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БАСНА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА УЧЕНИЧКИХ  
СХВАТАЊА СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА И МОТИВА  

ЉУДСКОГ ПОНАШАЊА2 
 

      У раду се са теоријског и емпиријског аспекта разматра значај аналитичко
синтетичког проучавања басни, с циљем да се установи да ли функционално 

изабран методички приступ током наставне интерпретације басни унапређује развој 
способности схватања социјалних односа и мотива људског понашања код ученика млађег 
школског узраста. Истраживање је спроведено методом експеримента са паралелним групама 
на узорку (N = 82) који је одабран из популације ученика четвртог разреда основних школа у 
Републици Србији. Уједначеност група статистички смо контролисали анализом коваријансе. 
У експерименталној групи су реализована континуирана вежбања у анализирању басни које се 
тичу мотива људског понашања и односа међу људима. Резултати истраживања показују да 
је, под утицајем експерименталног програма, код експерименталне групе дошло до знатног 
побољшања нивоа и квалитета способности схватања социјалних односа, али да пол ученика 
није битно утицао на развој схватања социјалних односа и мотива људског понашања. 
Резултати истраживања представљају допринос испитивању васпитне вредности басне, 
као и могућности систематског утицања на развој личности.  

              басна, схватање социјалних односа, мотиви људског понашања, ученици  
 млађег школског узраста

Увод

У оквиру остваривања циљева наставног процеса, ученици упоредо с усвајањем 
знања у вези с наставним садржајима усвајају и социјалне вештине које доприносе 
да се ученици успешно интегришу у друштвену средину и постану њени активни чла-
нови (Zins et al., 2007). Поред интелектуалних способности, за успешно сналажење у 
друштву значајно је и схватање међуљудских односа, као и добро сналажење у њима. 
Буљубашић Кузмановић истиче да је „школа једно од првих и најважнијих места где се 
стварају, развијају и увежбавају међуљудски односи“ (Buljubašić Kuzmanović, 2012: 46),  
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јер омогућава оптимални развој ученика обезбеђујући васпитне моделе (Krnjajić, 
2002) и пружа подршку на путу ка подстицању позитивних социјалних понашања 
која су императив друштва (Jevtić i Vasić, 2014). 

Настава, поред образовног, има и васпитни карактер, те је изузетно важан из-
бор наставних садржаја, као и начин реализације тих садржаја. Због специфичних 
циљева и задатака које остварује, настава књижевности заузима значајно место у 
наставној комуникацији. Књижевни текстови васпитном компонентом подстичу и 
негују ученичке способности, проширују домен учења (Havelka, 1978), утичу на фор-
мирање модела понашања (Bajić i Jovanović, 2003; Ilić, 2003), као и на развој пози-
тивних особина личности (Nikolić, 1992), a обилују и садржајима у којима су описани 
бројни социјални односи, поступци појединаца и група, те представљају материјал 
који може развијати способности у оквиру социјалне интелигенције (Zlatković, 2010). 

У раду се разматра допринос басне, као значајне културне творевине, раз-
воју схватања социјалних односа и мотива људског понашања. У оквиру теоријског 
приступа дата су појмовна одређења социјалне интелигенције и сродних појмова; 
представљене су теоријске одреднице басне и њен васпитни значај; приказана су 
досадашња истраживања у вези са могућношћу утицања на развој схватања социјал-
них односа и мотива људског понашања. У методолошком делу рада приказани су 
резултати истраживања и педагошке импликације. 

Теоријска полазишта истраживања

Сoцијална интелигенција и социјална перцепција

У основи понашања људи, социјалних односа и мотива људског понашања стоји 
социјална интелигенција и социјална перцепција. Квалитет међуљудских односа је 
умногоме одређен нивоом социјалне интелигенције субјеката који учествују у тим 
односима (Radosavljević i Đorđević, 2016). Веома су важне социјалне способности и 
могућност утицања на њих у савременом образовном систему, јер познато је да се 
социјална интелигенција стиче и унапређује кроз искуство (Goleman, 2006; Joseph 
& Lakshmi, 2010; Saxena & Jain, 2013; Vučić, 1970, 1981). Дете од најранијих дана ства-
ра социјалне везе, што указује на то да се социјално понашање стиче, а не добија 
рођењем и да је подложно учењу (Joksimović i sar., 1997).

