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},HI4BEP3IITET Y EAII,OJ JIYIII4

U3BJEIIITAJ
o oqieHu ypateHe donmopcKe ducepmaquje

-##e*m{ffi.

I rronAur,t o KoMr.rcr4Jr{

Hacra.nuo-uay.ruo nr.rjehe (Dr.rno:oScror $axya,era ynunepsurera y Bamoj Jlyqr, je
ua cje4nrnqu o4pxauoj 20.06.2017. roar.rHe r.rMeHoBa.no rouraczjy (pjenerre 6p. 07
/3.1233-2117):a oqjeuy Ao(ropcKe 4ucepraqzje paseoj npujamerbcmaa npedwxoncxe
djeqe y aHcmumy4uoHutHotr Bacnumaby (aHAx.qarxr,rr6e np Came llapmano y
c,re4eheu cacraBy:

1. 4p Cnerosap Eorojenuh, peAoBHr{ npo$ecop @aroso$cror Saxyrrera ynr,rnepsrarera y
Eauoj Jlyqrz 3a yxy HayqHy o6raqr Onrura uegaroruja, npe4cje4nur<;

2' 4p Henag cysuh, pegoarrl upo$ecop (Dr.uoso$cror t|ar<ynrera yHurepsurera y Barroj
Jlyqra :a yu<y uayruy o6lacr Onlrra le4arortja r.r Meroqr.rxa BOp-a, .LIaH;

3. npo$. ap 3narKo flasaonth, BaHpeAHr.r npo(fecop 3a yxy HayqHy o6racr Onura
ne4arorvja, <Duroao$crra rpaxylrer yuunep:ure.ra y Zcrovnou Capajeny, vnar;

2) Haaecru cactaa rouucltje ca HiBHaKoM I.rMeHa r.i [pe3r]Me*a cBaxor qJIaHa, HayqHo-HacraBHor 3Bar[a!

1i3? yT" nayvne o6,racra :a xojy je uaa6paa y :aane r Ha3r.rBa yHrrBep3tlrera./Qaxy,rrera/r.urcraryra
Ha KoJeM.ie q,IaH xon,|ucnie :anocleu.

II IOAAIIII O KAHII4IATY

Kau4z4ar: Cana (Mlrlre) flap.ra,ro;

.{ary,u r.r ujecro polema: 17.05.1979. ro4rane, Earra Jlyr<a;

Marucrapcxr.r cryguj: lDu:rosoQcr<r.r Qary:rrer ynunepsurera y Eamoj Jlyqz, cry4ujcr<lt
flporpaM ne4aroruje, 3Bar6e Matr.rcrap neAarorxKrrx Ha],Ka;

Marr,rcrapcra tesa: Marcrapc xa teza Ceojcmea cu 46otruqre uzpe npedurconcrce djeqe
o46parreua 09.09.2011. roAr'rHe Ha @uroso@crou 1|aryarery yuurep:urera y Barroj
Jlyqra, uayvna o6:racr ne4aroruxe HayKe;

Hayuua o6nacr creqepor 3Bar6a Matr.rcrpa Ha).Ka: Hay.rHa o6aacr fle,4arorure Hayre, yxa
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научна област Општа педагогија; 

  

1) Име, име једног родитеља, презиме;  

2) Датум рођења, општина, држава; 

3) Назив универзитета и факултета и назив студијског програма академских студија II циклуса, 

односно послиједипломских магистарских студија и стечено стручно/научно звање; 

4) Факултет, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране магистарског рада; 

5) Научна област из које је стечено научно звање магистра наука/академско звање мастера; 

6) Година уписа на докторске студије и назив студијског програма. 

III УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

         Докторска дисертација мр Сање Партало  под насловом  Развој пријатељства 

предшколске дјеце у институционалном васпитању је одобрена одлуком Сената 

Универзитета у Бањој Луци одржаној 03.10.2014. године (Одлука бр.02/04-3.3242-

66/14). 

 

Структуру докторске дисертације чини сљедећих  седам  поглавља: 

 

1. Увод (стр. 1 – 2) 

2. Теоријски приступ проучавању проблема (стр. 3 – 74)  

3. Методологија истраживања (стр. 75 – 99) 

4. Резултати  истраживања и дискусија (стр. 100 – 173) 

5. Закључци (стр. 174 – 182) 

6. Литература (стр. 183 – 192) 

7. Прилози (стр. 193 – 335) 

 

         Поглавље Теоријски приступ проучавању проблема се састоји од шест 

потпоглавља и то: Појмовно одређење пријатељства предшколске дјеце, Схватање 

пријатељства у дјелима педагошких класика, Теоријске основе развоја пријатељства 

предшколске дјеце, Васпитне импликације развоја пријатељства предшколске дјеце, 

Пријатељство и социјално – емоционалнo васпитање предшколске дјеце и 

Педагошки аспекти алтруизма и љубави као основа пријатељства предшколске 

дјеце. У оквиру најобимнијег, трећег потпоглавља Теоријске основе развоја 

пријатељства предшколске дјеце сагледано је утемељење пријатељства 

предшколске дјеце из угла пет теоријских становишта (теорије везивања и 

интерперсоналног привлачења, когнитивистичко – развојне теорије, теорије 

личности, еколошка теорија људског развоја и теорије о отвореном васпитању ),  при 

чему је сваком од њих посвећен по један посебан поднаслов. 

