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Досадашњи ток докторских студија: Докторске студије уписала је 2010. године на

Универзитету у Београду ‒ Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. Све

програмом предвиђене испите положила је са просечном оценом 9,6.

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

„Промена ставова према ученицима са Дауновим синдромом применом програма

индиректног контакта“.

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Докторска дисертација „Промена ставова према ученицима са Дауновим синдромом

применом програма индиректног контакта“, написана је на 284 стране. Осим Увода,

апстраката на српском и енглеском језику, Листе коришћених скраћеница, Листе табела,

Листе графикона, Литературе и Прилога, садржи следећа поглавља: Теоријске основе (од 32.

до 93. стр.), Предмет, циљеви и хипотезе истраживања (од 94. до 98. стр.), Методологија

истраживања (од 99. до 128. стр.), Резултати (од 129. до 160. стр.), Дискусија (од 161. до 174.

стр.) и Закључак (од 175. до 178. стр.). Рукопис завршене докторске дисертације садржи 51

табелу, два графикона и списак од 363 библиографске јединице. Од тога је 358 (98,62%)

страих и 5 (1,38%) домаћих референци. Издања објављена у последњих пет година

обухватају 118 референци (32,50% укупног броја библиографских јединица).

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Кандидаткиња у Уводном делу дисертације указује на чињеницу да све већи број

истраживача помера фокус са документовања ставова ученика типичног развоја према

вршњацима са интелектуалном ометеношћу, ка идентификовању начина за унапређивање

ставова према овој друштвеној групи. Програми индиректног контакта су засновани на

хипотези контакта, а користе се у циљу промене међугрупних ставова у ситуацијама када не

постоји или су мале шансе за директан контакт између чланова различитих група.

Истраживања њихове ефикасности су до сада најчешће била усмерена на промену ставова

према различитим етничким и религиозним групама, док се занемарљив број њих бавио

променом ставова деце типичног развоја према вршњацима са ометеношћу. Иако Даунов

синдром представља један од најчешће идентификованих генетских поремећаја повезаних са

интелектуалном ометеношћу, до сада, није процењена ефикасност ниједног модела

индиректног контакта на промену ставова према овој популацији. Значај таквих
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истраживања се огледа у могућој промени ставова према особама са Дауновим синдромом

пре него што дође до директног контакта. Исто тако, истраживања се често баве утицајем

контакта на промену ставова, док се ређе баве односом знања о мањинској групи са

ефикасношћу програма промене ставова, а повезаност емпатије деце типичног развоја са

њиховим ставовима према вршњацима са Дауновим синдромом до сада није испитивана.

Практичан значај ове студије кандидаткиња превасходно сагледава у припреми ученика

типичног развоја за могући долазак детета са Дауновим синдромом у њихов разред.

Теоријски део докторске дисертације подељен је у четири поглавља која се баве

карактеристикама деце са Дауновим синдромом, ставовима, прегледом истраживања о

ставовима припадника опште популације према особама са Дауновим синдромом и

програмима промене ставова заснованим на контакту.

Кандидаткиња најпре кратко појашњава генетске основе Дауновог синдрома и наводи

процене преваленције овог синдрома у Америци, Аустралији, Европи и Кини, а потом се

темељно бави описом карактеристика особа са Дауновим синдромом. Користећи новију

литературу, она даје детаљан приказ физичког изгледа, когнитивних способности, говорно-

језичких и других комуникационих способности, моторичких вештина, социо-емоционалних

способности, читања и писања, способности имитације и темперамента ових особа. Између

осталог, познавање ових карактеристика кандидаткињи је омогућило да касније, на основу

сагледавања сличности са особама типичног развоја, али и разлика у односу на њих, развије

програме индиректног контакта за промену ставова према овој популацији.

У другом делу, прихватајући Коенову (Cohen, 1966) дефиницију да ставови

представљају диспозиције људи да доживе ствари и ситуације на одређен начин и да поступе

у складу са својим виђењем, кандидаткиња истиче да ће у истраживању ставови бити

разматрани са аспекта социјалне психологије, тј. кроз два основна приступа: функционални и

структурални, посебно наглашавајући трокомпонентни модел ставова (когнитивна,

афективна и бихевиорална компонента).

