearing persons was selected sample of 
180 heads of state and private business organizations in Belgrade and the 
province (Leskovac, Nis, Krusevac). For data collection a standardized 
questionnaire was used to assess the attitudes of employers towards 
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employees working competence, which consists of 17 attitudes, which 
reflect the agreement of opinion on the basis of simplified Likert scale 
from 1 (agree) to 3 (disagree). In statistical analysis we used nonparametric 
tests (Kruskal Wallis test and Wilcoxon Signed Ranks Test). In addition, an 
analysis of modern literature dealing with students’ transition from school 
to work environment and IEP.

The results suggest that the women managers perceive more positive 
working abilities of deaf and hard of hearing persons then male managers. 
Unlike the managers from province, Belgrade’s leaders believe that 
the persons with deaf and hard of hearing to work faster (p = 0029), to 
understand the work duties (p = 0.004), that can perform all tasks (p ≤ 
0.000) and can be continue to be educated (p = 0.004). Managers of state 
firms have positive attitudes towards work competencies deaf workers 
because they do not make mistakes in their work (p = 0.007) higher than 
the general population of workers, the accurate (p ≤ 0.000), responsible 
(p = 0.028), interest (p = 0009) and independent in their work (p ≤ 0.000), 
they understand the work duties (p ≤ 0.000) and company policy (H = 
11,835, p = 0.001) and can advance in their career vertically, ie. become 
leaders (p = 0.001). Education level and age of managers does not affect 
their attitudes towards working competence of deaf and hard of hearing 
persons (p = 0,237, p = 0916). Experience of working with deaf and hard of 
hearing persons contributing to the positive attitudes of managers toward 
working competence of deaf and hard of hearing persons (p ≤ 0.000).

KEYWORDS: managers, private business, state business, work comp-
etencies, persons with deaf and hard of hearing 


