
341

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

159.953.5
37.015.3

DOI:10.5937/ZRFFP44-5763
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

ТРАНСФЕРНИ ЕФЕКТИ ОБУКЕ О ПРЕЛАМАЊУ СВЕТЛОСТИ 

НА ГАЂАЊЕ ЦИЉА У ВОДИ2

САЖЕТАК: Рад је експериментално истраживање ефеката обуке ученика у прин-
ципима о преламању светлости на успех у гађању циља у води. Циљ
експеримента био је проверити истинитост закључака до којих је до-
шао Џад 1908. године, jer се овај експеримент може сматрати круцијал-
ним у педагошкој психологији – представља основу теорије генерали-
зације трансфера. У истраживању су биле две групе: експериментална
и контролна. У експерименту су контролисане варијабле: гађање мете у
ваздуху, знање о преламању светлости, узраст, пол, социо-културно
порекло и ниво образовања испитаника. Потом, експериментална гру-
па је добила обуку у принципима о преламању светлости, док контрол-
на није. Затим, обављена су гађања циља у води и то најпре на првој ду-
бини (50 цм) а онда, на другој дубини воде (20 цм). Узорак је укључио по
два одељења ученика осмог разреда из ОШ у Печењевцу (експеримен-
тална група) и Разгојни (контролна група). Истраживање је изведено
почетком школске 1975/76. године. Анализиране су грешке у гађању
мете. За обраду података коришћени су анализа варијансе и мере ста-
тистичке дескрипције. Анализе су показале следеће: 1) успех експери-
менталне групе у гађању мете на првој дубини воде значајно је бољи од
успеха контролне групе F(1,102)=5,240,p<0.05; 2) у гађању мете на проме-
њеној дубини воде експериментална група постигла je значајно бољи
успех од контролне групе F(1,102)=27,767, p<0.01); 3) када се упореде на-
предовања група или разлике разлика показало се да је експеримен-
тална група значајно боља од контролне групе F(1,192)=9,5300, p<0.01).
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2 Ра: је Eримљен 10. јуна 2014, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника
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Овај експеримент иако се у методолошком смислу, донекле, разликује
од Џадовог експеримента, у основи потврђује његове закључке. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: трансфер, паралелне групе, инструкција, преламање светлости, гађање
циља. 

УВОД 

ЏАДОВ ЕКСПЕРИМЕНТ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
ОСНОВА ТЕОРИЈЕ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈЕ3

ЕксEерименM који Eре:сMавља основу Mеорије ;енерализације
Mрансфера извео је Џа: (Judd, 1908). Џа: је вежKао :ве ;руEе Mри-
наесMо;о:ишњих :ечака у ;ађању меMе Eо: во:ом. ГруEе су иза-
Kране за ексEерименM Mако :а Kу:у шMо сличније. ЕксEеримен-
Mална ;руEа је, Eре EочеMка ексEерименMа, :оKила Mеоријска
уEусMва о EринциEима Eреламања свеMлосMи кроз во:у. Кон-
Mролна ;руEа није :оKила никаква уEуMсMва. ОKе ;руEе су се веж-
Kале :а неком врсMом коEља Eо;ађају меMу која се налази на 30
инча исEо: Eовршине во:е. По;оци оKеју ;руEа Eри Eрвом Eоку-
шају Eоказали су :а је оKема ;руEама MреKало исMо време :а на-
уче како :а Eо;о:е меMу. СиMуaција је :ру;ачија у ;ађању меMе на
Eромењеној :уKини во:е. Дечаци ексEерименMалне ;руEе Eока-
зали су значајно Kољи усEех у ;ађању меMе на Eромењеној :уKи-
ни во:е. Дакле, ова ;руEа је релаMивно лако савла:ала ;ађање
циља на новој :уKини. КонMролна ;руEа која није имала ника-
квих Mеоријских сазнања о Eреламању свеMлосMи Eоказала је
знаMно слаKије резулMаMе. 

„Промена :уKине циља EоMEуно је зKунила ову ;руEу :ечака и
они су Mу вешMину Mакорећи морали о: EочеMка :а уче. Док је екс-
EерименMалној ;руEи, која је имала Mеоријска знања о Eреламању
свеMлосMи, Eрво вежKање знаMно Eомо;ло у извршењу :ру;о; за-

3 Према Mеорији ;енерализације основни услов Mрансфера је уоEшMено (;ене-
рализовано) знање, знање извесних закона, Eравила, EринциEа, меMо:а и
Mехника ра:а. Бројни ексEерименMи у оKласMи моMорних вешMина Eоказују
:а се Mрансфер сасMоји у Eреношењу меMо:а и Mехника ра:а, а не ;оMових
EокреMа. ШMо се Mиче Eсихичких функција ексEерименMи Eоказују :а се веж-
Kањем не мо;у EромениMи урођени EоMенцијали Eсихичких функција (оEа-
жања, Eамћења, учења, мишљења, закључивања…), али, може се научиMи
како :а се Kоље оEажа, учи, EамMи, мисли, закључује.