Поглавље Преглед истраживања о ставовима припадника опште популације према

особама са Дауновим синдромом даје опште тенденције и особине ставова припадника

популације типичног развоја према деци са Дауновим синдромом. Поред тога, приказан је

однос ставова према особама са Дауновим синдромом са контактом са њима, знањем о овој

популацији, емпатијом, тенденцијом давања социјално пожељних одговора и полом

испитаника. На основу анализе резултата бројних истрживања кандидаткиња закључује да

ученици типичног развоја испољавају негативне ставове према заједничком учењу са

вршњацима са Дауновим синдромом. Насупрот томе, спремнији су да се са њима друже.

Анализа литературе показала је и да постоји позитивна веза ставова са директним контактом,
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полом и образовним окружењем. Наиме, испитаници који су претходно имали директан

контакт са особама са ДС и они који су женског пола су испољили позитивније ставове

према овој друштвеној групи. Пошто нису пронађена истраживања која би сведочила о вези

ставова према особама са ДС са знањем и тенденцијом давања социјално пожељних

одговора, претрага је проширена на испитивање повезаности ових варијабли са ставовима

према особама са ометеношћу. Резултати ранијих истраживања показују да већи степен

знања води ка позитивнијим ставовима према особама са ометеношћу. Поред тога, већина

аутора не проналази везу између тенденције давања социјално пожељних одговора и ставова

према особама са интелектуалном ометеношћу. С друге стране, истраживања проналазе

позитивну корелацију између емпатије и ставова према члановима даљих, како етничких

група, тако и особа са ометеношћу.

Четврто поглавље, Програми промене ставова засновани на контакту, представља

теоријски темељ на коме је кандидаткиња изградила програме које је применила у

истраживању. У овом поглављу она описује моделе промене ставова базиране на хипотези

контакта и теорији социјалног идентитета (десегрегације, међугрупног контакта, заједничког

унутаргрупног идентитета, двоструког идентитета). Исто тако, на овом месту дефинише

промену ставова путем индиректног и проширеног контакта дајући преглед истраживања

који сведочи о њиховој ефикасности. Детаљном анализом њихових резултата кандидаткиња

закључује да се, уз извесну дозу опреза, најефикаснијим у развоју позитивних ставова може

сматрати модел двоструког идентитета, потом заједничког унутаргрупног идентитета и

десегрегације, док се најмање ефикасним сматра модел међугрупног контакта. Следи приказ

програма замишљеног контакта, као и преглед истраживања везан за овај модел, на основу

кога се закључујује да се програм замишљеног контакта може сматрати ефикасном

стратегијом у подстицању позитивних ставова према припадницима даље групе. Поглавље

затвара разматрање промене ставова према особама са ометеношћу применом дечје

литературе праћене дискусијом, што је метод који ће кандидаткиња доминантно користити у

истраживању.

Истраживачки део рада почиње дефинисањем предмета истраживања. Индиректни

програми промене ставова су недовољно испитани, посебно када се ради о особама са

интелектуалном ометеношћу. Користећи јасан теоријски оквир који је дефинисао моделе

промене ставова, кандидаткиња се определила за испитивање ставова према ученицима са

Дауновим синдромом јер ове особе, поред специфичних когнитивних, говорно-језичких и

бихевиоралних особина, карактеришу и дистинктивне фацијалне и друге телесне особине

које су лако уочљиве. У складу са главним проблемом истраживања, дефинисани су следећи

појмови: став, Даунов синдром, блиска група, даља група, програми индиректног контакта,
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програм проширеног контакта, модел десегрегације, модел међугрупног контакта, модел

заједничког унутаргрупног идентитета, модел двоструког идентитета и програм замишљеног

контакта.