           Поглавље Методологија истраживања садржи стандардне методолошке 

елеменете сагледане у посебним потпоглављима:  Приступ проблему истраживања,   
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Предмет истраживања, Циљ и задаци истраживања, Хипотезе истраживања, Методе, 

технике и инструменти истраживања, Популација и узорак истраживања, 

Статистичка обрада података, те Oрганизација и ток истраживања. 

        У четвртом поглављу Резултати истраживања и дискусија детаљно су и 

аргументовано приказани и интерпретирани резулати истраживања у оквиру 

сљедећих шест потпоглавља која су проистекла из задатака и хипотеза истраживања: 

Факторска структура манифестних варијабли пријатељства предшколске дјеце, 

Разлике у пријатељству предшколске дјеце с обзиром на узраст и пол, Разлике у 

пријатељству предшколске дјеце с обзиром на породичне варијабле, Пријатељство и 

социометријски статус предшколске дјеце, Процјене васпитача о различитим 

аспектима пријатељства предшколске дјеце и Подстицање развоја пријатељства 

предшколске дјеце у инстутуционалном контексту реализацијом акционог 

истраживања. 

       У петом поглављу Закључци извршена је рекапитулација налаза истраживања са 

њиховим импликацијама, као и синтеза цјелокупног истраживања. У шестом 

поглављу  наведен је списак преко 130 јединица кориштене литературе. Седмо 

поглавље Прилози садржи oсам група прилога: Инструменти истраживања, 

Релијабилност опсервационе скале, Факторска анализа опсервационе скале, 

Релијабилност упитника за васпитаче, Факторска анализа упитника за васпитаче, 

Статистичке табеле и графикони, Програм акционог истраживања и Продукти 

предшколске дјеце у оквиру акционог истраживања. 

      Дисертација је написана на укупно 335 страница (са прилозима), а текст рада 

садржи 34 табеле (не укључујући табеле из прилога). 

 

1) Наслов докторске дисертације; 

2) Вријеме и орган који је прихватио тему докторске дисертације 

3) Садржај докторске дисертације са страничењем; 

4) Истаћи основне податке о докторској дисертацији: обим, број табела, слика, шема, графикона, број 

цитиране литературе и навести поглавља. 

IV УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

          

            У образложењу проблема истраживања полази се од тезе  да  је пријатељство 

једна од највећих вреднота у животу сваког појединог човјека, али и битан 

показатељ интегрисаности друштва. Стога проучавање проблема развоја 

пријатељства предшколске дјеце у данашњем времену дехуманизације међуљудских 

односа има посебну вриједност и значај.  

           С теоријског аспекта, значај проучаваног и истраживаног проблема се огледа 
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у доприносу теоријским расправама о проблематици пријатељства уопште као и 

специфичније пријатељствима предшколске дјеце у институционалном васпитању. 

Анализи овог питања приступа се с различитих стајалишта и то филозофског, 

психолошког и педагошког. Разматрањем теоријских схватања о пријатељствима 

предшколског дјетета, развоју пријатељства међу дјецом, односу пријатељства и 

социјално – емоционалног развоја предшколске дјеце, као и теоријском дискурсу о 

алтруизму, љубави и пријатељству кандидаткиња настоји образложити и утемељити 

став да пријатељства предшколске дјеце доприносе утемељењу личности. Једна од 

идеја водиља у овом раду за кандидаткињу је идеја Виготског о интеракцији као 

конституишућем фактору развоја самосвијести код дјеце предшколског узраста. Ова 

теза долази на ред за дубље и истовремено конкретније преиспитивање управо у 

нашем времену – потрошачком друштву које карактерише пермисивност која води 

ка отвореном васпитању. У том смислу истраживање овог проблема отвара 

могућност да се пошавши од постојећег институционалног система васпитања и 

образовања разоткрију и подстакну клице новог, које, по први пут, надолазе преко 

дјеце, што се у савременој теорији предшколског васпитања препознаје као 

неминовно кретање ка отвореном васпитању диктираном потребама пермисивне, 

учеће цивилизације. 