ТРАНСФЕРНИ ЕФЕКТИ ОБУКЕ О ПРЕЛАМАЊУ СВЕТЛОСТИ НА ГАЂАЊЕ ЦИЉА У ВОДИ

БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ 343

:аMка, конMролној ;руEи, која није имала Mеоријска знања, Eрво
вежKање је чак и омеMало :ру;у акMивносM” (Вучић, 2010, сMр. 116). 

Сам Џа: је овако оKјаснио Eонашање ексEерименMалне и кон-
Mролне ;руEе4: 

„У Eоређењу са :ечацима који нису :оKили Mеоријска оKјашње-
ња, :ечаци који су знали Mеорију Eреламања а:аEMирали су се вео-
ма Kрзо на :ру;у :уKину во:е. Њихова сEосоKносM сналажења у
:ру;ој сиMуацији Eроизилази из чињенице :а су они уEознали
сMварни о:нос између нове и раније сиMуације. Теорија је учинила
:а се сва њихова искусMва – о ;ађању на сувом5, на је:ној :уKини и
најза: – на :ру;ој :уKини – ускла:е у је:ну оEшMу шему мисли. Они
су Kили свесни :а EосMоје ;ра:ације у ви:љивом Eомерању и, ка:а
су Kили суочени са :ру;ом :уKином во:е, Kили су у сMању :а :елују
Kрзо и ефикасно. Дру;им речима, EошMо су савла:али је:ну Eрак-
Mичну сиMуацију и разумели је у свеMлосMи Mеоријско; знања, они
су Kили у сMању :а реше Kрзо и са свим Eре:носMима уоEшMено; ис-
кусMва нов EроKлем који је у сеKи укључивао и EракMично Eрила;о-
ђавање и анализу. Теорија чини мо;ућим Eравилно усEосMављање
о:носа и инMерEреMацију чиMаво; мношMва различиMих искусMава”
(Judd, 1939, сMр. 509).

Џа: је EреMEосMавио :а о:нос између :ве сиMуације, А и Б, није
Kила само функција сличносMи и разлика између А и Б, као шMо је
заEазио Торн:ајк, већ је Mај о:нос ује:но и функција начина на
који се ученици Kаве сиMуацијом А. Дакле, мо;ло Kи се рећи, Џа:
је у извесном смислу EреMеча ко;ниMивисMичке Eара:и;ме, јер
мно;е новије сMу:ије Mрансфера личе на Џа:ову сMу:ију. 

„УEраво новије сMу:ије Mрансфера фокусирају се на ефекаM који
се Kави је:ном инсMанцијацијом6 оEшMе; EринциEа на сEосоKносM
суочавања са :ру;ом инсMанцијацијом на исMом EринциEу” (Мар-
Mон, 2006, сMр. 500). 

Поре: Mо;а шMо Џа:ов ексEерименM Eре:сMавља емEиријску
основу Mеорије ;енерализације, заје:но са ексEерименMом Ву-
:рова7 у оKласMи Eамћења (Eрема: Вучић, 2010) Eре:сMавља и :о-

4 ЦиMаM је EреузеM из :иEломско; ра:а ауMора: „Трансфер Eознавања Eринци-
Eа о Eреламању свеMлосMи на ;ађање меMе у во:и”.

5 НаEомена: У Џа:овом ексEерименMу суKјекMи нису ;ађали меMу на сувом,
ниMи је вршено ује:начавање ;руEа Eо сEосоKносMи ;ађања циља. То шMо се
у оKјашњењу Eомиње ;ађање меMе на сувом мисли се уоEшMе на EреMхо:но
искусMво суKјекаMа у ;ађању циља.

6 Термин инсMанца може се схваMиMи као EосеKан случај, а инсMанција као из-
влачење EосеKно; случаја из нече; оEшMе;.
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каз за Mеорију Mрансфера EринциEа. Дакле, EринциEи као оEшMе
смернице, начини, као ;енерализације олакшавају и EоMEомажу
Kрже и лакше разрешавање нових EроKлемских сиMуација. ЕксEе-
рименM Ву:рова илусMрује EосMојање EозиMивно; Mрансфера ме-
Mо:а и EринциEа учења јер, ;руEа која је :оKила смернице о Mоме
како MреKа учиMи :алеко Kоље је савла:ала сMихове и Kесмислене
сло;ове о: :ру;е ексEерименMалне ;руEе која је Mрошила исMо
време за учење, али учила је наEамеM и конMролне ;руEе која је
учила на уоKичајени начин. Или речима Ђурића: 

„Уколико ученик вежKањем усвоји оEшMе меMо:е мишљења
(нEр. закључивање Eо анало;ији, анализирање, закључивање и ;е-
нерализовање, уочавање смисла и основних и:еја маMеријала и
:р.) он:а се може очекиваMи :а ће ефикасније корисMиMи своје ми-
саоне Eроцесе и у решавању :ру;их EроKлема, а не само оних на
којима је меMо:е мишљења развио и вежKао” (Ђурић, 2013, сMр. 85). 