Из овако дефинисаног проблема проистекли су циљеви истраживања: утврђивање

утицаја програма проширеног контакта који обухвата моделе десегрегације, међугрупног

контакта, заједничког унутаргрупног идентитета и двоструког идентитета, као и програма

замишљеног контакта на промену ставова ученика типичног развоја према вршњацима са

Дауновим синдромом; циљ истраживања је био и да утврди да ли се ови програми разликују

у погледу ефикасности у промени ставова према особама са Дауновим синдромом, као и да

ли се њихов ефекат одржава месец дана након завршетка програма; један од циљева био је и

утврђивање да ли разлике међу испитаницима у погледу учесталости директног контакта са

децом са Дауновим синдромом, знања о Дауновом синдрому, емпатије, тенденције давања

социјално пожељних одговора и пола испитаника имају утицај на ефикасност примењених

програма.

Операционализација постављених циљева извршена је кроз: одабир одељења

четвртих разреда, које не похађају деца са ометеношћу, из основних школа у централним

београдским општинама; прикупљање података који се тичу пола испитаника; процену

ставова испитаника према деци са Дауновим синдромом; процену знања испитаника о

Дауновом синдрому; процену учесталости директног контакта испитаника са децом са

Дауновим синдромом; процену емпатије испитаника; процену тенденције давања социјално

пожељних одговора испитаника; процену односа ставова испитаника према ученицима са

Дауновим синдромом са њиховим полом, знањем о Дауновом синдрому, учесталошћу

директног контакта са особама са Дауновим синдромом, емпатијом и тенденцијом давања

социјално пожељних одговора; примену програма проширеног контакта по моделима

десегрегације, међугрупног контакта, заједничког унутаргрупног идентитета и двоструког

идентитета, као и програма замишљеног контакта; процену ставова испитаника према деци

са Дауновим синдромом, као и учесталости директног контакта са особама са Дауновим

синдромом, знања о Дауновом синдрому, емпатије и тенденције давања социјално пожељних

одговора испитаника непосредно по завршетку спровођења програма у експерименталним,

као и у контролној групи; процену ставова испитаника према ученицима са Дауновим

синдромом, као и учесталости директног контакта са особама са Дауновим синдромом,

знања о Дауновом синдрому, емпатије и тенденције давања социјално пожељних одговора

испитаника месец дана по завршетку спровођења програма у експерименталним, као и у

контролној групи; израчунавање разлике у ставовима испитаника, као и учесталости

директног контакта са особама са Дауновим синдромом, знања о Дауновом синдрому,
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емпатије и тенденције давања социјално пожељних одговора испитаника пре примене

програма, по њиховом завршетку и месец дана после примене програма; испитивање разлика

у ефикасности примењених програма у погледу промене ставова испитаника према деци са

Дауновим синдромом; испитивање утицаја пола на ефикасност примењених програма;

испитивање односа знања о Дауновом синдрому и ефикасности примењених програма;

испитивање односа учесталости директног контакта са особама са Дауновим синдромом и

ефикасности примењених програма; испитивање односа емпатије испитаника и ефикасности

примењених програма; испитивање односа социјално пожељних одговора испитаника и

ефикасности примењених програма.

Кандидаткиња је поставила три хипотезе: у свим експерименталним групама

(програм по моделу десегрегације, програм по моделу међугрупног контакта, програм по

моделу заједничког унутаргрупног идентитета, програм по моделу двоструког идентитета,

програм замишљеног контакта) ће доћи до унапређивања ставова ученика типичног развоја

према вршњацима са Дауновим синдромом, док ће у контролној групи ставови ученика

остати непромењени, као и да ће се позитивне промене ставова према особама са Дауновим

синдромом одржати и месец дана по завршетку програма у подузорцима десегрегација и

двоструки идентитет; програм проширеног контакта по моделу двоструког идентитета ће

бити најефикаснији у позитивној промени ставова, затим десегрегације и заједничког

унутаргрупног идентитета, док ће програм по моделу међугрупног контакта бити најмање

ефикасан у унапређивању ставова ученика типичног развоја према вршњацима са Дауновим

синдромом; постојаће позитивна веза између ставова ученика типичног развоја према

вршњацима са Дауновим синдромом са учесталошћу директног контакта са особама са

Дауновим синдромом, знањем о Дауновом синдрому, емпатијом и женским полом

испитаника, као и да ће ове варијабле бити повезане са бољим реаговањем на све спроведене

програме.