             Предмет истраживања је конкретније дефинисан у односу на проблем: 

„Утврђивање односа између емпиријског модела развоја пријатељства предшколске 

дјеце у институционалном васпитању и њихових социопедагошких обиљежја, 

процјенa васпитача о различитим аспектима пријатељства предшколске дјеце, као и 

подстицање дјечијих пријатељстава путем реализације акционог истраживања“. 

Предмет је методолошки адекватно операционализован кроз задатке и помоћне 

хипотезе истраживања. Помоћне хипотезе су: 1) Претпостављамо да ћемо поступком 

факторске анализе утврдити интерпретабилан емпиријски модел пријатељства 

предшколске дјеце; 2) Претпостављамо да постоји статистички значајна разлика у 

појединим аспектима пријатељства предшколске дјеце с обзиром на њихов узраст и 

пол; 3) Очекујемо да постоји статистички значајна разлика у појединим аспектима 

пријатељства предшколске дјеце с обзиром на породични статус (цјеловитост 

породице, ниво образовања родитеља, број дјеце, ред рођења); 4) Претпостављамо 

да постоји статистички значајна повезаност између аспекта пријатељства 

предшколске дјеце са њиховим социометријским статусом; 5) Очекујемо да ћемо 

установити статистички значајан однос између процјена васпитача о различитим 
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аспектима пријатељства предшколске дјеце (поимање пријатељства, разлози 

склапања пријатељства, добити пријатељства, тешкоће у стицању пријатеља); 6) 

Очекујемо да ће примјена Програма подстицања развоја пријатељства предшколске 

дјеце у оквиру акционог истраживања допринијети развоју пријатељства 

предшколске дјеце у инстутуционалном контексту. 

             Наведена операционализација истраживања развоја пријатељства 

предшколске дјеце у институционалном васпитању има значај за васпитну праксу. 

Прагматични допринос дисертације је двојак. С једне стране, квантитативни дио 

истраживања пружа практичарима објективне спознаје о пријатељству унутар 

васпитне вртићке групе, као и социјалном статусу сваког појединог дјетета, што је 

свакако, битан услов за васпитно дјеловање. С друге стране, у  другој фази 

емпиријског истраживања, у овом раду је презентовано реализовано акционо 

истраживање у којем је примјењен Програм подстицања развоја пријатељства 

предшколске дјеце у институционалном васпитању. Управо овакавим приступом се 

у потпуности остварује епистемолошки принцип практичног интереса, односно, у 

овом случају, унапређења постојеће васпитне праксе у предшколском 

институционалном васпитању. У оквиру акционог истраживања васпитачи су били у 

прилици да активно учествују у позитивним промјенама које су се очитовале код 

поједине дјеце и на нивоу васпитних група. Поред тога, стављање васпитача у 

позицију суистраживача допринијело је унапређењу и развоју њихових 

професионалних компетенција. 

         Анализа савремених теоријских схватања из ове области (Aronson, Wilson i 

Akert, 2005; Berk, 2015; Day, 2009; Deegan, 2005; Hartley – Brewer, 2009; Krnjajić, 

1990) указује да су вршњачки односи, а нарочито дјечја пријатељства важни фактори 

у развоју социјалне, емоционалне и когнитивне компетентности. На основу анализе 

бројних покушаја дефинисања појма пријатељства (Berndt, 1996; Džejms, 2004; 

Furman, 1996; Hays, 1988; Hinde, 1997; Krnjajić, 1990; Rot, 1999; Sanchez – Igual, 

2010; Valsiner, 1997) изведене су основне одреднице  и дата операционална 

дефиниција пријатељства предшколске дјеце. Теоријске основе схватања 

пријатељства предшколске дјеце сагледане су у различитим теоријским приступима 

и теоријама које су условно подјељене на: теорије везивања и интерперсоналног 

привлачења, когнитивистичко – развојне теорије, теорије личности, еколошке 

теорије и теорије о отвореном вапитању (Aronson, Wilson i Akert, 2005; Berk, 2015; 

Brown, 2006; Богојевић, 2002; Bronfenbrener, 1997; Fulgosi, 1983; Goleman, 2014; 
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Hoffman, 2003; Horvat, 1986; Kaprara i Ćervone, 2003; Krnjajić, 1990; Маrjanović, 

1987; Pijaže, 1968; Stojaković, 2012; Suzić, 2006; Vasta, Haith i Miller,1998; Valsiner, 

1997; Vigotski, 1996; Zazo, 1985; Woolfolk, 2016; Шапиро, 1998). У основи свих 

наведених теорија указује се на велики значај пријатељства у развоју и васпитању 

предшколског дјетета. Посебно се указује на значај пријатељства у развоју и 

васпитању социјалних и емоционалних компетенција дјетета. Уважавајући ту 

чињеницу као и важност партнерског односа заснованог на пријатељству између 

дјетета и одраслог, указује се на то да савремене концепције предшколског 

васпитања ослоњене на нову парадигму васпитања – имплицитну педагогију, 

утемељњну на пермисивности, трагају за начинима освјешћавања новог 

сензибилитета и нових односа одраслих са дјецом и промјенама које оне уносе у 

васпитање. 