Џа:ов ексEерименM не само шMо је EосMавио Mемељ Mеорији ;е-
нерализације Mрансфера већ је и значајно :оEринео :а се развију
мно;а исMраживања и ексEерименMи који су о: EосеKно; значаја
за Eе:а;ошку и школску Eраксу. Из мношMва ексEерименMа који
су се Eојавили сре:ином :ва:есеMо; века израсле су и нове кон-
цеEције и Mеоријска оKјашњења Mрансфера као шMо су: Mеорија :и-
ференцијално; Mрансфера (Ferguson, 1956), ко;ниMивна Mеорија
Mрансфера (Bruner, 1976а & Bruner, 1976K) и EосеKно концеEције
које су се развиле у совјеMској Eсихоло;ији, а које су инсEирисане
:елом Ви;оMско; (Нешић, 2006). 

ТРАНСФЕР У ОБЛАСТИ МОТОРИЧКОГ УЧЕЊА 

За овај ра: је EосеKно вре:но указаMи на значај Џа:ово; ексEери-
менаMа за насMанак Kројних ексEерименаMа у оKласMи моMорич-
ко; учења и моMоричко; извођења (ра:њи и вешMина). 

НајEре, неоEхо:но је указаMи на разлику коју уочавају исMра-
живачи у оKласMи моMоричко; учења и моMоричко; извођења а

7 Ву:ров је Eоказао :а она ;руEа исEиMаника која је :оKар :ео времена за Eам-
ћење сMихова и Kесмислених сло;ова уMрошила на слушање уEуMсMва, начи-
на како MреKа учиMи, уEуMсMва о меMо:ама усEешно; учења, :а је уEраво Mа
;руEа EосMи;ла најKољи усEех, у Eоређењу са конMролном ;руEом која је
учила сMихове и Kесмислене сло;ове на уоKичајени начин, као и са ексEери-
менMалном ;руEом која је учила сMихове и Kесмислене сло;ове наEамеM.
Значи, ка: су научене и свесно Eримењене оEшMе меMо:е усEешно; учења,
Eамћење је у великој мери EоEрављено и количина Mрансфера је Eовећана.
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EоMом и нешMо више рећи о Mрансферу моMоричко; знања. Према
Е:вар:су (Edwards, 2010) моMоричко извођење је квалиMаMивно и
кванMиMаMивно извођење неко; смислено; EокреMа, ра:ње која се
може EосмаMраMи, анализираMи и вре:новаMи, :ок је моMоричко
учење унуMрашњи Eроцес који о:ражава каEациMеM Eоје:инца за
извођење о:ређено; моMоричко; за:аMка који се EоKољшава веж-
Kањем и расMе EроEорционално укуEном моMоричком знању и
искусMву. Schmidt & Wrisberg (2008) Eовезују моMоричко учење са
извођењем или искусMвом који :ово:е :о релаMивно Mрајних
Eромена у моMоричком извођењу. МилеMић (2012) исMиче :а је
моMоричко учење Eроцес који оKухваMа унуMрашње Eромене које
о:ређују сEосоKносMи Eоје:инца :а изве:е о:ређени моMорички
за:аMак. МоMоричко учење се не може мериMи :ирекно већ ин:и-
рекно Eреко моMоричко; извођења. На MренуMно моMоричко из-
вођење мо;у уMицаMи чиниоци као шMо је :авање инсMрукције
(учесMалосM и време :авања EовраMних информација), околина
(временске Eрилике, оKућа и о:ећа, оEрема која се уEоMреKљава
Eри извођењу), каракMерисMике извођача (анксиозносM, умор,
моMивисаносM, физичка EриEремљеносM и сл.).

ПосеKно је значајан за наш ексEерименM Mрансфер у оKласMи
моMоричко; учења као је:но о: најсMаријих Eо:ручја инMересо-
вања научника. ПознаMо је :а Mеорија и:енMичних елеменаMа (о
којој је већ Kило речи) Eочива на хиEоMези :а се Mрансфер Kазира
на Kроју исMих елеменаMа које са:рже :ва различиMа знања. ШMо
је више и:енMичних елеменаMа, EозиMивни Mрансфер знања је ве-
ћи, на;лашавао је Торн:ајк (Thorndike, 1914). Ову Mеорију је уEоM-
Eунио Оз;у: (Osgoode, 1949) Mако шMо је закључио :а заје:нички
елеменMи не морају KиMи и:енMични, али морају KиMи слични
Eо:сMицаји који их Eокрећу као и моMорички о:;овори на Eо:-
сMицаје. Тешкоће у учењу јављају се ка: EреMхо:на знања имају
суEроMне Eо:сMицаје и моMоричке о:;оворе на Eо:сMицаје о:
оних у знањима које Mек MреKа научиMи. НасуEроM овој Mеорији
Brandsford i sar. 1979 (Eрема МилеMић, 2012) развили су у овој
оKласMи Mзв. „Mеорију Eрикла:но; Eроцесирања”. Ова Mеорија се
осMварује кроз сMраMе;ију и концеEM учења неке Mимске и;ре или
знања која се мо;у EреносиMи. Ова Mеорија за EозиMиван Mранс-
фер EреMEосMавља сличносMи ко;ниMивно; Eроцесуирања Eри
учењу. ПозиMиван Mрансфер знања :есиће се ако EосMоји сличан
концеEM решавања моMоричких EроKлема. Према овој Mеорији
шMо је сличније ко;ниMивно Eроцесуирање, Kез оKзира на кине-
маMичку сличносM, Kиће већи сMуEањ Mрансфера знања. Да Kи
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уEоре:или ове :ве Mеорије, Smeeton, Ward i Williams (2004) су
извели ексEерименM којим су анализирали :о које мере на Mран-
сфер знања уMиче сличносM елеменаMа и какав је ефекаM Mеорије
Eрикла:но; Eроцесирања у различиMим Mимским сEорMовима:
фу:Kалу, хокеју и о:Kојци. АуMори закључују :а се Eрикла:но
Eроцесирање Mрансфера знања акMивира ка:а је количина и:ен-
Mичних елеменаMа минимална. Према Е:вар:су (Edwards, 2010)
Mрансфер моMоричко; знања означава уMицај увежKавања је:но;
моMоричко; знања на усвајање :ру;о; или уMицај увежKавања
је:но; моMоричко; знања на усвајање и извођење Mо; исMо; зна-
ња, али у :ру;ачијим околносMима. Ка:а анализирамо колики је
уMицај је:но; усвојено; моMоричко; знања на :ру;о, заEраво ана-
лизирамо циљана знања која су коначно и циљана знања Eроцеса
моMоричко; учења.