У поглављу Методологија истраживања описани су узорак, примењени програми,

примењени инструменти и процедура истраживања.

Узорком је обухваћено 154 ученика типичног развоја, оба пола. Сви ученици

похађали су четврти разред основних школа у централним градским општинама. Одељења у

којима је спроведено истраживање нису похађали ученици са ометеношћу. У пет одељења је

спроведен по један од планираних програма (десегрегације, међугрупног контакта,

заједничког унутаргрупног идентитета, двоструког идентитета и замишљеног контакта), док

шесто одељење представља контролну групу у којој није био примењен ниједан од програма.

Узраст испитаника се, пре примене програма, кретао од 9,06 до 10,04 година (АС = 9,66, СД

= 0,45). Испитиване групе се нису значајно разликовале у погледу узраста и пола.
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Контролне варијбле су биле: учесталост директног контакта са особама са Дауновим

синдром, знање о Дауновом синдрому, емпатија испитаника, тенденција давања социјално

пожељних одговора и пол испитаника. Програми проширеног контакта по моделима

десегрегације, међугрупног контакта, заједничког унутаргрупног идентитета, двоструког

идентитета и програм замишљеног контакта третирани су као независне варијабле. Зависна

варијабла у овом истраживању били су ставови према ученицима са Дауновим синдромом.

У истраживању су за прикупљање података о контролним варијаблама коришћени

следећи инструменти: Скала за процену контакта са особама са ометеношћу (The Contact with

Disabled Persons Scale, CDP, Yuker & Hurley, 1987), Скала за процену дечјег знања о особама

са ометеношћу (Children's Knowledge about Handicapped Persons Scale, CKHPS, Hazzard,

1983), Индекс међуљудског реаговања (Interpersonal Reactivity Index, IRI, Davis, 1980),

Упитник за процену социјално пожељних одговора код деце (Children`s Social Desirability

Questionnaire, CSDQ, Crandall et al., 1965) и демографски упитник.

Програми проширеног контакта по моделима десегрегације, међугрупног контакта,

заједничког унутаргрупног идентитета, двоструког идентитета и програм замишљеног

контакта примењни су кроз презентације, приче, дискусије и радне листове усклађене са

захтевима сваког од модела.

Зависна варијабла, тј. ставови према ученицима са Дауновим синдромом испитивана

је Чедок Мекмастер скалом за процену ставова према особама са хендикепом (Chedoke-

McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps scale, CATCH, Rosenbaum et al., 1986).

Истраживање је обављено у четири фазе. У првој фази су прикупљени подаци пре

спровођења програма. У другој фази су имплементирани програми. У трећој фази су

прикупљени подаци непосредно после и месец дана након реализовања програма. Анализа

података и писање рада су обављени у четвртој фази. Дизајнирано је пет програма у циљу

унапређивања ставова ученика према вршњацима са Дауновим синдромом. Сваки сусрет је

трајао један школски час. Сви програми су трајали укупно шест недеља, а сусрети су

организовани једном недељно, увек у исто време. У сваком програму који је заснован на

проширеном контакту деци су приказиване презентације са текстом и илустрацијама. Такође,

ученицима су читане приче од стране особе која је примењивала програм. Након читања

приче, спровођена је дискусија у складу са теоријама на којима су засновани програми. На

крају, деца су попуњавала радне листове са неколико питања у вези са садржајем приче. У

програму замишљеног контакта целокупан материјал је приказиван у форми презентација.

После читања приче, сваки испитаник је добијао задатак да пет минута замишља како се у

том контексту дружи са вршњаком са ДС, а након тога је имао 15 минута да напише детаљан
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опис замишљеног сусрета. На крају су сви испитаници учествовали у десетоминутним

дискусијама.