На концептуалном плану често је тешко направити јасну разлику између со-
цијалне интелигенције и социјалне перцепције. Према Хавелки (Havelka, 2008), со-
цијална перцепција обухвата начинe разумевања и опажања људи, као и резоно-
вања међусобних односа, док социјалну интелигенцију Торндајк (Thorndike, 1920) 
одређује као способност особе да изврши задатке који се тичу међуљудских одно-
са, као и могућност да се мудро реагује у интерперсоналним односима (Trebješanin, 
2004; Zlatić i Bjekić, 2007). Вучић (Vučić, 1982) под социјалном интелигенцијом под-
разумева способност процењивања односа између људи, разумевање поступака 
људи, као и процењивање реаговања на поступке других људи у социјалним одно-
сима. Данас, истраживачи социјалну интелигенцију посматрају као способност за 
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адекватно поступање у међуљудским односима (Doğan & Eryılmaz, 2014; Frankovský 
& Birknerová, 2011; Weis & Süß, 2007), сматрају је новом науком о људским односима 
(Goleman, 2007) и одређују као вишедимензионалну способност (Goleman, 2006; Lee 
et al., 2000; Posavec, 2010; Wong et al., 1995).

У раду се пошло од појмовних одређења социјалне интелигенције као вишеди-
мензионалне способности која укључује схватање социјалних односа и мотива људ-
ског понашања. 

Преглед досадашњих истраживања социјалне интелигенције  
на језичком предлошку басне

Истраживања која су вршена показују да се способности деце у домену социјал-
не интелигенције могу развијати (Petroska Beška, 1990; Pinto et al., 2014; Vučić, 1970, 
1981). Пинто и сарадници (Pinto et al., 2014) су испитивали перцепције португалских 
ученика о сопственој социјалној интелигенцији с обзиром на узраст. Истраживањем 
су били обухваћени ученици осмог, десетог и једанаестог разреда португалских др-
жавних школа. Ученици су решавали Когнитивни тест социјалне интелигенције – CTSI 
(Candeias, 2007, према: Pinto et al., 2014), чија је сврха дијагностиковање ученичких 
способности, потреба, искустава и мотивације за решавање ситуација које се тичу 
међуљудских односа. Резултати указују на статистички значајне разлике између три 
разреда. Вучић је, полазећи од става да је социјална интелигенција већим делом сте-
чена, сматрала да је могуће утицати на њен развој. Испитујући трансфер систематског 
вежбања у анализирању максима, пословица и басни, које се тичу мотива људског 
понашања на развој способности социјалног сналажења, она је утврдила да је екс-
периментална група знатно напредовала у решавању теста социјалне интелигенције 
(Vučić, 1970). У њеном истраживању потврђен je статистички значајан трансфер веж-
бања у анализирању максима на решавање теста социјалне интелигенције. Петроска 
Бешка (Petroska Beška, 1990) је спровела истраживање које је имало за циљ да допри-
несе расветљавању проблема у доказивању постојања социјалне интелигенције као 
посебног и емпиријски кохерентног ентитета. Истраживањем није потврђено да је 
социјална интелигенција посебна способност, независна од апстрактне.

Поред поменутих истраживања, вршена су и истраживања о дечјем разумевању 
поуке у басни, али и схватању мотива понашања ликова у басни (Dorfman & Brewer, 
1994; Hye Jeong, 1999; Jose et al., 2005; Lewis, 1993; Narvaez et al., 1998; Reinstein, 1983; 
Shannon et al., 1988). Нарваез и сарадници су испитивали да ли постоје разлике у 
разумевању алегоријских текстова, издвајања поука и објашњења мотива социјал-
ног понашања у њима код ученика различитог узраста (ученика трећег разреда, 
ученика петог разреда и студената) и утврдили су да разумевање расте упоредо с 
узрастом (Narvaez et al., 1998). Шенон и сарадници, у истраживању које је обухватило 
45 ученика другог, четвртог и шестог разреда, а које се односи на испитивање разу-
мевања прочитаног у вези с мотивима понашања и карактерним особинама ликова, 
нису открили статистички значајне разлике у начину презентовања басни (Shannon 
et al., 1988). Жозе и сарадници сматрају да квалитет интерпретације басне знатно  
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корелира с прецизношћу издвајања њене поуке (Jose et al., 2005). Хју Јонг је сумирао 
емпиријске студије о дечјем разумевању басне и њених поука којима су се бавили 
Рајнштајн, Луис и Дорфман и Бруер (Hye Jeong, 1999). Рајнштајн (Reinstein, 1983) је 
испитивао културни утицај у прихватању басни, а Луис (Lewis, 1993) је истакао утицај 
искуства читача на приказивање моралних поука. У студији Дорфмана и Бруера је 
утврђено да су поједина деца способна да разумеју мотиве понашања главних ју-
нака на основу општеприхваћених ставова којима се регулишу међуљудски односи 
(Dorfman & Brewer, 1994). 