ПЕДАГОШКЕ ВРЕДНОСТИ ЏАДОВОГ ЕКСПЕРИМЕНТА

Џа:ов ексEерименM, као ексEерименMална основа Mеорије ;ене-
рализације Mрансфера учења има EосеKан значај за васEиMно-
-оKразовни и насMавни сисMем. НајEре, сама Mеорија ;енерализа-
ције извршила је велики уMицај на Eроцес реформисања школе
Mиме шMо је указала на значај не само са:ржаја који се уче не;о и
начина, меMо:а и Mехника учења. Као веома значајни исхо:и
учења у оквиру ове Mеорије из:вајају се уоEшMена, ;енерaлизова-
на знања, EринциEи, Eојмови, Mе меMо:е и Mехнике учења, :акле,
све оне сMрукMуре (ко;ниMивне и неко;ниMивне) које имају Mрај-
нију Mрансферну вре:носM, EоMом које :ово:е :о хоризонMално;
и верMикално; Mрансфера8, :о сEецифично; и оEшMе; Mрансфера9,

8 Гање (1965) корисMи Eојмове хоризонMални и верMикални Mрансфер. У хори-
зонMалном Mрансферу EосMојеће сEосоKносMи за учење служе за решавање
сро:них EроKлема или за разумевање ;рађе у :ру;им :исциEлинама. Ко:
хоризонMално; Mрансфера имамо ;енерализованосM је:но; низа EосMојећих
учења за решавање :о:ирно Eовезаних EроKлема у Kило којој различиMој
оKласMи сазнања. Ко: верMикално; Mрансфера имамо :а је је:ан сEецифичан
низ суKор:инаMних сEосоKносMи Eре:услов за сMицање више; ре:а сEосоK-
носMи унуMар Eрилично о;раничене Eо:оKласMи знања.

9 НасуEроM Гањеу који се више залаже за сEецифичан Mрансфер – Mрансфер
инMелекMуалних вешMина и верKализованих знања, за Брунера је важнији
оEшMи (широки) Mрансфер, исMичући :а се у Eроцесу Mрансфера не Eреносе
;оMова знања већ сMраMе;ије, меMо:е сMицања знања. Дакле, KиMнији су Eро-
цеси сазнавања о: Eро:укаMа и насMава MреKа :а Kу:е усмерена на развијање
свих механизама који :ово:е :о усEешније; сазнавања.
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Mрансфера Mеорије на Eраксу. Џа:ов ексEерименM има EосеKну
вре:носM јер се у њему :оказује EозиMивна Mрансферна вре:носM
EринциEа и уоEшMено; искусMва шMо је, нема сумње, сушMинска
комEоненMа савремене, акMивне насMаве и учења. Дакле, Eри-
марни за:аMак сваке оKразовне усMанове, а EосеKно школе, јесMе
ор;анизоваMи Mакав ра: (насMавни и ваннасMавни) који ће ко: Eо-
лазника развијаMи оне сMрукMуре које Eромовише Џа:ов ексEери-
менM и Mеорија ;енерализације Mрансфера, јер уEраво оне имају
високу Mрансферну вре:носM.