             Поред анализе теоријских основа дјечијег прјатељстава, критички су 

анализирана и  емпиријска истраживања (Богојевић,2003; Katz i McClellan, 1999; 

Kaprara i Ćervone, 2003; Krnjajić, 1990; Krafft i Semke, 2008; Pere– Klermon, 2004; 

Vigotski, 1996). Анализа налаза емпиријских истраживања показује да социјалне 

интеракције с вршњацима и развој пријатељства представљају окосницу развоја и 

васпитања предшколског дјетета. Интеракција међу вршњацима извор је сарадње 

која је заснована на равноправности учесника у дискусији, на успостављеном 

систему значења која се придају дискутованим идејама, на размјени аргумената и 

усаглашавању сопственог мишљења са мишљењем других. Унутар вршњачких 

група дијете стиче различита социјална искуства која доприносе развоју моралности, 

а најсложенији облици социјалних искустава дешавају се у пријатељском односу. 

Признавање утицаја друштвених група на развој личности довео је до много 

истраживања друштвене интеракције међу дјецом. Развијен је велики број 

социометријских техника (Hartup, 1985, Hays, 1988), а њихова употреба са школском 

дјецом, као и са другим групама је широко прихваћена. Међутим, није доказано да је 

њихова примјена код дјеце предшколског узраста добар показатељ друштвеног 

статуса у групи. Разлог томе је што на одговоре предшколске дјеце утиче низ 

фактора као што су тренутно расположење, разиграност, тренутне склоности и 

интереси дјетета. У претходним истраживањима пријатељства поред квантитативних 

примјењивани су и квалитативни приступи (Avgitidou, 2001; 1993; Day, 2009; 

Deegan, 2005; Erwin, 1993; Green, 1993; Hartley – Brewer, 2009, Krafft i Semke, 2008; 

Sanchez – Igual, 2010) који су дизајнирани да одговоре на многа истраживачка 
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питања у вези са овим односима која нису могла бити расвјетљена примјеном 

квантитативних метода. Евидентно је да се већина претходних емпиријских 

истраживања дјечијег пријатељства односила на дјецу школске доби док су 

истраживања пријатељства предшколске дјеце ријетка. Пермисивност као 

одређујућа карактеристика савременог васпитања, које тежи отворености, намеће 

потребу да се пријатељства дјеце истражују већ на предшколском узрасту. 

1) Укратко истаћи разлог због којих су истраживања предузета и представити проблем, предмет, 

циљеве и хипотезе; 

2) На основу прегледа литературе сажето приказати резултате претходних истраживања у вези 

проблема који је истраживан (водити рачуна да обухвата најновија и најзначајнија сазнања из те 

области код нас и у свијету); 

3) Навести допринос тезе у рјешавању изучаваног предмета истраживања; 

4) Навести очекиване научне и прагматичне доприносе дисертације. 

V МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

 

            Примјерено предмету истраживања, у овом раду кориштене су сљедеће 

научно-истраживачке методе: метода теоријске анализе и синтезе, емпиријско – 

неекспериментална метода (односно сервеј метода), акциона метода и метода 

дискурса. Метода теоријске анализе и синтезе је кориштена са сврхом дефинисања 

теоријских основа истраживања и расвјетљавања постојећих сазнања о развоју 

дјечијег пријатељства у институционалном васпитању. Сврха примјене ове методе је 

сагледавање предмета истраживања из различитих перспектива (филозофске, 

психолошке и педагошке) и теоријско утемељење како би се утврдиле полазне 

основе за његово даље емпиријско истраживање. Примјена сервеј методе је имала за 

циљ уочавање односа међу дјецом у васпитним групама и атрибуција којима дјеца 

тумаче пријатељство и који смисао придају спектру афективних односа међу собом. 

Акционом методом кандидаткиња је унијела одређене промјене у васпитно-

образовну праксу предшколских установа у виду подстицања пријатељства, те 

извршила праћење тока и ефекта тих промјена. Метода дискурса као типична 

квалитативна метода послужила је да се у свим етапама  акционог истражвања 

сагледа контекст кроз процес расправе и рефлексије свих учесника истраживања. 