Истраживањем литературе није пронађен велики број емпиријских истражи-
вања социјалне интелигенције код нас и у свету вршених на језичком предлошку бас-
не, а имајући у виду њену специфичну тематску структуру, сматра се да басна може 
представљати добар материјал за развијање способности схватања социјалне инте-
лигенције.

Карактеристике тумачења басне

У басни се сажетошћу излагања догађаја „потврђују основне рефлексије о чо-
веку, људском понашању, универзалним етичким нормама и односима у друштву“ 
(Mrkalj, 2011: 87). Милинковић наглашава да „овај архаични жанр више од било које 
књижевне врсте утиче на профилисање моралног лика малог читаоца и да је тешко 
наћи неко подручје живота које на неки начин није ушло у тематску структуру басне“ 
(Milinković, 2012: 44). Са становишта књижевнотеоријских и историјских разматрања, 
приступ и тумачење басне у настави књижевности захтева дуготрајан истраживачки 
рад јер басна, премда припада реду најстаријих књижевних врста, није довољно ис-
тражена, ни са становишта књижевне науке ни у методичкој пракси (Milinković, 2014). 
Потребно је ученика заинтересовати за све компоненте басне, пре свега за њену те-
матску и естетску структуру, а потом и за алегоричну поуку. Као алегорична прича, 
басна је често повод за разговор о понашању људи, јер „иза ликова животиња крије 
се одређени тип људи одређених карактерних особина” (Solar, 2005: 80). Управо раз-
говором о садржини басне, коју деца доживљавају као један вид игре и разговором 
о особинама животиња, деца лакше уочавају паралелу између понашања одређених 
животиња и људских поступака. 

Приликом интерпретације басни неопходно је планирати савремене методичке 
поступке. Бројни методичари у својим теоријским и емпиријским радовима истичу 
да проблемски приступ у методичком тумачењу уводи децу у разумевање алего-
ријских слојева басне који воде ка увиђању мотива понашања и поступака ликова 
и разумевању социјалних односа у свакодневном животу (Cvetanović, 2013; Čutović, 
2014, 2016; Jose et al., 2005; Lagumdžija, 1991; Maljković, 2007; Stakić, 2014; Todorov, 
2007; Vidović & Fajs, 2015). Кључна улога наставника је да помогне деци да понашање 
одређених животиња у басни разумеју као понашање људи, да усмери дечју пажњу 
на пренесено, алегоријско значење, јер деца немају способност да, бар у почетку 
изучавања и тумачења басне, схвате моралне слојеве који су уткани у пренесено 
значење басне. 
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Из поступака ликова и поуке коју басна шаље ученици могу да схвате и усвоје 
одређене функционалне појмове, који се не обрађују посебно, већ се током тума-
чења указује на њихова примењена значења. Из тог разлога смо се у нашем истражи-
вању определили да континуирана вежбања за експерименталну групу садрже про-
блемска питања која траже од ученика да заузму критички став према поступцима 
ликова. Сврха таквих питања је да се током тумачења басни „направи трансфер на 
свакодневни живот детета, поготову када се ради о социјалним односима“ (Zlatić i 
Petrović Bjekić, 1998). Реч је о питањима следећег типа: Зашто је важно помагати дру-
гима који су у невољи? На који начин бисте желели да помогнете другима, као што је 
то у басни урадио главни лик? Мислите ли да су људи вољни да помогну само када 
могу да добију нешто заузврат? Да ли вас је басна опоменула на нешто? Након анали-
зирања басне, да ли бисте могли нешто да поручите својим друговима? Квалитетнa 
рецепција басни може подстаћи ученике да стечена знања примењују и приликом 
тумачења других басни (Čutović, 2015), али и да сами траже аналогне примере из соп-
ственог искуства, јер „тражење сличних примера из искуства је у складу са теоријом 
идентичних компонената, али такође и са теоријом генерализације“ (Vučić, 1970: 88). 

