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Оп шти циљ ис тра жи ва ња је да про це ни мо ста во ве ру ко во ди ла ца рад-
них ор га ни за ци ја из Ср би је пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба. 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. У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Упит ник 
за про це ну ста во ва по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу осо ба са оме те но шћу. У 
ци љу утвр ђи ва ња зна чај но сти од но са из ме ђу не за ви сних и за ви сних ва ри ја-
бли 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) и ко е фи ци јент ко ре ла ци је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука-
зу ју да по зна ва ње, дру же ње или ис ку ство у ра ду са глу вим осо ба ма де лу је по-
зи тив но на ста во ве ру ко во ди ла ца из Бе о гра да и уну тра шњо сти. Не по сре дан 
кон такт омо гу ћа ва да се бо ље упо зна ју рад не и со ци јал не спо соб но сти глу вих 
осо ба и ре ал ни је вред ну ју њи хо ви ре зул та ти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ста во ви, за по шља ва ње, ру ко во ди о ци, глу ве и на глу ве 
осо бе

УВОД

У са вре ме ном дру штву вла да ју вред но сти ко је се за сни ва ју на кван-
ти те ту и ква ли те ту про из вод ње и зна ња у ко ме по је ди нац вре ди оно ли ко 
ко ли ко про из ве де. Про из вод ња је по ста ла циљ, а чо век са мо сред ство 
у по сти за њу тог ци ља. У ова квом окру же њу за не ма ру ју се кри те ри ју ми 
чо веч но сти и ху ма но сти ко ји про из и ла зе из схва та ња да је сам чо век 
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нај зна чај ни ји по кре тач вла сти тог раз во ја и раз во ја дру штва уоп ште. На 
тај на чин глу ве осо бе по ста ју мар ги на ли зо ва не, че сто без мо гућ но сти да 
оства ре основ на људ ска пра ва. Да би смо по ста ли дру штво ко је у прак си 
до сти же и спро во ди по ли ти ку у ко јој сва ки по је ди нац има јед на ка пра-
ва и мо гућ но сти без об зи ра на ин ди ви ду ал не раз ли чи то сти, ин клу зи ја 
глу вих осо ба у дру штво се на ме ће као јед но од ре ше ња за овај про блем. 
Со ци јал на ин клу зи ја не под ра зу ме ва из јед на ча ва ње свих љу ди, већ ува-
жа ва ње раз ли чи то сти сва ког по је дин ца. Оп ште при хва ће но зна че ње пој-
ма со ци јал на ин клу зи ја под ра зу ме ва спо соб ност дру штва да оси гу ра до-
бро бит свим сво јим чла но ви ма, да ми ни ми зи ра не јед на ко сти и из бег не 
по ла ри за ци је (Ла ки ће вић, 2010: 392).

Нео п хо дан пред у слов за по сти за ње овог ци ља је сте про ме на ста во ва 
пре ма глу вим осо ба ма. Ка да су фор ми ра ни, ста во ви, пред ста вља ју јед ну 
чвр сту ка рак те ри сти ку људ ске лич но сти ко ја се са сто ји из ког ни тив не, 
емо ци о нал не и мо ти ва ци о не ком по нен те. Тек про ме ном све три ком по-
нен те, ко је су за себ не, не за ви сне ка те го ри је, до ла зи до про ме не у ста во-
ви ма, што пред ста вља дуг и ни ма ло јед но ста ван про цес, али про цес ко ји 
се под ути ца јем из ме ње них окол но сти и но вих ис ку ста ва мо же ме ња ти. 

Пра во на рад и за по шља ва ње је јед но од те мељ них људ ских пра ва. 
Уко ли ко глу вим осо ба ма ус ка ра ти мо то пра во, оне не ће мо ћи да оства-
ре ег зи стен ци јал ну си гур ност (еко ном ска функ ци ја), со ци јал не ин тер-
ак ци је (со ци јал на функ ци ја), очу ва ње мен тал ног здра вља (пси хо ло шка 
функ ци ја), дру штве ни ста тус, из гра де лич ни иден ти тет, са мо по што ва ње 
и са мо ак ту а ли за ци ју. 

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 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 (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 i 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 осо ба са оме те но шћу. 
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, 1996) 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. Ве ћи на ис тра жи ва ња по ка зу је да се, ка да се 
го во ри о ста во ви ма по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу и ра ду глу вих осо-
ба, за пра во нај че шће ра ди о пред ра су да ма. Пред ра су де пре ма глу вим 
и на глу вим осо ба ма има ју ко ре не у не до стат ку зна ња и одр жа ва њу по-
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гре шних, че сто не га тив них сте ре о ти па (Lee i Rod da, 1994; Un ger, 2002; 
Wells, 2001). Мно ги по сло дав ци и да ље ве ру ју да су 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). 

Gil bri de, Sten srud, Van der go ot и Gol den (2003) су утвр ди ли да спрем-
ност по сло да ва ца да за по сли глу ву или на глу ву осо бу за ви си од ти па 
кул ту ре рад не огра ни за ци је (ко ла бо ра тив на, кул ту ра ко ја не гу је раз ли-
чи то сти) и прет ход ног ис ку ства у ра ду са њом.

Ста во ви по сло да ва ца и са рад ни ка пре ма глу вим осо ба ма мо гу се 
ма ни фе сто ва ти на раз ли чи те на чи не.

1. Сте ре о ти пи - укљу чу је ми шље ња да су глу ве осо бе „све ци“ или 
„му че ни ци“ (хра бар, ма ло је ве ро ват но да се љу ти), си ро ма шни 
и не моћ ни (ма ње спо соб ни од оста лих и за слу жу ју по се бан трет-
ман) , или огор че ни (мир ни, по ву че ни, де пре сив ни, не дру штве-
ни, не си гур ни) (Co lel la, 1996: 362). 