Нормалност расподеле скорова утврђивана је Колмогоров-Смирновљевим тестом. У

зависности од добијених налаза примењиване су адекватне технике параметријске и

непараметријске статистике. За опис параметара од значаја, у зависности од њихове природе,

коришћене су средње вредности, проценти, медијане, стандардне девијације, стандардне

грешке мерења и квартили. Приликом даље обраде података коришћени су: t-тест за

независне узорке, једнофакторска анализа варијансе, Крускал Волисов тест, jеднофакторска

анализа коваријансе, Тукијев накнадни тест, једнофакторска анализа варијансе поновљених

мерења, Фридманов тест и Вилкоксонов тест ранга. За испитивање веза између променљивих

коришћени су стандардна корелациона анализа, делимична корелациона анализа и

стандардна регресиона анализа.

У Резултатима истраживања кандидаткиња најпре методично приказује скорове и

значајност њихових разлика код свих шест група испитаника при провери ставова према

особама са Дауновим синдромом у три тренутка мерења (пре спровођења програма, после

њиховог спровођења и месец дана по завршетку програма), као и значајност разлике међу

њима при овим мерењима. Потом приказује резултате добијене проценом контролних

варијабли (учесталост директног контакта са особама са Дауновим синдром, знање о

Дауновом синдрому, емпатија испитаника, тенденција давања социјално пожељних одговора

и пол испитаника), такође у три тренутка мерења. У следећем потпоглављу дати су резултати

процене разлика у ставовима према особама са Дауновим синдромом међу испитиваним

групама уз контролу ефекта контролних варијабли. На крају овог поглавља проверена је

предиктивна вредност контролних варијабли за ставове према особама са Дауновим

синдромом.

Дискусија је вођена праћењем структуре дате у Резултатима истраживања, а

заснована је на тумачењу добијених података у односу на постављне циљеве и хипотезе. При

интерпретацији резултата кандидаткиња има избалансиран приступ. Превасходно се ослања

на изворе чији су налази у сагласју с добијеним резултатима, али наводи и студије чији су

резултати другачији, покушавајући да нађе прикладно тумачење за те разлике.

У Закључку кандидаткиња, после кратке рекапитулације најзначајнијих резултата,

сопштава да је прва хипотеза у потпуности потврђена, док су друге две делимично

потврђене. Наиме, сви спроведени програми довели су до позитивне промене ставова

ученика према особама са Дауновим синдромом, а ове промене су се одржале месец дана по

завршетку програма. Није било значајних разлика у ефикасности примењених програма.
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Само су знање о Дауновом синдрому и емпатија испитаника повезани са бољим реаговањем

на све спроведене програме.

Литература се састоји од 363 библиографске јединице, од којих 118 референци

упућује на најсавременију литературу (објављену у последњих пет година). Готово

искључиво, коришћена је литература на енглеском језику. Избор рефернци сведочи да је

кандидаткиња дубоко проникла у испитивану проблематику и тиме поставила солидан

темељ за спроведено истраживање.

Прилози садрже примере примењених инструмената, примере материјала

коришћених у примени програма промене ставова, биографију кандидата, изјаву о ауторству;

изјаву о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада, као и изјаву о

коришћењу.

VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ

ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У

ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

У оквиру рада на докторској дисертацији објављена су три рада (један рад у

врхунском часопису националног значаја и два саопштења са међународних скупова

штампана у целини):

1. Талијан Б.-К. (2017). Промена ставова према ученицима са Дауновим синдромом

применом програма замишљеног контакта. Специјална едукација и рехаблитација,

16(2) (у штампи). doi:10.5937/specedreh16-14089

2. Талијан, Б.-К., Банковић, С., & Бројчин, Б. (2015). Ставови ученика типичног развоја

према вршњацима са Дауновим синдромом. 9. Међународни научни скуп „Специјална

едукација и рехабилитација данас“, Факултет за специјалну едукацију и

рехабилитацију, Београд (241-247).