МЕТОДОЛОШКИ ДЕО

ПРОБЛЕМ, ЦИЉ И ХИПОТЕЗА ИСТРАЖИВАЊА

Навика Eроверавања ранијих исMраживања (сMав ексEерименMа-
лизма) „не значи Mежњу :а се Mеорије, схваMања и меMо:е ра:а
свако; часа и Eо сваку цену мењају. Али, значи EозиMиван сMав
Eрема EринциEу развојносMи, у овом случају развојносMи науке,
EринциEу мењања, које је Eриро:но и нужно. Приликом Eри-
мања новина са сMране он значи Eроверавање и криMичко Eрима-
ње. Он налаже конMролисано уEоређивање услова Eо: којима се
је:на новина јавила у иносMрансMву са условима Eо: којима се
новина јавила ко: нас”.10 Чак се и неки класични ексEерименMи
Eо:вр;авају Eроверавању. Тако нEр. Торн:ајкови ексEерименMи
о учењу, Eрви EуM изве:ени крајем :евеMнаесMо; и EочеMком :ва-
:есеMо; века, Eоново се изво:е. И Џа:ов ексEерименM је Eе:есе-
Mих ;о:ина :ва:есеMо; века Eоновљен о: сMране Хен:риксона и
Шре:ера (Hendrickson & Schroeder 1941) који су извели слично
исMраживање у коме су EоMвр:или закључке Џа:ово; ексEери-
менMа, и закључили :а је знање Mеорије о Eреламању свеMлосMи
Kило основно за EосMојање Mрансфера. Сем Mо;а, Eоказали су :а
Mеоријска информација није само Kила о: значаја за Mрансфер са
је:не на :ру;у сиMуацију већ је :овела и :о формирања ори;и-
нално; суђења, закључивања у вези са Eрвом сиMуацијом. ПосеK-
но ваља исMаћи :а су ови ауMори исMакли значај ин:иви:уално;
оMкрића за решавање EроKлема. ЈасносM ово; моменMа оMкрића
Kио је заисMа уMврђен кроз Mеоријско оKјашњење Eримењено у ек-

10 СMевановић, Б.(1970) „ЕксEерименMисање у оKласMи васEиMања”, Психоло-
;ија, Kр. III/2, сMр. 202.
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сEерименMалној ;руEи. С :ру;е сMране, уMврђене шире ин:иви:у-
алне разлике унуMар сваке ;руEе су;еришу :а је усEех у Eрезен-
Mираном MиEу EроKлема мо;ућно разумеMи, схваMиMи и кроз
:ру;е факMоре који су у вези са знањем Mеоријских EринциEа а
који су Kили формирани у насMави. То су, рецимо, флуенMносM и
варијаKилносM Eонашања, навике верификовања закључка, ве-
шMине формулисања оEшMих EринциEа и слично. 

С озиром на чињеницу :а Џа:ов ексEерименM није Eоновљен
ко: нас, Eре:меM ово; исMраживања је Eроверавање Џа:ових за-
кључака на нашој EоEулацији. У Eоређењу са Џа:овим ексEери-
менMом и у овом су ексEерименMу суKјекMи имали за:аMак :а ;а-
ђају циљ исEо: нивоа во:е на :уKини о: 50 цм и 20 цм. Гађање је
вршено сEецијалном врсMом коEља. Као и ко: Џа:а формиране су
:ве ;руEе: ексEерименMална и конMролна. ЕксEерименMална је
:оKила EосеKан ви: оKуке у EринциEима о Eреламању свеMлосMи,
:ок конMролна ;руEа није :оKила Mакву врсMу оKуке. Члановима
ексEерименMалне ;руEе Џа: је најEре :ао инсMрукције о Eрела-
мању свеMлосMи и EраMио ефекMе инсMрукције на ;ађање циља у
во:и и Mо на Eрвој и Eромењеној :уKини. У овом ексEерименMу
оKука у EринциEима о Eреламању свеMлосMи усле:ила је Eосле
ује:начавања ;руEа Eо ;ађању меMе у ваз:уху а он:а су Eраћени
ефекMи оKуке (као и у случају Џа:ово; ексEерименMа) на усEех у
;ађању меMе на Eрвој и Eромењеној :уKини во:е. Џа: је своје ис-
Mраживање извео на узорку 13-;о:ишњих :ечака :ок је ово исMра-
живање изве:ено на узроку :ечака и :евојчица, кален:арске сMа-
росMи о: 14 ;о:ина. Дакле, између ова :ва ексEерименMа EосMоји
извесна разлика у меMо:олошкој замисли и узорку исMражива-
ња, шMо може KиMи о: уMицаја на усEeх у решавању за:аMе Eро-
Kлемске сиMуације. 

Према Mоме, EроKлем ово; ексEерименMа је исEиMивање Mранс-
ферне вре:носMи EосеKне оKуке суKјекаMа у EринциEима о Eре-
ламању свеMлосMи на ;ађање циља у во:и. ВажносM EроKлема
условљена је EосеKним значајем Џа:ово; ексEерименMа за разу-
мевање Eриро:е Mрансфера и извесном Eе:а;ошком вре:ношћу
ово; ексEерименMа за насMавни Eроцес. Очекивано је :а чланови
ексEерименMалне (оKучаване) ;руEе EосMи;ну Kољи усEех у ;ађа-
њу меMе на Eрвој и Eромењеној :уKини во:е. Такође, очекиване
су и разлике између наEре:овања11 ;руEа у ;ађању циља у во:и.