2. Не га тив но осе ћа ње или осе ћа ње не при јат но сти у кон так ту са 
осо бом са оме те но шћу - ко је ва ри ра у за ви сно сти од вр сте оме-
те но сти. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се ве ћа не ла год ност ја вља 
у ин тер ак ци ји са сен зор ним (глу ви и на глу ви, сле пи и сла бо ви-
ди) и осо ба ма са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма не го са осо ба ма 
са про бле ми ма у кре та њу и дру гим мо то рич ким по ре ме ћа ји ма 
(Sto ne & Co lel la, 1996: 356). 

3. На прег ну тост иза зва на про бле ми ма у ко му ни ка ци ји - ка да по-
сло дав ци и са рад ни ци из бе га ва ју ин тер ак ци ју са за по сле ни ма 
ко ји су глу ви због оте жа не ко му ни ка ци је, про ду же ног вре ме на 
раз ме не ин фор ма ци ја и на прег ну то сти ко ја пра ти уче шће.

4. Лич ни фак то ри по сло дав ца или са рад ни ка. Пред ра су да је ве ћа 
ме ђу по сло дав ци ма и са рад ни ци ма ко ји има ју сле де ће ка рак те-
ри сти ке: агре сив ност, анк си о зност, дог ма ти зам, ет но цен три зам, 
оп шта пред ра су да или ко ји су огра ни че но то ле рант ни пре ма 
оно ме што им је не ја сно или има ју слаб селф-кон цепт и оп ште 
за до вољ ство (Co lel la, 1996: 387).

Не га тив ни ста во ви по сло да ва ца и са рад ни ка пре ма глу вим осо ба ма 
мо гу до ве сти до:

1. При стра сног са гле да ва ња рад них спо соб но сти глу ве осо бе. Од 13 
сту ди ја у ко ји ма су по сло дав ци и са рад ни ци про це њи ва ли рад не 
спо соб но сти за по сле них осо ба са оме те но шћу, у 10 сту ди ја до ка-
за на је не га тив на при стра сност (Co lel la, De Ni si, и Var ma, 1998).
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2. При стра сне про це не рад ног учин ка глу ве осо бе. Не га тив ни ста-
во ви на во де по сло да ва ца да ума њу је ре зул та те ра да (про дук тив-
ност) глу вих и рад ни ка, ма да у не ким слу ча је ви ма мо же би ти 
по ка за на по зи тив на при стра сност због љу ба зно сти или ини ци-
јал них ни ских оче ки ва ња.

3. Не си гур ност глу вог или на глу вог рад ни ка. Не га тив ни ути цај 
ста во ва по сло дав ца и са рад ни ка за бри ња ва рад ни ка и он стал но 
раз ми шља да ли до вољ но до бро ра ди (Co lel la и сар., 1998: 106).

4. Ло ши је пла ће ног рад ног ме ста. Не га тив ни ста во ви и ни ска оче-
ки ва ња ути чу на по сло дав ца та ко што ће ус кра ти ти глу вој или 
на глу вој осо би при ступ по сло ви ма са знат ном од го вор но шћу и 
по ста ви ти га на сла би је пла ће ним по сло ви ма ко ји му/јој не до-
зво ља ва ју да раз ви ја сво је ве шти не и на пре ду је у ка ри је ри (Co-
lel la, 1996).

За по сле 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 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 (Blank и сар., 2003).

ЦИ ЉЕ ВИ ИСТРАЖИВАЊА

Ка да се го во ри о ста во ви ма по сло да ва ца и ру ко во ди ла ца пре ма за-
по шља ва њу глу вих осо ба ве ћи на ис тра жи ва ња ука зу ју да се ра ди о не га-
тив ним и не у те ме ље ним ста во ви ма, иако има и пот пу но опреч них ре-
зул та та. Ови по да ци су нас под ста кли да спро ве де мо ис тра жи ва ње ко је 
ће се ба ви ти про це ном ста во ва ру ко во ди ла ца др жав них и при ват них 
рад них ор га ни за ци ја из Ср би је пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба. По-
себ ни ци ље ви су да утвр ди мо: а) ста во ве ру ко во ди ла ца рад них ор га ни за-
ци ја пре ма рад ним и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба, б) да ли 
пол ути че на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба, ц) 
да ли се ста во ви ру ко во ди ла ца из Бе о гра да и уну тра шњо сти ме ђу соб но 
раз ли ку ју, д) да ли тип фир ме (др жав на, при ват на) од ре ђу је ста во ве ру-
ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба, е) да ли ста ро сна доб ути-
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че на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба, ф) да ли 
сте пен обра зо ва ња ути че на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу 
глу вих осо ба, и г) да ли ис ку ство у ра ду са глу вом или на глу вом осо бом 
ути че на ста во ве ру ко во ди ла ца. 

 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИСТРАЖИВАЊА

Узо рак

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 рад них ор га ни за ци ја, 
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 ве 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-
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.
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Мер ни ин стру мент 

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Упит ник за про це ну ста во ва по сло да ва-
ца пре ма за по шља ва њу осо ба са оме те но шћу ко ји се са сто ји из три де ла: 
пр ви про це њу је оп ште ста во ве (6 ва ри ја бли, по зна ва ње, за по шља ва ње, 
дру же ње, по зна ва ње за кон ских нор ми итд.) ис пи та ни ка пре ма за по шља-
ва њу глу вих осо ба, дру ги про це њу је ста во ве ис пи та ни ка пре ма рад ним 
спо соб но сти 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 осо-
ба, и тре ћи део, у ко ме ис пи та ни ци вред ну ју со ци јал не ком пе тен ци је 
(11 ва ри ја бли, пру жа ње по мо ћи, при хва та ње, осе ћа ња при су сре ту итд.) 
глу вих осо ба у рад ној сре ди ни. 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).

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 (оп шти ста во ви, ста во ви пре ма рад-
ним спо соб но сти ма и со ци јал ним ве шти на ма глу вих и на глу вих осо ба, 
по зна ва ње, дру же ње, ис ку ство у ра ду са глу вим и на глу вим осо ба ма) 
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) и ко е фи ци јент ко ре ла ци је. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да пол у гло ба лу не ути че на ста во-
ве ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба (Та бе ла 1).