Специфичности басне као књижевне врсте и њене предности приликом раз-
умевања социјалних односа и мотива људског понашања огледају се у самој зна-
чењској структури њеног текста, јер басна: (1) има значајну улогу у формирању ес-
тетских, етичких и моралних вредности; (2) својим кратким садржајем лако истиче 
поучне мисли у алегоријском облику; (3) уз добар методички приступ њеном тума-
чењу, правилном доживљавању и разумевању, може умногоме да код ученика до-
принесе развијању схватања социјалних односа и мотива људског понашања.

Из претходно изнетих ставова да басна као књижевна врста са својим специфи-
чностима поседује предности за разумевање социјалних односа, одлучили смо се да 
истражимо њену улогу у подстицању развоја схватања социјалних односа и мотива 
људског понашања код ученика четвртог разреда основне школе. 

Методологија истраживања 

Основни истраживачки проблем од кога се пошло у овом раду односи се на пи-
тање: Да ли одређен начин интерпретације басне доприноси развоју схватања со-
цијалних односа и мотива људског понашања код ученика? Циљ истраживања је да се 
утврди да ли је могуће утицати на развој схватања социјалних способности ученика 
млађег школског узраста (ученици четвртог разреда) применом методичког приступа 
који је заснован на проблемском аналитичкосинтетичком анализирању басни. 

Полазећи од циља истраживања, прецизирани су следећи истраживачки за
даци: (1) утврдити да ли је могуће применом методичког поступка тумачења басни 
заснованог на проблемском анализирању унапредити развој способности схватања 
социјалних односа и мотива људског понашања код ученика код којих је примењен 
експериментални програм и да ли су те промене способности статистички значајне у 
поређењу са контролном групом; (2) утврдити да ли пол утиче на промену способно-
сти схватања социјалних односа и мотива људског понашања код ученика. 
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Зависна варијабла истраживања представља схватање социјалних односа, 
а обухвата разумевање међуљудских односа, као и ставове ученика о одређеним 
мотивима људског понашања. Независна варијабла је начин реализације наставе 
коришћењем проблемског аналитичкосинтетичког методичког поступка у контину-
ираним вежбама. Пол ученика чини контролну варијаблу. У раду смо пошли од пре-
тпоставке да постоји могућност деловања (утицаја) на развој схватања социјалних 
односа и мотива људског понашања код ученика млађег школског узраста помоћу 
аналитичкосинтетичких вежбања одабраних басни. 

Истраживање је засновано на експерименту са паралелним групама, a сам екс-
периментални програм је обухватио примену проблемског аналитичкосинтетичког 
поступка у обради басни у експерименталним групама, који обухвата анализу пос-
тупака, исхода, разлога и мотива понашања ликова у басни, како би се синтезом из-
двојених елемената структуре и њиховом актуелизацијом посредством проблемских 
питања омогућило боље разумевање и усвајање социјалних односа у свакодневном 
животу.

За испитивање способности ученика у препознавању односа и мотива људског 
понашања коришћена је модификована и прилагођена верзија постојећих тестова 
за испитивање социјалне интелигенције који су се односили на мотиве људског по-
нашања (Vučić, 1970). Примењен је тест двочланог избора и обухватa 40 тврдњи о 
односима и мотивима понашања код људи (нпр. способности препознавања и разу-
мевања осећања других људи, схватање социјалних вештина и развијеност друштве-
не свести о другима). Од ученика се тражило да процене исправност тврдњи. Макси-
малан број поена који се могао остварити је 40. Истраживање је реализовано у току 
школске 2013/2014. године кроз неколико етапа. У септембру 2013. године извршена 
су иницијална тестирања ученика експерименталне и контролне групе. Обе групе су 
под истим условима решавале тест. Тестирање је вршено посебно у сваком одељењу. 
Свако тестирање је трајало један школски час. Примена експерименталног програ-
ма састојала се у континуираном вежбању на коме је био заступљен проблемски 
приступ при анализи басни. У контролним одељењима басне су обрађене на уоби-
чајен начин, без примене проблемског аналитичкосинтетичког поступка.