3. Банковић, С., Талијан, Б.-К., & Бројчин, Б. (2015). Дете са Дауновим синдромом у

очима вршњака. Тематски зборник I део, VI међународна научно-стручна

конференција „Унапређење квалитета живота дјеце и младих“, Охрид (509-

516).

VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На основу остварених циљева и задатака истраживања и резултата тестирања хипотеза

кандидаткиња доноси следеће закључке:
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1. Након примене програма дошло је до значајног побољшања ставова према особама са ДС

у свим експерименталним групама, док у контролној групи није дошло до промене ставова.

Осим тога, ове разлике су се одржале и након контроле ефеката контролних варијабли

(учесталости директног контакта са особама Дауновим синдромом, знања о Дауновом

синдрому, емпатије, тенденције давања социјално пожељних одговора и пола испитаника).

Месец дана по завршетку програма потврђени су сви резултати добијени непосредно након

примене интервенција, што показује да су се позитивне промене ставова према особама са

Дауновим синдромом у свим испитиваним групама одржале током времена.

2. Нема статистички значајних разлика у ефикасности програма десегрегације и заједничког

унутаргрупног идентитета у промени ставова према вршњацима са Дауновим синдромом,

као ни у погледу ефикасности програма двоструког идентитета и међугрупног контакта, како

непосредно после учешћа ученика у програмима, тако и месец дана након интервенција.

Поред тога, имајући у виду да програм замишљеног контакта до сада није упоређиван са

програмима проширеног контакта, важно је напоменути да се он не разликује у погледу

ефикасности у позитивној промени ставова у односу на примењене програме проширеног

контакта.

3. Можемо закључити да ставови према особама са Дауновим синдромом успостављају

статистички значајне односе са знањем о Дауновом синдрому и емпатијом испитаника, као и

полом испитаника, у извесном степену, али не и са учесталошћу директног контакта са

особама са Дауновим синдромом и тенденцијом давања социјално пожељних одговора, као и

да су варијабле знање о Дауновом синдрому и емпатија испитаника повезане са бољим

реаговањем на све спроведене програме.

Упоредна анализа резултата кандидата са резултатима литературе

Непосредно након примене програма ставови према особама са Дауновим синдромом

су значајно позитивнији у свим експерименталним групама, него у контролној групи

испитаника. Ове разлике остају значајне и после узимања у обзир ефеката контролних

варијабли, као и ефеката резултата испитивања ставова према особама са Дауновим

синдромом пре примене програма.

Претходно наведени резултати су у складу са налазима аутора који проналазе да су

програми индиректног контакта ефикасни у развоју позитивних ставова према члановима

даљих група. Тако студије која су испитивале утицај модела десегрегације на промену

међугрупних ставова показују да он доводи до развоја позитивнијих ставова према

члановима даље групе (Cameron et al., 2006; Gaerner et al., 1989; Gonzáles & Brown, 2003;

Maras & Brown, 2000; Rich et al., 1995). У складу са резултатима добијеним у овој студији су
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и резултати истраживања која су потврдила ефикасност модела међугрупног контакта

(Cameron & Rutland, 2006; Gonzáles & Brown, 2003; Vezzali, 2007). Позитиван ефекат на

ставове су имале и организоване кооперативне активности у складу са принципима модела

заједничког унутаргрупног идентитета (Gonzáles & Brown, 2003; Vezzali, 2007). Посебно су

значајни позитивни налази аутора који наводе да приче у којима је наглашен заједнички

идентитет припадника различитих социјалних група имају позитиван ефекат на ставове

према члановима даљих група (Aronson et al., 2016; Cameron et al., 2006). Кооперативне

активности засноване на моделу међугрупног контатка имају позитиван ефекат на ставове

према члановима даље групе (Gonzáles & Brown, 2003). Такође, директан контакт путем

интернета по принципима двоструког идентитета између припадника различитих религија

позитивно утиче на међугрупне ставове, како у краткорочном, тако и у дугорочном периоду

(White & Abu-Rayya, 2012; White et al., 2015). Примена модела двоструког идентитета путем

индиректног контакта је такође показала да за резултат има позитивније ставове према