Та бе ла 1 – Гло бал ни ста во ви ру ко во ди ла ца 
у од но су на пол

ГЛО БАЛ НИ
СТАВОВИ

ОП ШТИ 
СТАВОВИ

РАД НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

H 1.945 2.854 2.416
df 1 1 1
p 0.163 0.091 0.120
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Ме ђу тим, 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 осо ба (Та бе ла 2). 
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 (p=0.002), и да се мо гу да ље обра зо ва ти и на пре-
до ва ти (p=0.013) у ра ду. 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 осо бе мо гу би ти ше фо ви (p= 0.034).

Та бе ла 2 – 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

РАД НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 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

На осно ву Kru skal Wal lis Te sta и од но са Ран го ва утвр ђе но је да је 
ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја-
ма глу вих осо ба еви ден тан у два слу ча ја (Та бе ла 3). И то, ру ко во ди о ци 
жен ског по ла има ју по зи тив ни је ми шље ње о то ме шта глу ве осо бе осе-
ћа ју при су сре ту са оп штом по пу ла ци јом (p=0.004), и шта ко ле ге осе ћа-
ју пре ма глу вој по пу ла ци ји (p=0.013). 

Де скрип тив на ста ти сти ка ука зу је да нај ве ћи број ру ко во ди ла ца му-
шког (50 или 27.8%) и жен ског (59 или 32.8%) по ла сма тра да глу ве осо-
бе у кон так ту са осо ба ма из оп ште по пу ла ци је има ју осе ћа ње не ла год но-
сти. Пре ма ми шље њу ру ко во ди ла ца, њи хо ве ко ле ге са по сла га је осе ћа-
ња сим па ти је (57 или 31.7%), не ла год но сти (55 или 30.5%) и са жа ље ња 
(47 или 26.1%) пре ма глу вим осо ба ма. Ин те ре сан тан је по да так да ни-
је дан ру ко во ди лац му шког по ла ни је прет по ста вио да глу ве осо бе мо гу 
има ти осе ћа ње са жа ље ња пре ма осо ба ма оп ште по пу ла ци је. Од жен ских 
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ру ко во ди ла ца, са мо њих 7 или 3.8% је по сми сли ло да и глу ве осо бе мо гу 
са жа ље ва ти осо бе из оп ште по пу ла ци је. 

Та бе ла 3 – Ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца  
пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПОЛ Н Ранг Х df p

Шта глуви осећају према 
општој популацији?

му шки
женски

80
100

79.44
99.35 8.430 1 0.004

Шта колеге осећају према 
глувој популацији?

му шки
женски

80
100

80.16
98.78 6.158 1 0.013

Та бе ла 4 – Гло бал ни ста во ва ру ко во ди ла ца  
пре ма глу вим осо ба ма у од но су на град 

ГЛО БАЛ НИ 
СТАВОВИ ГРАД Н Ранг Х df п

ОПШТИ СТАВОВИ Бе о град
уну тра шњост

80
100

95.80
87.85 0.958 1 0.328

РАД НЕ
СПОСОБНОСТИ

Бе о град
уну тра шњост

80
100

102.26
84.62 4.596 1 0.032

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Бе о град
уну тра шњост

80
100

115.51
78.00 20.765 1 0.000

 
Гло бал ни ста во ви ру ко во ди ла ца у од но су на град у ко ме ра де, при ка-

зан у Та бе ли 4, ука зу је да по сто ји ста тич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу ста-
во ва ис пи та ни ка из Бе о гра да и уну тра шњо сти пре ма рад ним (p=0.032) 
и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма (p≤0.000) глу вих осо ба. Не по сто ји ста-
ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу оп штих ста во ва ис пи та ни ка из Бе о-
гра да и уну тра шњо сти (p=0.328) тј. сви ис пи та ни ци има ју слич не оп ште 
ста во ве пре ма глу вим осо ба ма без об зи ра на град у ко ме ра де.

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 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 5 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 осо ба од ис пи та ни ка из уну тра шњо сти. 
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Та бе ла 5 – 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

РАД НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ГРАД Н Ранг Х df п

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 0.053

Схва та ње рад них 
оба ве за

Бе о град
уну тра шњост

80
100

104.58
83.46 8.370 1 0.004

Помоћни послови 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

Та бе ла 6 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на град

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ГРАД Н Ранг Х df п

Помогао бих глувом 
колеги

Бе о град
уну тра шњост

80
100

106.23
82.63 14.559 1 0.000

Глуви су конфликтни Бе о град
уну тра шњост

80
100

101.51
85.00 5.851 1 0.016

Глу ви мо гу ра ди ти 
амо у за штит ним  

ра ди о ни ца ма

Бе о град
уну тра шњост

80
100

102.50
84.50 5.801 1 0.016

Осећања при сусрету 
са глувом особом

Бе о град
уну тра шњост

80
100

102.33
84.58 6.108 1 0.013

Шта глуви радник 
осећа према колеги

Бе о град
уну тра шњост

80
100

111.30
80.10 18.626 1 0.000

Шта ко ле ге осе ћа ју 
пре ма глу вом  

рад ни ку 

Бе о град
уну тра шњост

80
100

107.75
81.88 10.704 1 0.001

Како сте упознати са 
глувоћом?