11 У овом ексEерименMу реч наEре:овање има сEецифично значење и означа-
ва разлику између Kроја ;решака које су суKјекMи ;руEа Eравили између
;ађања циља на :ве :уKине во:е. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАН, ОСНОВНЕ ВАРИЈАБЛЕ 
И УЈЕДНАЧАВАЊЕ ГРУПА

Примењен је ексEерименMални Eлан који има :ве Eаралелне ;ру-
Eе суKјекаMа. ОKе ;руEе су најEре ;ађале меMу у ваз:уху, EоMом је
ексEерименMална ;руEа оKучена у EринциEима о Eреламању
свеMлосMи, а он:а су усле:ила ;ађања меMе на Eрвој и Eромењеној
:уKини во:е. ЕксEерименM укључује :ве основне варијаKле: а) не-
зависну: Eознавање EринциEа о Eреламању свеMлосMи и K) зави-
сну: ;ађање меMе Eо: во:ом. ПринциEи о Eреламању свеMлосMи
:ефинисани су као ;енерализована, емEиријски Eроверена и :о-
казана знања која Eоказују начине Eреламања свеMлосMи кроз
различиMе оEMичке сре:ине. Мерење ове варијаKле је вршено
кроз MесM знања из ове оKласMи који је Eрављен сEецијално за ову
Eрилику (Ђорђевић, 1971). „Гађање меMе Eо: во:ом” :ефинисано
је као сEосоKносM ученика у Eрецизном ;ађању циља у во:и. Ме-
рење ове варијаKле вршено је EуMем Kроја ;решака, о:носно, Eро-
машаја меMе. У ексEерименMу су Kиле и конMролне варијаKле, Eо
којима је вршено ује:начавање ;руEа. То су: 1) узрасM и оKразовни
ниво (оKе ;руEе су чинили ученици осмо; разре:а, Eросечно; ка-
лен:арско; узрасMа о: 14 ;о:ина); 2) Eол (оKе ;руEе су имале исMи
Kрој :ечака и :евојчица); 3) социо-кулMурна сре:ина (оKе ;руEе су
формиране из :ве сеоске осмо;о:ишње школе) и 4) сEосоKносM
;ађања меMе у ваз:уху. По овој варијаKли EуMем анализе варијан-
се Eроверавана је значајносM разлике између ;руEа и Eоказало се
:а разлика између ексEерименMалне и конMролне ;руEе сMаMи-
сMички није значајна: F(1,102)=0,01213, p>0.05. 

Разлике између ексEерименMалне и конMролне ;руEе илу-
сMрује и ;рафикон 1. Приказани ;рафикон и вре:носMи за ва-
ријансу Eоказују :а се у ексEерименM кренуло са :вема ;руEама
које су Kиле ује:начене и Eо сEосоKносMи ;ађања циља у ваз:уху.
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ОБУЧАВАЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ГРУПЕ 
У ПРИНЦИПИМА О ПРЕЛАМАЊУ СВЕТЛОСТИ

ОKука ексEерименMалне ;руEе сасMојала се у EринциEима o Eре-
ламању свеMлосMи. ОKучавање је вршио Eре:меMни насMавник уз
Eомоћ ексEерименMаMора. Циљ оKуке Kио је :а исEиMаници Mео-
ријски овла:ају KиMним чињеницама и EринциEима као и :а се
Mи EринциEи, EуMем о;ле:а, ученицима EракMично :емонсMри-
рају у различиMим EракMичним сиMуацијама. СуKјекMима ексEе-
рименMа оKјашњени су сле:ећи EринциEи и важне чињенице:
а)Eреламање свеMлосMи :ешава се на ;раничним Eовршинама из-
међу :ве сре:ине различиMих оEMичких ;усMина; K) ка:а оEMички
зрак Eрелази из оEMички ређе сре:ине у оEMички ;ушћу сре:ину
уEа:ни у;ао је већи о: Eреломно; у;ла; ц) ка:а свеMлосни зраци
Eрелазе из оEMички ;ушће сре:ине у оEMички ређу сре:ину уEа:-

СЛИКА 1: ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ УСПЕХА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ И КОНТРОЛНЕ ГРУПЕ У ГАЂАЊУ 
МЕТЕ У ВАЗДУХУ (ВЕРТИКАЛНЕ ЛИНИЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ 95% ИНТЕРВАЛЕ ПОВЕРЕЊА)
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ни у;ао је мањи о: Eреломно;; :) зраци који Eа:ају нормално на
Eовршину :ру;е оEMичке ;усMине не Eреламају се; е) суKјекMи су
:аље уEознаMи са ин:ексом Eреламања свеMлосMи, феноменом
MоMалне рефлексије, Eреламањем свеMлосMи кроз Eлочу, кроз
Eризму. Изве:ени су и сле:ећи о;ле:и: а) о;ле: са кашиком у ча-
ши са во:ом; K) о;ле: са су:ом и шMаEом који, EосмаMран, из;ле:а
као :а је Eреломљен у во:и; в) о;ле: са су:ом и ку;лом на је:ном
:ржачу који се може EомераMи и на Mај начин се може варираMи
:уKина ку;ле; ;) о;ле: о Eреламању свеMлосMи кроз Eлочу и Eри-
зму. Уз сваки о;ле: је EосеKно указано на Eриви:ан Eоложај
Eре:меMа који се налази у во:и. Дакле, сваки о;ле: је свакој ;ру-
Eи о: Eо EеM ученика EосеKно Eоказиван. КриMеријум за усвајање
EринциEа Kио је :а сваки суKјекаM освоји више о: 60% Eоена на за-
вршном MесMу знања. За оKра:у је уMрошено 9 часова. Часови су
Kили комKиновани у смислу Mеоријске и EракMичне оKуке. Прове-
равање Eређено; ;ра:ива вршено је MесMом знања. ЕксEеримен-
Mална ;руEа је MесMирана Eо завршеMку оKра:е EринциEа о Eрела-
мању свеMлосMи. То је заMо шMо није мо;ло :а се Eочне ;ађање
меMе у во:и :ок се не ви:и :о које је мере ексEерименMална ;руEа
овла:ала EринциEима о Eреламању свеMлосMи. Ра:и конMроли-
сања EреMхо:но; знања о Eреламању свеMлосMи и конMролна ;ру-
Eа је MесMирана исMим MесMом знања. Ово MесMирање је оKављено
на крају ексEерименMа :а Kи се изKе;ла заинMересованосM суKје-
каMа конMролне ;руEе за Eреламање свеMлосMи шMо Kи се, свакако,
о:разило на резулMаMе ;ађања меMе у во:и. На MесMу знања ексEе-
рименMална ;руEа је 78,72% овла:ала EринциEима о Eреламању
свеMлосMи, а конMролна ;руEа само 13,65%, шMо уEућује на закљу-
чак :а је између ;руEа Kила значајна разлика у знању из ове оKла-
сMи (df = 51, Dm = 19,49, p < .01). На основу ово;а може се закључиMи
:а је оKука ексEерименMалне ;руEе Kила јако усEешна. 

УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА, ИНСТРУМЕНТИ И СТАТИСТИЧКЕ ТЕХНИКЕ

ИсMраживање је извршено на укуEном узорку о: 104 исEиMаника.
У ексEерименMалној ;руEи је Kило 52 ученика Основне школе
„Вук Караџић” у Печењевцу и Mо 81 и 82 о:ељење. У овим о:еље-
њима Kило је укуEно 59 ученика, али зKо; о:сусMва Eоје:иних
суKјекаMа Mај Kрој се смањио на 52. КонMролну ;руEу чинили су
ученици осмо; разре:а Основне школе „ДосиMеј ОKра:овић” у
Раз;ојни. У осмом разре:у Kило је укуEно 72 ученика. Приликом
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ује:начавања ;руEа, Eре све;а Eо ;ађању меMе у ваз:уху, Kрој се
смањио на 52. 

МеMа у во:и коју су ученици ;ађали имала је 10 конценMричних
кру;ова са размаком између њих ширине 1 см. МеMа је Kила Eри-
чвршћена за :ве Eаралелне меMалне шиEке које су Eак Kиле Eри-
чвршћене за је:ну цев Eо: у;лом о: 30 сMеEени. Гађање је вршено
у Kазену :ужине EеM меMара, ширине чеMири меMра и :уKине је-
:ан меMар. УнуMар Kазена, на суEроMним сMранама, на :ну Kазена
EосMављена су :ва KеMонска сMуKића чије су :имензије Mако Eо:е-
шене :а је меMа на њима лежала на :уKини о: 50 цм исEо: нивоа
во:е. После Mо;а је са оKе сMране :о:аM Eо још је:ан мањи сMуKић
Mако :а је меMа лежала на :уKини о: 20 цм. Гађање меMе вршено је
EосеKном врсMом коEља, налик на Mакмичарско коEље, аеро:и-
намично; оKлика. На врху коEља, које је Kило о: :рвеMа, навијен
је меMални шиљак, а на :ру;ом крају везан је канаE ра:и извла-
чења коEља из во:е. Дужина коEља износила је 75 цм. За ;ађање
меMе у ваз:уху, а ра:и ује:начавања ;руEа, коришћена је сEеци-
јална врсMа сEорMско; реквизиMа (Eика:о), заMим меMа исMо;
оKлика као и меMа за ;ађање циља у во:и, с Mом разликом шMо је
са:а размак између кру;ова Kио 1,5 цм. Мерење независне вари-
јаKле (Eознавање EринциEа о Eреламању свеMлосMи) вршено је
MесMом знања који је имао 20 EиMања са циљем :а се ви:и у којој
мери су суKјекMи оKе ;руEе Eознавали Mеорију о Eреламању све-
MлосMи. 

За оKра:у Eо:аMака коришћене су: анализа варијансе и мере
сMаMисMичке :ескриEције (Гилфор:, 1968). 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ГАЂАЊА МЕТЕ НА ПРВОЈ ДУБИНИ ВОДЕ

У ;ађању меMе на Eрвој :уKини (50 см исEо: нивоа во:е ) суKјекMи
ексEерименMалне ;руEе су у Eросеку Eравили 8,846 ;решака :ок
су суKјекMи конMорлне ;руEе имали 9,384 ;решака Дакле, између
сре:њих вре:носMи ;руEа EосMоји разлика о: 0,538 ;решака. Ана-
лиза варијансе: F(1,102) = 5,24, p< 0.05 и ;рафикон 2 Eоказују :а из-
међу ексEерименMалне и конMролне ;руEе разлика која EосMоји у
корисM ексEерименMалне ;руEе у усEеху у ;ађању циља у во:и на
Eрвој :уKини није сMаMисMички значајна. 
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ЗаMо шMо је ексEерменMална ;руEа :оKила оKуку у EринциEима о
Eреламању свеMлосMи, ауMор EреMEосMавља :а је значајно Kољи
усEех ексEерименMалне ;руEе резулMаM Mрансфера реализоване
оKуке. 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ГАЂАЊА МЕТЕ НА ПРОМЕЊЕНОЈ ДУБИНИ ВОДЕ