Цео експериментални рад трајао је током једног полугодишта са једним сусре-
том недељно, на коме су анализиране басне. Експериментални рад је реализован у 
оквиру редовних ваннаставних активности на часовима одељенске заједнице. Екс-
периментатор, тј. аутор овог рада, трудио се да услови рада буду једнаки за све гру-
пе. Током сваког часа с ученицима се дискутовало о карактерним особинама људи 
уопште, о понашању у односима са другим људима и мотивима људског понашања. 
Спасеновић и Мирков (Spasenović i Mirkov, 2007) сматрају да дискутовање о значењу 
и значају одговарајућих социјалних вештина и давање конкретних примера таквог 
понашања омогућава ученику да разуме зашто, у каквим ситуацијама и који је сми-
сао испољавања позитивног социјалног понашања. 

Након реализације експерименталног програма обе групе су радиле исти тест 
способности схватања социјалних односа и мотива људског понашања као на почетку  
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експеримента, под истим условима. Циљ је био да се утврде ефекти примењеног пос-
тупка рада на схватање социјалних односа и мотива људског понашања. 

Узорак истраживања. Испитаници су били ученици четвртог разреда, (N = 82), а 
узорак је одабран из популације ученика четвртог разреда основних школа из града 
Чачка. Експерименталну групу (N = 45) чинили су ученици два одељења четвртог раз-
реда из две основне школе у Чачку, а контролну групу (N = 37) ученици два одељења 
четвртог разреда из једне основне школе, такође у Чачку. Школска одељења су ос-
тала у саставу у каквом су била, а примењена је анализа коваријансе која врши ста-
тистичко уједначавање група. У погледу пола, 59,75 % испитаника су дечаци, а 40,25 
% су девојчице. Поред узорка ученика, узорак наставних садржаја обухвата осам 
басни, домаћих и иностраних баснописаца. У табели 1 дата је структура узорка нас-
тавних садржаја. 

Табела 1. Узорак наставних садржаја

Ред. бр. Аутор басне Назив басне
1. Езоп Корњача и орао
2. Доситеј Обрадовић Лав, магарац и лисица
3. Готхолд Ефраим Лесинг Дечак и змија
4. Иван Крилов Лабуд, рак и штука
5. Езоп Корњача и зец
6. Народна басна Лисица и гавран
7. Езоп Цврчак и мрави

8. Џемс Тербер Чавке на бројчанику

За обраду података коришћен је статистички програмски пакет и поступци 
(АNОVА) и (АNCОVА). 

Резултати и дискусија

Развој схватања мотива људског понашања

На иницијалном тестирању на Тесту препознавања људског понашања и експе-
риментална и контролна су постигле приближно исте резултате. Подаци у табели 2 
показују да је просечна вредност резултата експерименталне групе М = 18,58 (SD = 
4,408), док је просечна вредност резултата контролне групе М = 19,6, (SD = 3,540). 
Израчуната варијанса (F = 1,218; p = 0,273) указује на то да су групе на иницијалном 
тестирању приближно уједначене и да не постоји статистички значајна разлика у 
схватању социјалних односа, а Левенов тест, у табели 3, који се користи за проверу да 
ли су варијансе једнаке или не (p = 0,553), показује да није прекршена претпоставка 
о хомогености варијанси (Marques, 2007).
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Табела 2. Дескриптивни показатељи успешности експерименталне и контролне групе  
на иницијалном и финалном тестирању

Тест Група N Mean SD Std. Error Min Max

Иницијални тест Експериментална 45 18,58 4,408 0,657 5 27
 Контролна 37 19,57 3,540 0,582 13 27
 Укупно 82 19,02 4,046 0,447  5 27
Финални тест Експериментална 45 22,87 3,690 0,550 15 31
 Контролна 37 19,46 3,610 0,594 9 27
 Укупно 82 21.33 4,012 0,443 9 31

Увидом у табелу 2 примећујемо да је на финалном тестирању експериментална 
група показала боље просечне резултате М = 22,87, (SD = 3,690), а просечни резулта-
ти контролне групе на финалном тестирању су чак нешто слабији него на иницијал-
ном М = 19,46, (SD = 3,610). 