Бе о град
уну тра шњост

80
100

99.60
85.95 3.756 1 0.053

По ха ђао бих курс ге-
стов не ко му ни ка ци је

Бе о град
уну тра шњост

80
100

108.63
81.44 12.978 1 0.000

Ди стри бу ци јом Ран го ва у Та бе ли 6 утвр ђе но је да ру ко во ди о ци из 
Бе о гра да ис ка зу ју осе ћа ње сим па ти је (p=0.013) пре ма глу вим и на глу-
вим осо ба ма, же ле да им по мог ну (p≤0.000), ми сле да глу ве и на глу ве 
осо бе та ко ђе га је сим па ти ју (p≤0.000) пре ма по је дин ци ма из ве ћин ске 
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по пу ла ци је, прет по ста вља ју да и њи хо ве ко ле ге на по слу има ју по зи тив-
на осе ћа ња (p=0.001) пре ма глу вим осо ба ма, ра до би по ха ђа ли курс ге-
стов не ко му ни ка ци је (p≤0.000), сма тра ју да глу ви ни су кон фликт не осо-
бе (p=0.016), ра ди ли би са њи ма у фир ми (p=0.016). Од но сно, ми сле да 
не ма по тре бе да глу ве осо бе ра де ис кљу чи во у за штит ним ра ди о ни ца ма 
за јед но са оста лим оме те ним осо ба ма.

Та бе ла 7 – Гло бал ни ста во ви ру ко во ди ла ца  
у од но су на тип пред у зе ћа

ГЛО БАЛ НИ 
СТАВОВИ

ТИП 
ПРЕД У ЗЕ ЋА

Н Ранг Х df р

ОП ШТИ СТА ВО ВИ др жав на
при ват на

116
64

97.80
77.27 6.593 1 0.010

РАД НЕ
СПОСОБНОСТИ

др жав на
при ват на

116
64

102.77
68.26 18.146 1 0.000

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

др жав на
при ват на

116
64

102.50
68.75 17.332 1 0.000

Гло бал на ана ли за оп штих ста во ва (p=0.010), ста во ва ру ко во ди ла ца 
пре ма рад ним (p≤0.000) и со ци јал ним ко ме тен ци ја ма (p≤0.000) глу-
вих осо ба ука за ла је да за ви се од ти па пред у зе ћа у ко јој ра де (Та бе ла 
7). Вред но сти Ран го ва на во де на за кљу чак да ру ко во ди о ци из др жав них 
пред у зе ћа има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба 
од ру ко во ди ла ца из при ват них пред у зе ћа. 

Оп шти став у од но су на тип пред у зе ћа де тер ми ни ше ру ко во ди о це из 
др жав них фир ми, јер би они пре за по сли ли (p≤0.000) глу ве осо бе не го 
ру ко во ди о ци из при ват них пред у зе ћа. Раз ло зи због ко јих би ру ко во ди о-
ци за по сли ли глу ве осо бе су: струч ност (58 или 32.2%), по слов не олак-
ши це за пред у зе ће (42 или 23.3%), со ци јал на ин те гра ци ја глу вих осо ба 
(38 или 21.1%), еко носмки раз лог 36 или 20%) и са жа ље ње (6 или 3.3%).
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Та бе ла 8 – 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 пред у зе ћа

РАД НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ТИП
ПРЕДУЗЕЋА

Н Ранг Х df р

Грешке у раду др жав на
при ват на

80
100

97.19
78.37 7.312 1 0.007

Уредност у раду др жав на
при ват на

116
64

99.99
73.30 14.054 1 0.000

Одговорност у раду др жав на
при ват на

116
64

96.06
80.41 4.799 1 0.028

Заинтересованост др жав на
при ват на

116
64

96.99
78.73 6.784 1 0.009

Самосталност др жав на
при ват на

116
64

99.63
73.95 12.652 1 0.000

Схватање политике 
фирме

др жав на
при ват на

116
64

99.43
74.31 11.835 1 0.001

Схватање радних 
обавеза

др жав на
при ват на

116
64

104.92
64.36 31.819 1 0.000

Раде помоћне 
послове

др жав на
при ват на

116
64

99.93
73.41 13.977 1 0.000

Могу бити шефови др жав на
при ват на

116
64

99.21
74.72 11.000 1 0.001

Као што се ви ди у Та бе ли 8, ру ко во ди о ци из др жав них пред у зе ћа 
има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма рад ним спо соб но сти ма 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). 
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Та бе ла 9 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним  
ко ме тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на тип пред у зе ћа

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ТИП
ПРЕДУЗЕЋА

Н Ранг Х df п

Био на па у зи др жав на
при ват на

116
64

92.91
86.13 2.363 1 0.124

Пру жио по моћ др жав на
при ват на

116
64

98.48
76.03 13.587 1 0.000

Кон фликт ни су др жав на
при ват на

116
64

97.85
77.18 9.454 1 0.002

По себ не ра ди о ни це др жав на
при ват на

116
64

97.04
78.64 6.252 1 0.012

Ве ћи на их не при-
хва та

др жав на
при ват на

116
64

94.08
84.02 1.957 1 0.162

Раз лог за по шља ва ња др жав на
при ват на

116
64

94.50
83.25 2.053 1 0.152

Осе ћа ње при су сре ту 
са глу вом осо бом

др жав на
при ват на

116
64

100.65
72.11 16.278 1 0.000

шта глу ва осо ба осе ћа др жав на
при ват на

116
64

92.67
86.56 0.737 1 0.391

Шта ко ле ге осе ћа ју др жав на
при ват на

116
64

95.54
81.36 3.316 1 0.069

Ка ко сте упо зна ти са 
глу во ћом 

др жав на
при ват на

116
64

94.21
83.78 2.259 1 0.133

По ха дја ње кур са ге-
стов не ко му ни ка ци је

др жав на
при ват на

116
64

98.82
75.42 9.910 1 0.002

Ру ко во ди о ци из др жав них пред у зе ћа би по мо гли (p≤0.000) глу вом 
са рад ни ку на рад ном ме сту, сма тра ју да ни су кон фликт ни (p=0.002) и 
да им ни су по треб не за штит не ра ди о ни це (p=0.012). Пре ма глу вој осо би 
га је осе ћа ње сим па ти је (p≤0.000) и по ха ђа ли би курс ге стов не ко му ни-
ка ци је (p=0.002) ко ји би им по мо гао у ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји и са-
рад њи на по слу (Та бе ла 9).