           У дисертацији су кориштене сљедеће истраживачке технике: систематско 

научно посматрање и посматрање са учешћем, скалирање, социометријска техника, 

анкетирање, фокус групе, интервју, квалитативна анализа садржаја и тестирање. У 

оквиру сваке од наведених истражвачких техника кандидаткиња је самостално 

конструисала одговарајуће истраживачке инструменте. С обзиром да је истраживање 

развоја предшколске дјеце сагледано и реализовано с два аспекта – квантитативног и 
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квалитативног (акционог), комисија оцјењује да су на оперативном нивоу тј. нивоу 

истраживачких инструмената испоштовани и уважени методолошки захтјеви важећи 

за та два истраживачка приступа.  

            Опсервациона скала за процјену развијености пријатељства предшколске 

дјеце у институционалном васпитању је кључни инструмент за квантиативни дио 

истраживања. Инструмент је конструисан на основу операционализације и 

индикатора проистеклих из теоријског проучавања, те је садржавао 80 ставки у 

односу на које су васпитачи вршили процјене учесталости (петостепена Ликертова 

скала) индикатора пријатељства за дјецу у оквиру васпитних група. Баждарењем ове 

опсеравционе скале утврђен је веома висок Кронбах алфа коефицјент (Cronbach's 

alpha) који на цјелокупној коначној верзији скале од 52 ставке износи α = 0,96. 

Социометријским упитником испитане су социјално-емоционалне релације међу 

дјецом у васпитној групи. Суштина примјене овoг инструмента била је у 

регистровању позитивних и негативних избора које врше чланови вртићке групе. Уз 

социометријски упитник, као помоћни инструмент је  израђен и примјењен протокол 

интервјуа. Дјеца су одговарала на питања: Шта је пријатељство/другарство?; Зашто 

баш с тим другарима волиш да се дружиш? и Зашто не волиш да се дружиш с том 

дјецом? Евиденционом листом основних података о дјетету прикупљени су 

основни подаци релевантни за истраживање за свако дијете (назив и мјесто вртића, 

васпитна група, име и презиме васпитача и дјеце, пол, узраст, изостанци из вртића, 

породични статус, број браће и сестара, ред рођења и стручна спрема мајке и оца). 

Упитник за васпитаче о пријатељству предшколске дјеце је инструмент који је 

израђен са циљем испитивања ставова и процјена васпитача о пријатељству 

предшколске дјеце. Уз сваку ставку васпитачи су требали исказати степен слагања 

на петостепеној скали (1 – уопште се не слажем; 2 – не слажем се; 3 – неодлучна сам; 

4 – слажем се; 5 – у потпуности се слажем). Поред тога, кориштена су анкетна 

питања отвореног типа. У једном од таквих питања васпитачима је дата могућност 

да пренесу неки посебно снажан утисак или примјер из праксе који илуструје дјечија 

пријатељства. 

        У другој фази истраживања – акционом истраживању поред два квантитативна 

инструмента (Тест пријатељствa и социометријски упитник), доминатно су 

кориштени квалитативни истраживачки инструменти тј. Протокол питања за фокус 

групу, Протокол питања за интервју и Протоколи за квалитативну анализу 

садржаја. 
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       Квантитативни дио истраживања је спроведен на узорку од 2009 дјеце 

предшколског узраста и 150 васпитача предшколске дјеце. Овај узорак који и по 

својој величини и по својој структури у односу на популацију испуњава 

методолошке критерије, је у поступку сређивања података и припреме за 

статистичке анализе, редукован, тј. из статистичке анализе су искључени подаци 

испитаника за које је истраживач уочио да нису поуздани. 

        Квалитативни дио истраживања (акционо истраживање) је реализовано на 

узорку од осам вртићких група и њихових васпитача (три старије, двије средње, 

једна млађа и двије мјешовите вртићке групе). Комисија сматра да је кандидаткиња 

изузетно квалитетно методолошки и методички осмислила програм акционог 

истраживања, а који је садржавао припреме за активности с циљем подстицања 

пријатељства предшколске дјеце. 

        Комисија процјењује да је кандидаткиња примјенила адекватне и 

истраживачким задацима и хипотезама примјерене методе и поступке статистичке 

анализе, посебно образлажући претпоставке и услове за примјену сваке од њих, те  

квалитативне обраде података.  

1) Објаснити материјал који је обрађиван, критеријуме који су узети у обзир за избор материјала; 

2) Дати кратак увид у примијењени метод истраживања при чему је важно оцијенити сљедеће: 

1. Да ли су примијењене методе истраживања адекватне, довољно тачне и савремене, имајући у 

виду достигнућа на том пољу у свјетским нивоима; 

2. Да ли је дошло до промјене у односу на план истраживања који је дат приликом пријаве 

докторске тезе, ако јесте зашто; 

3. Да ли испитивани параметри дају довољно елемената или је требало испитивати још неке, за 

поуздано истраживање; 

4. Да ли је статистичка обрада података адекватна. 

VI РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

        

           Резултати истраживања презентовани су у засебном поглављу рада у шест 

ужих цјелина, односно по поглављима која одговарају на шест помоћних хипотеза 

истраживања.  