вршњацима друге расе (Aronson et al., 2016), избеглицама (Cameron et al., 2006), као и

вршњацима са телесним инвалидитетом (Cameron et al., 2011b). Када је у питању модел

замишљеног контакта, резултати мета-аналитичке студије показују да овај програм има благ

или средњи утицај на смањење међугрупних предрасуда (Miles & Crisp, 2014). Замишљени

контакт доводи до развоја позитивнијих ставова према члановима даље групе (Stathi & Crisp,

2008; Vezzali et al., 2012), као и припадницима других религија (Husnu & Crisp, 2010a; Stathi

et al., 2011). Поред тога, утврђена је његова ефикасност у развоју позитивнијих ставова према

припадницима друге расе (Stathi et al., 2014), религије (Husnu & Crisp, 2010a; Stathi et al.,

2011), нације (Husnu & Crisp, 2010b; Kuchenbrandt et al., 2013; Stathi & Crisp, 2008),

мигрантима (Vezzali et al., 2011; 2015), као и деци са телесним инвалидитетом (Cameron et al.,

2011b).

Резултати корелационих анализа сугеришу да нема значајних односа ставова према

особама са Дауновим синдромом и учесталости директног контакта са овом популацијом

приликом прве, друге и треће процене ових варијабли.

Налази већине студија нису у складу са резултатима овог истраживања. На пример,

Пејс и сарадници (Pace et al., 2010, 2011) наводе да постоји позитивна повезаност контакта са

особама са Дауновим синдромом и ставова према њима. Резултати не пружају подршку ни

наводима да је директан контакт са вршњацима са Дауновим синдромом негативно повезан

са ставовима према овој друштвеној групи (Gash & Michaelides, 2005; Gash et al., 2000).

Резултати у погледу знања о Дауновом синдрому подузорака испитаника сугеришу да

је дошло до повећања њиховог знања о овој популацији непосредно после и месец дана

након спровођења програма у односу на иницијалну процену. Непосредно након и месец
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дана после спровођења програма евидентиране су значајне, позитивне везе између ставова

према особама са Дауновим синдромом и знања о овој популацији у свим експерименталним

групама, али не и у контролној групи.

Ови резултати потврђују налазе других истраживача о позитивној повезаности знања

о интелектуалној ометености и ставова према овој друштвеној групи (Gannon & McGilloway,

2009; MacDonald & MacIntyre, 1999; McManus et al., 2010; Schwartz & Robinovitz, 2001;

Yazbeck et al., 2004). Ови налази су у складу и са претходним студијама у којима аутори

извештавају о томе да стицање знања о особама Туретовим синдромом (Holtz & Tessman,

2007) и аутизмом (Campbell, 2007; Campbell et al., 2004; 2005) може довести до развоја

позитивних ставова. Насупрот њима, у једној ранијој студији није утврђена предиктивна

вредност знања о особама са интелектуалном ометеношћу на ставове према овој популацији

(McManus et al., 2010). Испитивањем односа између емпатије испитаника и ставова

према особама са Дауновим синдромом утврђено је присуство значајних, позитивних односа

међу овим варијаблама приликом прве, друге и треће процене у готово свим подузорцима

испитаника. Ове налазе потврђују и друга истраживања (Pedersen et al., 2004; Rathbone, 2013;

Stephan & Finlay, 1999).

Довођењем у однос тенденције давања социјално пожељних одговора испитаника и

ставова према особама са Дауновим синдромом утврђено је да нема повезаности међу овим

варијаблама.

Добијени резултати ове студије сагласни су са налазима других аутора о одсуству

повезаности ставова према особама са интелектуалном ометношћу и тенденције давања

социјално пожељних одговора (Horner-Johnson et al., 2002; Milačić-Vidojević i sar., 2010;

Scior, 2011). Насупрот томе, има аутора који сведоче о постојању негативног односа ставова

према особама са интелектуалном ометеношћу и тенденције давања социјално пожељних

одговора (Hall & Minnes, 1999; Yazbeck et al., 2004).