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да не по сто је ста ти сти чи зна-
чај не раз ли ке у оп штим ста во ви ма (p=0.617), ста во ви ма пре ма рад ним 
(p=0.916) и со ци јал ним (p=0.794) ко ме тен ци ја ма глу вих и на глу вих 
осо ба у од но су на ста ро сну доб ру ко во ди ла ца.

Гло бал ни ста во ви ру ко во ди ла ца у од но су на сте пен обра зо ва ња, 
при ка за ни у Та бе ли 10, ука зу ју да се ста ти стич ки зна чај на раз ли ка ја-
вља је ди но у ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним ко ме тен ци ја ма 
глу вих осо ба, док на оп ште ста во ве и ста во ве пре ма рад ним ком пе тен-
ци ја ма глу вих осо ба не ути че сте пен обра зо ва ња ру ко во ди ла ца. Нај по-
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зи тив ни је ста во ве пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба има-
ју ру ко во ди о ци са сред њом струч ном спре мом, а нај не га тив ни је ста во ве 
има ју ру ко во ди о ци са тре ћим сте пе ном струч не спре ме тј. за на том (p 
≤0.000). 

Та бе ла 10 – Гло бал ни ста во ва ру ко во ди ла ца 
у од но су на сте пен обра зо ва ња

ГЛО БАЛ НИ 
СТАВОВИ

СТЕ ПЕН 
ОБРА ЗО ВА ЊА

Н Ранг Х df п

ОП ШТИ 
СТА ВО ВИ

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

83.96
95.17
88.71
87.93

0.941 3 0.816

РАД НЕ
СПОСОБНОСТИ

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

88.92
92.75
76.86
97.89

4.233 3 0.237

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

66.13
103.92
74.12
92.08

11.231 3 0.011

Та бе ла 11 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним  
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су  

на сте пен обра зо ва ња

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТЕ ПЕН  
ОБРА ЗО ВА ЊА

Н Ранг Х df п

Конфликтни су
за нат

сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

67.88
86.09
86.69

102.54
8.979 3 0.030

Већина их не 
прихвата

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

77.00
102.77
75.33
90.32

10.212 3 0.017

Шта глува особа 
осећа према 

општој популацији

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

60.58
113.68
77.10
80.37

28.661 3 0.000

Шта колеге 
осећају према 

глувој популацији

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

89.33
108.47
59.56
92.63

24.703 3 0.000
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Ре зул та ти у Та бе ли 11 по твр ђу ју да ру ко во ди о ци са сред њом струч-
ном спре мом има ју нај по зи тив ни ји од нос пре ма со ци јал ним ком пе-
тен ци ја ма глу вих осо ба. Од но сно, они сма тра ју да би ве ћи на рад ни ка у 
фир ми при хва ти ла глу ве осо бе (p=0.017), да њи хо ве ко ле ге има ју по зи-
тив на осе ћа ња (p≤0.000) пре ма глу вим осо ба ма, и да глу ве осо бе има ју 
по зи тив на осе ћа ња пре ма осо ба ма оп ште по пу ла ци је. Ру ко во ди о ци са 
ви со ким обра зо ва њем (фа кул те том) ве ру ју да глу ве и осо бе ни су кон-
фликт не (p=0.030). 

Та бе ла 12 – Ко ре ла ци о ни од но си из ме ђу оп штих ста во ва  
и ста во ва ру ко во ди ла ца пре ма рад ним и со ци јал ним  

ком пе тен ци ја ма глу вих рад ни ка

КО РЕ ЛА ЦИ ЈЕ ОП ШТИ
СТАВ

РАД НЕ
СПОСОБНОСТИ

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ОП ШТИ
СТАВ

р
п
Н

1.000
.

180

.578(**)
.000
180

.561(**)
.000
180

РАД НЕ 
СПОСОБНОСТИ

р
п
Н

.578(**)
.000
180

1.000
.

180

.636(**)
.000
180

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

р
п
Н

.561(**)
.000
180

.636(**)
.000
180

1.000
.

180

Ме ре ко ре ла ци је по твр ђу ју ста ти стич ки зна чај ну по ве за ност оп-
штих ста во ва са ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма рад ним (р=0.578) и 
со ци јал ним ком пе тен ци ја ма (р=0.561) глу вих рад ни ка. По себ но је на-
гла ше на по ве за ност ста во ва ру ко во ди ла ца пре ма рад ним и со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма (p=0.636) глу вих осо ба (p≤0.000).

Та бе ла 13 – По зна ва ње глу ве осо бе и ста во ви ру ко во ди ла ца  
пре ма њи хо вим рад ним и со ци јал ним ком пе тен ци ај ма

па ро ви
РАД НЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ/
дружење

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ/

дружење
З
п

-11.640(а)
0.000

-11.638(а)
0.000

Глу ву осо бу по зна је све га 70 или 38,9% ру ко во ди ла ца. На осно ву 
Wil co xon Ранг 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 (p≤0.000) и со ци-



СТАВОВИ РУКОВОДИЛАЦА ПРЕМА ЗАПОШЉАВАЊУ ГЛУВИХ ОСОБА 491

јал ним (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 осо ба ко је смо про це њи ва ли (Та бе ла 13).

Та бе ла 14 – Дру же ње са глу вом осо бом и ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма 
њи хо вим рад ним и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма

па ро ви
РАД НЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ/
познавање

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ/

познавање
З
п

-11.640(а)
0.000

-11.638(а)
0.000

Од уку пр ног бро ја ис пи та ни ка са мо се 36 или 20% ру ко во ди ла ца 
дру жи са глу вим осо ба ма. На осно ву Wil co xon Ранг Те ста про на ђе но је 
да ру ко во ди о ци ко ји се дру же са глу вим осо ба ма има ју по зи тив ни је ми-
шље ње о њи хо вим рад ним и со ци јал ним ве шти на ма од ру ко во ди ла ца 
ко ји се не дру же са њи ма. Као и по зна ва ње, дру же ње по ве ћа ва по зи тив-
ну пер цеп ци ју рад них спо соб но сти глу вих осо ба ко је смо про це њи ва ли 
(p≤0.000) (Та бе ла 14). 