            Одговарајући на прву помоћну хипотезу кандидаткиња је изложила и 

детаљно интерпретирала резултате факторске анализе података прикупљених 

опсервационом скалом пријатељства предшколске дјеце.  Уз примјену методе 

главних компоненти и варимакс критериј за ротацију приказана је факторска 

солуција са четири фактора који објашњавају 52,41 % тоталне варијансе. 

Идентификовани факотори су: 1. Пријатељство као приближавање алтруизму, 2. 

Пријатељство као удаљавање од егоизма, 3. Пријатељство као удаљавањe од 

нарцисоидности и 4. Пријатељство као давање и примање љубави. Кандидаткиња је 
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дала студиозну и критичку интерпретацију поменута четири фактора, ослањајући се 

на савремена теоријска схватања домаћих и иностраних аутора из области 

педагогије, психологије и филозофије (Vinikot, 1999; Warenna, 2000; Ивић, 2010; 

Džejms, 2004; Каменов, 2006; Vasta, Haith i Miller, 1998; Hofman, 2003; Богојевић, 

1999;  Каngrga, 2007; Bowlby, 1973; Zazo, 1985; Ilić, 2010; Мarjanović, 1987). 

Потврђујући прву помоћну хипотезу кандидаткиња синтетички заокружује тумачење 

факторске анализе констатацијом да први и други фактор објашњавају социјално 

понашање (нагласак је на социјализацији), док основу трећег и четвртог фактора 

чини емоцијама засићено понашање (нагласак је на индивидуализацији). Стога код 

предшколског дјетета конфликт егоизам – алтруизам (социјализација) прераста у 

конфликт самољубље (нарцизам) – љубав у којем је поново при одрастању нагласак 

на индивидуализацији.  

           У  другом поглављу кандидаткиња је изложила резултате укрштања четири 

компоненете пријатељства са варијаблама узраст и пол. Резултати једнофакторске 

униваријантне анализе варијансе указују да постоји статистички значајна разлика на 

нивоу 0,01 и то сва четири аспеката пријатељства предшколске дјеце с обзиром на 

њихов узраст са тенденцијом раста испољавања свих аспеката пријатељства упоредо 

са узрастом дјетета. Ови резултати су посебнио интерпретирани из угла 

институционалног контекста и живота у вртићкој групи који захтјевају од дјетета да 

своје понашање усклади са потребама групе. Анализа поменутог односа завршава се 

закључком да упоредо с узрастом дјетета, пријатељства постају сложенија и 

психолошки утемељенија, заснована на узајамном разумијевању и наклоности. 

Утврђене су и полне разлике у корист дјевојчица (значајно на нивоу 0,01) у три 

аспекта пријатељства предшколске дјеце (приближавање алтруизму,  удаљавање од 

егоизма и давање и примање љубави), док разлика с обзиром на пол није значајна на 

субскалеру удаљавање од нарцисоидности. Друга помоћна хипотеза је прихваћена. 

            У трећем поглављу укрштена су четири аспекта пријатељства са низом 

варијабли које се тичу породичних прилика (број браће и сестара, ред рођења, 

потпуност породице, стручна спрема родитеља). Резултати овог дијела истраживања 

показују да нема статистички значајне разлике (примјењена је једнофакторска 

ANOVA) у односу на поменуте породичне варијабле. Кандидаткиња закључује да на 

развој пријатељства предшколске дјеце утиче институционални контекст, те да би у  

наредним истраживањима овог проблема требало обухватити и дјецу која нису 

обухваћена организованим предшколским васпитањем и образовањем. 
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        У наредном, четвртом поглављу анализирана је веза између четири 

компоненте дјечијих пријатељстaва које, у ствари, представљају резултат 

опсервације и процјена васпитача, са социометријским статусом (прихваћеност и 

одбаченост) који су утврђени директним испитивањем дјеце. Однос између 

пријатељства и социометријског статуса утврђен је поступком вишеструке 

регресионе анализе (метод Stepwise). У првом случају, критеријумска варијабла је 

прихваћеност предшколске дјеце а предиктори су компоненте пријатељства и 

социометријска одбаченост. У другом случају, критеријумска варијабла је 

одбаченост предшколске дјеце а предиктори су такође четири компоненте 

пријатељства те социометријска прихваћеност. У оба случаја регресиона анализа је 

вршена по узрасту (вртићкој групи) и полу дјеце. Утврђен је читав низ статистички 

значајних регресионих модела којима се објашњава варијанса критеријумских 

варијабли (између 4 и 17 процената), посебно за сваки ниво варијабли вртићка група 

и пол дјеце. Тако, на примјер, приближавање алтруизму се издваја као статистички 

значајан предиктор социјалне прихваћености (у моделу 2 - млађа група β=0, 32, р<0, 