Табела 3. Тест хомогености варијанси
Тест Levene Statistic df1 df2 p

Иницијални тест 0,835 1 80 0,364

Финални тест 0,355 1 80 0,553

Значи, можемо закључити да су ученици експерименталне групе, под утицајем 
експерименталног програма, напредовали у односу на ученике контролне групе. Из-
рачуната варијанса на финалном тесту и резултати приказани у табели 4 (F = 17,651; 
p < 0,000) показују да постоје статистички значајне разлике у способности схватања 
социјалних односа између експерименталне и контролне групе на завршном тести-
рању, што потврђује нашу претпоставку о утицају примењеног методичког поступка 
тумачења басни. 

Табела 4. Анализа варијансе
Тест Извор Сума df Средња вредност F  p 
 варијације квадрата  квадрата 

Иницијални тест Између група 19,89 1 19,892 1,218 0,273
 Унутар група 1306,059 80 16,326
 Укупно 1325,951 81
Финални тест Између група  25,721 1 235,721 17,651* 0,000
 Унутар групa 1068,39 80 13,355
 Укупно 1304,110 81

Да бисмо потврдили да је резултат последица деловања експерименталног про-
грама, а не разлика између експерименталне и контролне групе, израчунали смо ко-
варијансу између група (АNCOVA). Резултати приказани у табели 5 (F(23,67) = 278,361; 
p = 0,000) показују и потврђују значајност у развоју способности схватања социјалних 
односа и мотива понашања између група, која је настала под утицајем тумачења басне 
у разумевању људског понашања. Потврду јачине утицаја експерименталног програма 
даје нам и добијени парцијални ета-квадрат (0,231) који указује на велики утицај функ-
ционалног методичког приступа (Cohen, 1988, према: Pallant, 2011). 
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Табела 5. Анализа коваријансе

Зависна варијабла: финални тест

 Извор  Тип III Сума df  Средња вредност  F  p  Парцијални ета  
 варијације квадрата   квадрата    квадрат

Кориговани модел 375,204a 2 187,602 15,955 0,000 0,288
Константни члан 766,446  1 766,446 65,183 0,000 0,452
Иницијални тест 139,483  1 139,483 11,863 0,001 0,131
Група 278,361  1 278,361  23,674 0,000 0,231
Грешка 928,906 79 11,758   
Укупно 38609,000 82    
Корекција сума 1304,110 81    

a. R Squared = .288 (Adjusted R Squared = .270) 

Добијени резултати и њихова анализа упућују на закључак да је применом 
аналитичкосинтетичког поступка у тумачењу басни, заснованог на функционалном 
доживљавању и разумевању басни, дошло до развијања способности схватања со-
цијалних односа и мотива људског понашања. Сличне резултате утврдила је Вучић 
(Vučić, 1970), показавши да вежбање у анализирању басни и максима највише побољ-
шава способност субјеката да процењују понашање људи и мотиве тог понашања. 

Развој схватања односа и мотива људског понашања  
код дечака и девојчица

У нашем истраживању смо желели да утврдимо да ли постоје полне разлике у 
схватању социјалних односа и мотива људског понашања по реализацији експери-
менталног програма.

Табела 6. Дескриптивни показатељи успешности испитаника различитог пола и групе
Пол Група  N Mean SD
 Експериментална  26 23,00 4,050
Дечаци Контролна 23 18,87 3,546 
 Укупно 49 21,06 4,318
 Експериментална 19 22,68 3,233     
Девојчице Контролна 14 20,43 3,631     
 Укупно 33 21.73 3,538 
 Експериментална 45 22,87 3,690
Укупно Контролна 37 19,46 3,610
 Укупно 82 21,33 4,012

Резултати у табели 6 представљају просечне резултате експерименталне и 
контролне групе категорисане према полу. Просечна вредност резултата које су по-
стигли дечаци обе групе је М = 21,06 (SD = 4,318), а просечна вредност девојчица обе 
групе је М = 21,73 (SD = 3,538). 
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Израчуната варијанса у табели 7 (F = 1,991; p = 0,162) указује на то да су резул-
тати дечака и девојчица на иницијалном тестирању приближно уједначени и да не 
постоји статистички значајна разлика у схватању социјалних односа и мотива људ-
ског понашања код ученика млађих разреда основне школе. 