Та бе ла 15 – Ис ку ство у ра ду са глу вом осо бом и ста во ви  
ру ко во ди ла ца пре ма њи хо вим рад ним  

и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма

па ро ви
РАД НЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ/
искуство у раду

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ/

искуство у раду
З
п

-11.639(а)
0.000

-11.638(а)
0.000

Осред ње или ве ли ко ис ку ства у ра ду са глу вим осо ба ма има 26 или 
14.5% ру ко во ди ла ца. Ис ку ство у ра ду са глу вим осо ба ма, та ко ђе, до при-
но си по зи тив ним ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма њи хо вим рад ним и со-
ци јал ним ком пе тен ци ја ма (p≤0.000) (Та бе ла 15).
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ДИ СКУ СИ ЈА

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 осо ба. Уко-
ли ко ру ко во де ћи ка дар има по зи ти ван од нос пре ма за по шља ва њу глу-
вих осо ба, уто ли ко ће и оста ли чла но ви рад не ор га ни за ци је би ти ото вре-
ни ји да их по др же и са ра ђу ју са њи ма.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да ру ко во ди о ци на раз ли чи тост глу-
вих осо ба ре а гу ју сле де ћим емо ци ја ма: сим па ти јом (57 или 31.7%), не-
ла год но шћу (55 или 30.5%) и са жа ље њем (47 или 26.1%). Осе ћа ње не-
ла год но сти пре ма глу вим осо ба ма ја вља се због оте жа не ко му ни ка ци је, 
про ду же ног вре ме на раз ме не ин фор ма ци ја и на прег ну то сти ко ја пра ти 
уче шће. Са жа ље ње је осе ћа ње ко је да је не га тив ну ко но та ци ју ста ву пре-
ма спо соб но сти ма глу вих осо ба. Осо ба са осе ћа њем са жа ље ња има по-
тре бу да их за шти ти или ис кљу чи из рад не сре ди не, јер ни су спо соб ни да 
оба вља ју рад не ак тив но сти због оме те но сти. Пре за шти ћи ва ње и ис кљу-
чи ва ње има ју не га тив ну ко но та ци ју ко ја по вла чи за со бом ло ши је рад не 
и со ци јал не ком пе тен ци је глу вих осо ба. 

По ло ви на узор ка је за ин те ре со ва но да по ха ђа курс ге сто ве ко му ни-
ка ци је, док 55 или 30.6% ру ко во ди ла ца не мо же да до не се од лу ку. За ин-
те ре со ва ност за уче ње ге стов не ко му ни ка ци је ука зу је да ру ко во ди о ци 
же ле да раз ви ју бо љу и успе шни ју ко му ни ка ци ју са глу вим осо ба ма. 

Пол ру ко во ди ла ца ге не рал но не ути че на ста во ве пре ма за по шља-
ва њу глу вих осо ба, ма да је при сут на тен ден ци ја да ру ко во ди о ци жен-
ског по ла има ју не што по зи тив ни је од но се пре ма рад ним и со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба од ру ко во ди ла ца му шког по ла. За раз ли ку 
од ко ле га му шког по ла, ру ко во ди о ци жен ског по ла сма тра ју да су глу-
ви рад ни ци про дук тив ни, бр зи и од го вор ни у ра ду, да не гре ше ви ше од 
рад ни ка оп ште по пу ла ци је и да се мо гу да ље обра зо ва ти. Та ко ђе има ју 
по зи тив ни је ми шље ње о њи хо вим со ци јал ним ком пе тен ци ја ма. 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 (1996). 

Ме ђу тим, ру ко во ди о ци му шког по ла се раз ли ку ју од ко ле ги ни ца 
жен ског по ла у то ме што ве ру ју да глу ве осо бе мо гу би ти ру ко во ди о-
ци. Пред ра су де ова квог ти па су от кри ве не у сту ди ји Сто не и Цо лел ла 
(1996), а прав да ју се не мо гућ но шћу глу ве осо бе да оства ри усме ну/вер-
бал ну или те ле фон ску ко му ни ка ци ју са дру гим осо ба ма оп ште по пу ла-
ци је. Јед на од пред ра су да ко ја вла да ме ђу пред став ни ци ма оп ште по-
пу ла ци је је да глу ве осо бе ко му ни ци ра ју ис кљу чи во ге стом. Ме ђу тим, 
зна тан број глу вих осо ба по ред ге стов не ко му ни ка ци је успе шно ко ри сте 
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и вер бал ну ко му ни ка ци ју са мо ако је оства рен кон такт очи ма. На осно-
ву фа ци јал не екс пре си је и шчи та ва ња са уса на са го вор ни ка глу ве осо-
бе успе шно раз ме њу ју ин фор ма ци је и оства ру ју со ци јал не ин тер ак ци је 
(Ра дић Ше стић, 2002: 210). 

Ру ко во ди о ци из Бе о гра да има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма за по-
шља ва њу глу вих осо ба, од но сно, пре ма њи хо вим рад ним и со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма од ру ко во ди ла ца из уну тра шњо сти (Ле ско вац, Ниш, 
Кру ше вац). Ру ко во ди о ци из Бе о гра да сма тра ју да су глу ве осо ба бр зе у 
ра ду, схва та ју рад не оба ве зе и мо гу оба вља ти све по сло ве. Lee, New man 
(1995) Yelin и Tru pin (2000) су утвр ди ли да је око 72% ис пи та них пред-
у зе ћа оце ни ло рад не ком пе тен ци је глу вих рад ни ка оце ном од ли чан или 
до бар. Бр зо су на пре до ва ли у по слу и има ли исти или ни жи број из о ста-
на ка са по сла не го рад ни ци оп ште по пу ла ци је.

