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Истраживање о којем саопштавамо у овом раду бави се социјалном 
компетентношћу глувих и наглувих ученика. Најчешће испитиване 
области социјалног развоја деце оштећеног слуха су: општа социјална 
зрелост, социјална интеракција, однос са родитељима и значај језика 
(оралног и знаковног) за социјални развој детета.  

Концепт социјалне компетентности односи се на адекватну употребу 
социјалних вештина, успешност у интеракцији и испуњавању захтева 
окружења, чиме даје обухватну слику деловања појединца у социјалном 
пољу. 

Глува деца која се процењују као најкомпетентнија у социјалном, 
когнитивном и језичком развоју су она која активно учествују од раног 
узраста у интеракцији са родитељима, било да су они глуви или да чују 
(Vaccari & Marschrak, 1997).  

Такође, постоје докази да успешност успостављања односа са 
вршњацима има као медијатор комуникативну компетентност, при чему је 
орална вештина предиктивна за прилагођавање у инклузивном, а вештина 
коришћења знаковног језика у сегрегираном контексту (Leigh & Stinson, 
1991, prema Musselman, Mootulal & MacKay, 1996).   

Податке о социјалној компетентности добили смо на основу процене 
понашања ученика од стране наставника (дефектолога) на Школској скали 
социјалног понашања 2 (School Social Behavior Scales, Second Edition, 
Merrell, 2002).  То је бихејвиорална скала процене сачињена од 64 ставке, 
подељене у две основне субскале (мерење социјалне компетентности и 
антисоцијалног понашања). Испитано је 56 глувих и наглувих ученика из 
две школе у Београду. 

Резултати показују да испитани ученици имају задовољавајући ниво 
социјалне компетентности и да ретко испољавају антисоцијална 
понашања. Они потврђују  позитивну корелацију школског успеха са 
испољавањем социјално прихватљивог понашања. Анализе показују да би 
образовање родитеља и врста смештаја (породични или интернатски) 
могли бити део објашњења за добијене скорове на скали антисоцијалног 
понашања. Такође, код девојчица се чешће испољава социјално 
компетентно, а ређе антисоцијално понашање. 

Занимљив податак јесте да наставници ученицима, који су 
савладали знаковни језик и флуентно га користе, истовремено приписују 
већу учесталост и позитивних и негативних облика социјалног понашања. 