001; средња група β=0, 28, р<0, 001; старија група β=0, 17, р<0,0 01; дјечаци β=0, 28, 

р<0, 001; дјевојчице β=0, 19, р<0,001). Доминантан предиктор социјалне одбачености 

у групи је удаљавање од егоизма који се јавља у свим моделима на на свим узрасним 

групама, те код дјечака и дјевојчица. Његов допринос по свом интензитету у готово 

свим моделима износи преко 0,30.  Његов смјер је у свим случајевима негативан, 

што указује да ће дијете које у свом социјалном понашању у већој мјери исказује 

удаљавање од егоизма бити мање одбачено у вртићкој групи. 

             Пета помоћна хипотеза која се односи на процјене васпитача о пријатељству 

предшколске дјеце тестирана је низом статистичких поступака. Сажето, налази 

испитивања процјена васпитача предшколске дјеце указују на сљедеће: факторском 

анализом утврђена је факторска солуција процјена васпитача о пријатељствима 

предшколске дјеце у институционалном контексту; васпитачи исказују позитивне 

ставове о четири компоненте пријатељства предшколске дјеце (негативно 

асиметричне дистрибуције); постоји позитивна и статистички значајна повезаност 

између процјена васпитача о четири компоненте пријатељства; постоји позитивна и 

статистички значајна повезаност између ставки унутар првог фактора Пријатељство 

као подршка социјализацији дјетета; васпитачи са више година радног стажа 

исказују и виши ниво процјена на сва четири фактора у односу на васпитаче са мање 

година радног стажа, али је статистички значајна разлика утврђена само код 
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четвртог фактора Подршка и ослонац за дијете; васпитачи који су процјенили да су 

родитељи у већој мјери заинтересовани за дјечија пријатељства у вртићу исказују 

позитивније ставове код првог, трећег и четвртог фактора у односу на васпитаче који 

процјењују нижи ниво заинтересованости родитеља., али је статистички значајана 

разлика утврђена само код трећег фактора Вриједности за дијете; квалитативна 

анализа одговора васпитача на питања есеј типа указује да васпитачи користе 

различите поступке и средства за развој пријатељства предшколске дјеце у оквиру 

слободних, игрoвних и структуираних активности. Узимајући у обзир све наведене 

налазе кандидаткиња закључује да постоји статистички значајан однос између 

процјена васпитача о различитим аспектима или компонентама пријатељства 

предшколске дјеце, али не и у свим случајевима укрштања тих компоненти са радим 

стажом и процјеном заинтересованости родитеља за пријатељство њихове дјеце. 

Стога је пета помоћна хипотеза у већој мјери прихваћена. 

            Шесто поглавље резултата истраживања је најобимије и односи се на детаљан 

опис и тумачење резултата акционог истраживања под називом  Подстицање развоја 

пријатељства предшколске дјеце у институционалном васпитању. Презентујући 

резултате кроз четири фазе акционог истраживања (планирање и припремање 

акционог истраживања, фазу акције, фазу праћења реализације активности и фазу 

рефлексије) кандидаткиња је одговорила на пет постављених истраживачких питања, 

а који су цјеловито дефинисана у шестој помоћној хипотези. Прво истраживачко 

питање се односи на контекст акционог истраживања. Сазнања о контексту 

истраживања установљена су на различите начине: анализом литературе, анализом 

постојеће педагошке праксе кроз фокус групе и индивидуалне разговоре са 

директним учесницима васпитно – образовног процеса у институцијама 

предшколског васпитања и рефлексијом на претходна истраживања и дугогодишњу 

супервизију педагошке праксе студената Студијског програма педагогије и 

Студијског програма за предшколско васпитање и образовање. Ипак, до 

најкориснијих сазнања кандидаткиња долази кроз реализацију прве фазе 

истраживања (квантитативно истраживање). Друго истраживачко питање односило 

се на квалитет вршњачких пријатељских односа у васпитној групи. Резултати указују 

да су дјеца након дјеловања програма постигла високе скорове на тесту пријатељства 

(негативно асиметричне дистрибуције), те да је утврђен већи број узајамних 

позитивних бирања међу дјецом што је резултирало и већим социометријским 

индексом групне кохезивности у финалном мјерењу у односу на иницијално 
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мјерење. Поред ефеката вршњачких пријатељских односа, презентовани су, а што је 

својствено акционим истраживањима, и резултати праћења тока тј. самог процеса 

акционог истраживања. У ту сврху наведени су примјери праћења појединих 

активности по узрасним групама. Резултати таквог праћења указују да су 

реализоване активности биле ефикасне (евалуацијски листићи и изјаве васпитача). 