Резултати истраживања са прве процене показују да су девојчице испољиле значајно

позитивније ставове према особама са Дауновим синдромом, у односу на дечаке, на узорку у

целини. Ови резултати су потврђени само на подузорку испитаника који су касније

учествовали у програму по моделу међугрупног контакта, док у осталим подгрупама нема

значајних разлика у односу на пол испитаника.

Приказани резултати, у одређеној мери, пружају подршку наводима аутора о

присуству статистички значајно позитивнијих ставова према особама са Дауновим

синдромом код особа женског пола (Al-Kindi et al., 2012; Banković i sar., 2015; Gannon &

McGilloway, 2009; Gash & Michaelides, 2005; Gash et al., 2000; Gilmore, 2006; Sinson, 1988;

Sirlopú et al., 2008; Талијан и сар., 2015). Ипак, с обзиром на то да су изостале разлике
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ставова у односу на пол испитаника у великом броју подузорака, чини се да су добијени

резултати у већој мери у складу са наводима Лоза и сарадника (Laws et al., 1996) који

сугеришу да не постоје значајне разлике у прихватању вршњака са Дауновим синдромом

између дечака и девојчица типичног развоја.

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Резултати истраживања су приказани табеларно и графички, уз одговарајуће описе.

Добијени резултати су јасно и систематично приказани, уз праћење структуре одређене

постављеним циљевима и хипотезама. Најпре су дати резултати добијени проценом ставова у

три тренутка мерења, а потом и односи са контролним варијаблама.

Кандидаткиња даје темељну интерпретацију резултата, анализирајући чињенице и

синтетишући различите податке, како из сопственог истраживања, тако и из студија других

истраживача, не избегавајући дисонантне налазе, већ покушавајући да пронађе

задовољавајућа објашњења.

IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Докторска дисертација „Промена ставова према ученицима са Дауновим синдромом

применом програма индиректног контакта“ кандидаткиње Бојане-Консуело Талијан,

представља јединствено истраживање на нашим просторима, будући да у нашој средини до

сада нису испитивани ефекти проширеног и замишљеног контакта на ставове, посебно када

су у питању ставови према особама са Дауновим синдромом.

У теоријском делу рада кандидаткања даје приказ карактеристика особа са Дауновим

синдромом, презентује преглед истаживања која су се бавила ставовима према овој

популацији, јасно приказује теоријске моделе које ће користити при каснијем дизајнирању

програма, пратећи их анализом студија које су ове моделе кориситиле при испитивању

ставова према другим мањинским групама. Методолошки оквир сагласан је са постављеним

циљевима истраживања, а узорак је формиран тако да дозвољава, применом одговорајућих

статитичких процедура, доношење закључака. У истраживању су коришћени широко

прихваћени инструменти којима је додатно проверавана поузданост и факторска структура.

Оригиналан допринос представља и израда индиректних програма промене ставова према

ученицима са Дауновим синдромом, у складу са смерницама датим у теоријском делу

дисертације. Контролисан је утицај варијабли, за које је у ранијим истраживањима уочено да

могу бити од значаја. Структура, презентација и опис резултата су прегледни и јасни.

Дискусија је писана систематично, а резултати су стављени у контекст других релевантних

истраживања.
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X ПРЕДЛОГ

Комисија констатује да је остварен циљ истраживања и да докторска дисертација

представља самостално урађено, оригинално научно дело. На основу свега изложеног, а

имајући у виду квалитет, значај, остварене резултате и научни допринос докторске

дисертације „Промена ставова према ученицима са Дауновим синдромом применом

програма индиректног контакта“ кандидаткиње Бојане-Консуело Талијан, Комисија

предлаже Већу за мастер специјалистичке и докторске студије Универзитета у Београду –

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију да прихвати извештај о оцени урађене

докторске дисертације и да га упути у даљу процедуру.

У Београду, 21.07.2017.

КОМИСИЈА

_______________________________________

Проф. др Бранислав Бројчин
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рехабилитацију
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редовни професор, Универзитет у Београду
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рехабилитацију
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