Табела 7. Анализа варијансе
Тест Извор Сума df Средња вредност F  p 
 варијације квадрата квадрата 

Иницијални тест Између група 32,191 1 32,191 1,991 0,162
 Унутар група 1293,760 80 16,172
 Укупно 1325,951 81 

Финални тест Између група 8,748 1 8,748 0,540 0,464 
 Унутар групa 12,362 80 16,192 
 Укупно 1304,110 81

Увидом у табелу 6 примећујемо да је на финалном тестирању експериментална 
група показала боље просечне резултате М = 22,87, (SD = 3,690), а просечни резултати 
контролне групе на финалном тестирању су чак нешто слабији него на иницијалном М 
= 19,46, (SD = 3,610). По реализацији експерименталног програма, можемо закључити 
да је експериментални програм деловао подједнако и на дечаке и на девојчице јер су 
њихови завршни резултати приближно исти (МЕж = 22,68 и МЕм = 23,00). 

Варијанса на финалном тесту (F = 0,540; p = 0,464) показује да не постоје статистички 
значајне разлике у способности схватања социјалних односа и мотива људског понашања 
између дечака и девојчица на завршном тестирању. Резултати у нашем истраживању при-
казани у табели 7 показали су да пол не утиче на развој схватања социјалних односа. У 
табели 8 је приказано да је варијанса зависне променљиве једнака у свим групама, што је 
потврђено Левеновим тестом (p = 0,854), а то је знатно више од граничних 0,05. 

Табела 8. Тест хомогености варијансе

Levene Statistic df1 df2 p
0,259 3 78 0,854

Табела 9. Анализа коваријансе
Зависна варијабла: финални тест

Извор  Тип III Сума df  Средња вредност F p Парцијални ета 
варијације квадрата   квадрата квадрат

Кориговани модел 383,686a 4 95,921 8,025 0,000 0,294
Константни члан 748,063  1 748,063 62,581 0,000 0,448
Иницијални тест 125,718 1 125,718 10,517 0,002 0,120
Група 243,373 1 243,373 20,360 0,000 0,209
Пол 0,547 1 0,547 0,046 0,831 0,001
Група* пол 8,352 1 8,352 0,699 0,406 0,009
Грешка 920,424 77 11,954
Укупно 38609,000 82
Корекција сума 1304,110 81

a. R Squared = .294 (Adjusted R Squared = .258)
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Двофакторском анализом у комбинацији групе и пола израчунали смо кова-
ријансу (АNCOVA). Израчуната коваријанса и резултати представљени у табели 9 
(F(0,699) = 8,352; p = 0,406) показују и потврђују да не постоји статистичка значајност 
у развоју способности схватања социјалних односа и мотива понашања између уче-
ника различитог пола. Потврду о јачини утицаја када је реч о полу ученика даје нам 
и добијени парцијални ета-квадрат (0,009) који указује на веома мали утицај (Cohen, 
1988, према: Pallant, 2011). 

Радећи с експерименталном групом приметили смо да су приликом давања ус-
мених одговора девојчице биле речитије у образлагању својих доживљаја у вези с 
интерпретацијом басни у односу на дечаке. У нашем истраживању нисмо добили ре-
зултате који статистички значајно потврђују да девојчице знатчајно брже напредују у 
развоју схватања социјалних односа и мотива људског понашања, односно социјал-
не интелигенције, али истраживања која су вршена у вези са социјалним вештина-
ма и адекватним и оштроумним поступањем у међуљудским односима, показују да 
постоје значајне полне разлике у схватању социјалне интелигенције и да девојчице 
показују висок ниво социјалне интелигенције (Carvalho, 2011, према: Pinto et al., 2014). 

Резултати истраживања указују на закључак да је експериментални програм 
произвео ефекте који су повољно деловали на развој социјалних способности уче-
ника експерименталне групе и потврдили су могућност утицања на развој социјал-
них способности ученика. Тиме су потврђени позитивни ефекти експерименталног 
вежбања на развој способности испитаника у препознавању и разумевању социјал-
них односа и мотива људског понашања. Применом експерименталног програма, 
који је заснован на континуираном анализирању басни, развијају се и побољшавају, 
статистички значајно, социјална схватања у односу на контролну групу код које није 
примењен експериментални програм. Ови налази су у складу с истраживањима Ву-
чић (Vučić, 1970, 1981). 

Међутим, слабост нашег истраживања је његова ограниченост малим узорком 
ученика четвртог разреда, те сматрамо да је будућим истраживањима потребно: (1) 
обухватити већи узорак на популацији ученика четвртог разреда основне школе; (2) 
проширити истраживања на ученике старијих разреда.