Трећи истраживачки задатак се односио на дјеловање програма акционог 

истраживања на дјецу која су имала негативан вршњачки статус у групи и која су се 

понашала несоцијабилно. Како би одговорила на ово истраживачко питање 

кандидаткиња даје приказ случаја (дјечак, 5,5 година) којим описује позитивно 

дјеловање програма на дијете које је имало потешкоће у вршњачким односима. 

Резултати показују побољшање његовог вршњачког статуса, односно развијање 

доброг односа са другом дјецом ( социометријски статус, изјаве дјечака и његових 

вршњака и сл.). Четврто истраживачко питање тиче се унапређења професионалних 

компетенција васпитача. Васпитачи су подстицани на континуирану рефлексију и 

саморефлексију. Рефлексијом и саморефлексијом се настоје разумјети околности, 

процеси, предности и недостаци до којих се дошло током самих активности. 

Истраживачки налази тих рефлексија указују на сљедеће: васпитачице су добиле 

јаснију представу о томе која је њихова улога у истраживању у односу на сам 

почетак истраживања; схватиле су суштину акционог истраживања и упознале се са 

његовим основним карактеристикама; увидјеле су значај проучавања проблема 

дјечјих пријатељстава; васпитачице су схватиле предност дубинског бављења 

одређеном темом; изнијеле су потешкоће с којима су се сусретале у току активности, 

усагласиле су се да је у наредним активностима потребно више заступати умјетничке 

области и указале да је за већину активности потребна дужа временска динамика 

што је највећим дијелом условљено тиме што дјеца показују висок ниво мотивације 

за учешће у активностима. С обзиром да су васпитачи у истраживању имали улогу 

суистраживача која подразумијева планирање, праћење и разумијевање комплексне 

динамике активности дјеце и заједничко промишљање, реализовање и евалуацију 

васпитно–образовног процеса ово истраживање је побољшало развој њихових 

професионалних компетенција. Васпитачи су на личним примјерима уочили 

предности акционих истраживања и постали отворенији за нова. Пето истраживачко 

питање било је шире постављено и односило се на унапређње квалитета васпитно – 

образовне праксе у институционалном предшколском васпитању. Квалитет 

реализованих активности које су креиране за потребе овог истраживања препознате 
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су од стране васпитача који нису учествовали у истраживању. Уз подршку и савјете 

колега заживјеле су и у њиховим васпитним групама. Тиме су васпитачи на 

конкретним примјерима уочили предности заједничког учења и размјене искустава, 

а самим тим унаприједили  постојећу васпито-образовну праксу. 

           У цјелини гледано, резултати истраживања су систематично, јасно, 

вјеродостојно и методолошки адекватно изложени, аргументовано педагошки 

интерпретирани, те утемељени и упоређени са резултатима других теоријских и 

емпиријских истраживања. У излагању и тумачењу резултата истраживања 

кандидаткиња се руководила проблемом свог истраживања, те постављеним 

хипотезама истраживања. 

         Добијени резултати указују на посебну педагошку вриједност и значај 

пријатељстава предшколске дјеце, која се очитује у њиховом доприносу 

социјализацији и индивидуацији личности дјетета. У средишту ове дисертације је 

схватање да истинска подршка васпитању и развоју дјетета захтјева квалитету 

интеракције, уважавање и узајамност, те партнерски однос који није могућ без 

пријатељства.  

          Добијени резултати квантитативног истраживања пружају практичарима 

објективне спознаје о пријатељству унутар васпитне вртићке групе, као и социјалном 

статусу појединог дјетета, што је свакако, битан услов за васпитно дјеловање. 

Реализацијом акционог истраживања (квалитативни дио истраживања) васпитачи су 

били у прилици да активно учествују у позитивним промјенама које су се очитовале 

код поједине дјеце и на нивоу васпитних група, а позиција суистраживача 

допринјела је унапређењу и развоју њихових професионалних компетенција. 

Резултати истраживања отварају могућности за нова истраживања која ће 

проблематику пријатељства предшколске дјеце сагледавати и ван инстутуционалног 

контекста и у истраживачки узорак укључити родитеље. 

1) Укратко навести резултате до којих је кандидат дошао; 

2) Оцијенити да ли су добијени резултати јасно приказани, правилно, логично и јасно тумачени, 

упоређујући са резултатима других аутора и да ли је кандидат при томе испољавао довољно 

критичности; 

3) Посебно је важно истаћи до којих нових сазнања се дошло у истраживању, који је њихов теоријски 

и практични допринос, као и који нови истраживачки задаци се на основу њих могу утврдити или 

назирати. 

 

VII ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ 
 

 Докторска дисертација кандидаткиње мр Сање Партало под насловом Развој 

пријатељства предшколске дјеце у институционалном васпитању има 

оригинални научни и практични допринос у области истраживања сложених 
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