По зи тив ни ја осе ћа ња ру ко во ди ла ца из Бе о гра да од ру ко во ди ла ца из 
уну тра шњо сти ма ни фе сто ва ла су се же љом да по мог ну, ве ро ва њем да 
глу ве осо бе га је сим па ти је пре ма њи ма и да њи хо ве ко ле ге та ко ђе има ју 
по зи тив не емо ци је пре ма глу вим осо ба ма, по ха ђа ли би курс ге стов не 
ко му ни ка ци је, сма тра ју да глу ве осо бе ни су кон фликт не и ра до би ра ди-
ли са њи ма у ис тој фир ми. Сту ди ја ко ју је спро вео Ун гер (2002) ука зу је 
да је је дан од раз ло га због че га по сло дав ци не за по шља ва ју глу ве осо бе 
ре ак ци ја са рад ни ка на по слу. По сло дав ци и ру ко во ди о ци ве ру ју да њи-
хо ви са рад ни ци има ју по зи тив не ста во ве пре ма со ци јал ним ком пе тен-
ци ја ма глу вих осо ба та ко да ова прет по став ка ни је по твр ђе на у на шем 
ис тра жи ва њу. 

Ру ко во ди о ци др жав них пред у зе ћа има ју по зи тив ни је оп ште ста во-
ве, ста во ве пре ма рад ним и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба, 
од но сно пре би их за по сли ли не го ру ко во ди о ци из при ват них пред у зе ћа. 
Они ве ру ју да глу ве осо бе не гре ше у ра ду ви ше од рад ни ка оп ште по-
пу ла ци је, да су уред ни, од го вор ни, за ин те ре со ва ни и са мо стал ни у ра ду, 
да схва та ју рад не оба ве зе и по ли ти ку пред у зе ћа, да мо гу ра ди ти све по-
сло ве и на пре до ва ти у ка ри је ри, тј. по ста ти ру ко во ди о ци. За раз ли ку од 
ру ко во ди ла ца при ват них пред у зе ћа, ру ко во ди о ци из др жав них пред у зе-
ћа има ју осе ћа ње сим па ти је пре ма глу вим осо ба ма, ра ди ли би за јед но 
са њи ма, по мо гли би им да се сна ђу у по слу, по ха ђа ли би курс ге стов не 
ко му ни ка ци је ка ко би се лак ше спо ра зу ме ва ли и са ра ђи ва ли. 

Ме ђу тим, у раз ви је ним зе мља ма при ват на пред у зе ћа су по ка за ла ве-
ћу флек си бил ност у за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, па и глу вих 
осо ба, не го код нас. Пре ма ис тра жи ва њу Bruye` re (2000) 81% по сло да-
ва ца у при ват ном сек то ру, на ро чи то топ ме на џе ри, за ин те ре со ва ни су за 
ефи ка сно сма ње ње ба ри је ра у за по шља ва њу осо ба са оме те но шћу, док 
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је 62% спрем но да обез бе ди обу ку осо бља у ци љу ме ња ња ста во ва пре ма 
осо ба ма са оме те но шћу, а 59% је из ра зи ло же љу за мен тор ским ра дом 
са осо ба ма са оме те но шћу.

Сте пен обра зо ва ња ру ко во ди ла ца ути че на ста во ве пре ма со ци јал-
ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба. Нај по зи тив ни је ста во ве пре ма со ци-
јал ним ком пе тен ци ја ма има ју ру ко во ди о ци са сред њом струч ном спре-
мом, а нај не га тив ни је има ју ру ко во ди о ци са тре ћим сте пе ном струч не 
спре ме тј. за на том. Ру ко во ди о ци са тре ћим сте пе ном струч не спре ме 
су вла сни ци за нат ских рад њи као што су ауто ме ха ни чар ска, ауто ла ки-
рер ска, фри зер ски са ло ни и сл. Глу ве осо бе се у знат ном бро ју оспо со-
бља ва ју та ко ђе за не ки од на ве де них за на та. Не га ти ван став по сло да ва-
ца са за на том пре ма глу вим осо ба ма мо же има ти функ ци ју од бра не тј. 
не га ти ван став пре ма не кој осо би или гру пи слу жи очу ва њу и по ве ћа њу 
са мо по што ва ња. 

Ру ко во ди о ци са сред њом шко лом се раз ли ку ју од дру гих ру ко во ди-
ла ца по то ме што сма тра ју да би ве ћи на рад ни ка у пред у зе ћу при хва ти-
ла глу ве осо бе, да њи хо ве ко ле ге има ју по зи тив на осе ћа ња пре ма глу вим 
осо ба ма, и да глу ве осо бе има ју по зи тив на осе ћа ња пре ма осо ба ма оп-
ште по пу ла ци је. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да по зна ва ње, дру же ње и ис ку-
ство у ра ду са 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 вом за по шља ва њу. По сло дав ци ко ји су јед ном ан га жо ва ли 
глу ве рад ни ке на ста вља ли су са том прак сом. На су прот то ме, по сло-
дав ци ко ји су има ли огра ни че но или ни ка кво ис ку ство у за по шља ва њу 
глу вих осо ба из ра жа ва ли су за бри ну тост због без бед но сти чла но ва ко-
лек ти ва (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). 

У на шем ис тра жи ва њу са мо 26 или 14.5% ру ко во ди ла ца има ис ку-
ство у ра ду са глу вим осо ба ма, чи ме је по твр ђе на чи ње ни ца о ни ској 
сто пи за по сле но сти глу вих осо ба и не по зна ва њу рад них и со ци јал них 
ком пе тен ци ја ове по пу ла ци је.