Закључак 

У овом раду је посебно разматран допринос басни на развој схватања социјал-
них односа ученика млађег школског узраста, применом експерименталнoг програ-
ма који је заснован на континуираном вежбању уз примену аналитичкосинтетичког 
поступка у анализирању басни. Сматрамо да тумачење басни, с обзиром на њихову 
сложеност и вишезначје, значајно доприноси настави књижевности, а сама рецеп-
ција басне и анализирање ликова може много помоћи приликом упознавања и разу-
мевања других особа, као и у самом процесу схватања социјалних односа. 

Добијени резултати и закључци овог истраживања указују на то да басне, као 
књижевна вредна дела, уз добар методички приступ тумачењу, правилном доживља-
вању и разумевању могу много допринети развијању схватања социјалних односа и 



Чутовић, М. • Басна у функцији развоја ученичких схватања... • НВ год. LXVI  бр. 2/2017, стр. 351–365.

362

мотива људског понашања код ученика млађег школског узраста. Резултати истра-
живања сугеришу на потребу примене функционалног приступа при тумачењу басни 
у оквиру наставе предмета Српски језик у млађим разредима основне школе, због 
препознатог и утврђеног значаја на развој социјалне интелигенције. Овакви налази 
би требало да подстакну све оне који су непосредно укључени у наставни процес, 
а посебно наставнике који изводе наставу у млађим разредима основне школе, да 
басни, као књижевном жанру, посвете више пажње, јер басна има значајну улогу у 
формирању вредносног система, правила понашања, социјалних способности и из-
грађивању личности ученика. 

Сматрамо да је басна недовољно истражена с аспекта испитиване теме, што им-
плицира потребу и будућих истраживања.
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THE USE OF FABLES IN THE DEVELOPMENT  
OF STUDENTS’ COMPREHENSION OF SOCIAL RELATIONSHIPS  

AND MOTIVES OF HUMAN BEHAVIOUR

    In this paper the importance of the analyticsynthetic study of fables is examined from a  
theoretical and empirical aspect, with the aim of ascertaining whether a functionally selected 

methodological approach to the interpretation of fables in teaching fosters the development of pupils’ 
ability to comprehend social relationships and motives of human behaviour. An experimental study was 
conducted with parallel groups on a sample (N = 82) drawn from the population of 4th grade students of 
elementary schools in Serbia. Group equivalence was statistically controlled for by analysis of covariance. In 
the experimental group, students continuously practiced analysing fables in terms of human behaviour 
motives and human relationships. The results show that the experimental group, in which the experimental 
program was implemented, displayed a significant improvement in the level and quality of the ability to 
comprehend social relationships, but also that students’ gender did not significantly affect the development 
of comprehension of social relationships and human behaviour motives. The results of this study are a 
contribution to the research into the educational value of fables and to the possibilities of systematically 
influencing personality development.

  fable, comprehension of social relationships, motives of human behaviour, pupils

РОЛЬ БАСНИ В РАЗВИТИИ ПОНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И МОТИВОВ ПОВЕДЕНИЯ У УЧЕНИКОВ

    В данной статье, с теоретического и эмпирического аспектов, обсуждается важность 
аналитикосинтетического изучения басен для того, чтобы определить, способствует 

ли функционально отобранный методический подход к  интерпретации басен развитию навыков 
понимания социальных отношений и мотивов человеческого поведения у учеников младшего 
школьного возраста. Исследование проведено по методу эксперимента с параллельными 
группами с участием (N = 82) учеников четвертого класса начальной школы в Сербии. 
Однородность групп статистически контролировалась ковариационным анализом. В 
экспериментальной группе при анализе басен ученики постоянно выполняли задания, связанные с 
мотивом человеческого поведения и отношением между людьми. Полученные результаты 
исследования показывают, что под влиянием экспериментальной программы, в 
экспериментальной группе наблюдается значительное улучшение уровня и качества 
способности понимания социальных  отношений, что пол ученика не имеет существенного 
значения для понимания социальных отношений и мотивов человеческого поведения. Результаты 
исследования представляют собой вклад в изучение образовательных ценностей  басни и 
возможностей систематического влияния на развитие личности.

  басня, понимание социальных отношений, мотивы поведения человека, 
ученики младшего школьного возраста
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