Раз ло зи због ко јих би нај ве ћи број ру ко во дла ца за по сли ло глу ве је су 
њи хо ва струч ност, по слов не олак ши це за пред у зе ће или со ци јал на ин те-
гра ци ја глу вих осо ба. Сви раз ло зи има ју по зи тив ну ко но та ци ју а по да ци 
са тр жи шта ра да ука зу ју да се глу ве осо бе нај лак ше за по шља ва ју у од-
но су на осо бе са дру гим ти по ви ма оме те но сти (Ле у тар, Ми лић Ба бић, 
2008; Ра дић Ше стић, 2002).
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ЗА КЉУ ЧАК

Ис пи ти ва њем ста во ва ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих 
осо ба утвр ђе но је да по зна ва ње, дру же ње или ис ку ство у ра ду са глу-
вим осо ба ма де лу је по зи тив но на ста во ве свих ру ко во ди ла ца. Не по сре-
дан кон такт омо гу ћа ва да се бо ље упо зна ју рад не и со ци јал не спо соб но-
сти глу вих осо ба и ре ал ни је вред ну ју. Про це ном емо ци о нал не ди мен-
зи је ста ва ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба ис по ље на су 
осе ћа ња сим па ти је, не ла год но сти и са жа ље ња, тј. по ме ша на (по зи тив на 
и не га тив на) осе ћа ња ко ја су по сле ди ца не до вољ ног по зна ва ња глу вих 
осо ба. Ге не рал но, пол и ста ро сна доб ру ко во ди ла ца не ути че на њи хо-
ве ста во ве пре ма за по шља ва њу глу вих рад ни ка. Ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке ја ви ле су се из ме ђу ру ко во ди ла ца из Бе о гра да и уну тра шњо сти, 
др жав них и при ват них пред у зе ћа. На и ме, ру ко во ди о ци из Бе о гра да и 
из др жав них пред у зе ћа има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма за по шља ва њу 
глу вих осо ба од ко ле га из уну тра шњо сти и при ват них пред у зе ћа. Сте пен 
обра зо ва ња ру ко во ди ла ца је ути цао на ста во ве пре ма рад ним и со ци јал-
ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба та ко што су ру ко во ди о ци са сред њом 
струч ном спре мом по ка за ли нај по зи тив ни је ста во ве, а ру ко во ди о ци са 
тре ћим сте пе ном обра зо ва ња нај не га тив ни је ста во ве.

ПРЕ ПО РУ КЕ

Ре зул та ти на ше сту ди је на во де на по тре бу за под сти ца њем низ ак-
тив но сти ко је има ју за циљ про ме ну ста ва, по на ша ња, на ви ка и ис ку ства 
ру ко во ди ла ца у за по шља ва њу глу вих осо ба. Оне тре ба да бу ду до бро при-
пре мље не, ор га ни зо ва не и си сте мат ски спро ве де не. Пред ло же не ак тив-
но сти тре ба да укљу че еду ка ци ју по сло да ва ца о рад ним и со ци јал ним по-
тен ци ја ли ма глу вих осо ба. Еду ка ци ја се мо же спро ве сти на ви ше ни воа, 
од ин фор ма тив них бро шу ра до се ри ја ла обра зов них еми си ја у свим ме-
ди ји ма о то ме ка ко се глу ве осо бе обра зу ју, про фе си о нал но оспо со бља ва-
ју, спо ра зу ме ва ју и сл. За тим, упо зна ва ње по сло да ва ца са пред ра су да ма о 
глу вим рад ни ци ма, по пут то га да су не про дук тив ни, да не мо гу би ти део 
ти ма, да не схва та ју по ли ти ку фир ме, да су не по у зда ни, да од ла зе на бо-
ло ва ње че шће не го рад ни ци оп ште по пу ла ци је, да је при ла го ђа ва ње рад-
ног ме ста ску по итд. Та ко ђе, тре ба обез бе ди ти до ступ не и крат ке кур се ве 
ге стов не ко му ни ка ци је. Ге стов на ко му ни ка ци ја глу вих осо ба је на ста ла 
на осно ву при род них ге сти ку ли ра ју ћих по кре та ко ји су свој стве ни ве ћем 
бро ју љу ди. Го вор те ла, фа ци јал на екс пре си ја и ми ми ка до пу њу ју ин фор-
ма ци ју ко ју ша ље по је ди нац оп ште по пу ла ци је глу вом по је дин цу. 
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По ред квот ног си сте ма за по шља ва њу у све ту по сто је и дру ги по-
др жа ва ју ћи си сте ми ко ји олак ша ва ју осо ба ма са оме те но шћу да до ђу 
до рад ног ме ста. Во лон тер ски си стем, ме шо ви ти си стем за по шља ва ња, 
про гра ми са мо за по шља ва ња глу вих осо ба тре ба да по мог ну и њи ма и 
по сло дав ци ма. Глу вим осо ба ма пру жа ју мо гућ ност да до ђу до за по сле-
ња, а по сло дав ци ма да их упо зна ју као ко ле ге. На рав но би тан фак тор 
је и вре ме. Ко ли ко ду го тре ба да тра је про цес еду ка ци је и де ми сти фи-
ка ци је спо соб но сти и мо гућ но сти глу вих осо ба? Од го вор би био кон ти-
ну и ра но, у скла ду са пер ма нент ним по тре ба ма за обра зо ва њем сва ке 
за по сле не осо бе ко ја же ли да за др жи и на пре ду је у по слу.
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SUMMARY

The overall objective of this research was to assess the attitudes of 
managers from Serbia toward employment of deaf persons. Sample is defined 
by the criteria of random selection of respondents, ie. 180 managers of 
state and private business organizations. We used Questionnaire for assess 
attitudes of employers towards hiring persons with disabilities. In order to 
determine the significance of the relationship between independent and 
dependent variables were used nonparametric tests (Kruskal Wallis test and 
Wilcoxon Signed Ranks test) and correlation coefficient. The results suggest 
that knowledge, social contacts or experience in working with deaf persons 
act positively on the attitudes of leaders in Belgrade and the interior. The 
direct contact allows you to learn more about the working and social skills 
of deaf persons and realistically evaluate their results.

KEYWORDS: attitudes, employment, managers, deaf and hard of 
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