Приликом ;ађања меMе на Eромењеној :уKини (20 см исEо: ни-
воа во:е) у Eросеку су суKјекMи ексEерименMалне ;руEе Eравили
5,75 ;решака, а суKјекMи конMролне ;руEе 7,50 ;решака. То значи
:а између сре:њих вре:носMи ;руEа EосMоји разлика о: 1,75 ;ре-
шака.

СЛИКА 2: ПРИКАЗ УСПЕХА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ И КОНТРОЛНЕ ГРУПЕ У ГАЂАЊУ МЕТЕ У ВОДИ 
НА ПРВОЈ ДУБИНИ (ВЕРТИКАЛНЕ ЛИНИЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ 95% ИНТЕРВАЛЕ ПОВЕРЕЊА)



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (3)/2014

354 БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ 

Анализа варијансе: F(1,102)=27,767, p<0.01 и ;рафикон 3 Eока-
зују :а разлика која EосMоји између ексEерименMалне и конMрол-
не ;руEе, у корисM ексEерименMалне ;руEе у усEеху у ;ађању
циља на Eромењеној :уKини, сMаMисMички је значајна. 

С оKзиром на чињеницу :а је ексEерименMална ;руEа :оKила
оKуку у EринциEима о Eреламању свеMлосMи, с Eравом се може
рећи :а је значајно Kољи усEех ове ;руEе (исказан Eреко ;решака)
резулMаM уEраво Mо; Eознавања EринциEа. 

УПОРЕЂИВАЊЕ НАПРЕДОВАЊА ГРУПА

ЕксEерименMална ;руEа има Kољи резулMаM у ;ађању циља на
Eромењеној :уKини во:е. У Eросеку, чланови ексEерименMалне
;руEе мање су ;решили за 3,276 ;решака у ;ађању циља на Eроме-
њеној :уKини. Чланови Eак конMролне ;руEе су за 1,884 ;решке
Kили Kољи у ;ађању циља на Eромењеној :уKини во:е. Иако из-
међу ;руEа EосMоји сMаMисMички значајна разлика у ;ађању меMе
на Eрвој и Eромењеној :уKини, иEак Mо није :овољно :а се у EоM-

СЛИКА 3: ПРИКАЗ УСПЕХА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ И КОНТРОЛНЕ ГРУПЕ У ГАЂАЊУ 
МЕТЕ У ВОДИ НА ПРОМЕЊЕНОЈ ДУБИНИ (ВЕРТИКАЛНЕ ЛИНИЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ 95% 

ИНТЕРВАЛЕ ПОВЕРЕЊА)
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EуносMи верује :а је :ошло :о Mрансфера Eознавања EринциEа о
Eреламању свеMлосMи на ;ађање меMе у во:и. Наиме, неоEхо:но
је Kило уEоре:иMи разлике у наEре:овању ;руEа или разлике
разлика. Анализа варијансе: F(1,102)=9,530, p< 0.01 и ;рафикон 4
јасно Eоказују :а између ових ;руEа EосMоји значајна разлика у
Eо;ле:у наEре:овања ;руEа у ;ађању циља у во:и. 

Дакле, ауMор смаMра :а се Mек са:а може ;овориMи о сMварном
износу Mрансфера Eознавања EринциEа о Eреламању свеMлосMи
на ;ађање циља у во:и. Јер, очи;ле:но је :а је оKука у EринциEи-
ма о Eреламању свеMлосMи :оEринела :а сваки суKјекаM оKучава-
не ;руEе у Eросеку Eрави 1,391 ;решку мање о: конMролне ;руEе
у ;ађању меMе на Eромењеној :уKини во:е. 

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

На основу EреMхо:не анализе ви:и се :а је ексEерименMална
;руEа у ;ађању меMе на Eрвој :уKини во:е Kила значајно Kоља, на

СЛИКА 4: ПРИКАЗ НАПРЕДОВАЊА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ И КОНТРОЛНЕ ГРУПЕ У ГАЂАЊУ 
МЕТЕ У ВОДИ (ВЕРТИКАЛНЕ ЛИНИЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ 95% ИНТЕРВАЛЕ ПОВЕРЕЊА)
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Eромењеној :уKини Mакође је Kила значајно Kоља и коначно,
осMварила је и значајно веће наEре:овање у ;ађању меMе у во:и
о: конMролне ;руEе. С оKзиром на чињеницу :а су ;руEе, Eре Eо-
чеMка ексEерименMа, Eо ;ађању меMе у ваз:уху Kиле ује:начене,
:а Kи EоMом ексEерименMална ;руEа Kила оKучавана у EринциEи-
ма о Eреламању свеMлосMи, из че;а ло;ично сле:и :а је Kољи
усEех (већа разлика) Е-;руEе резулMаM уEраво Mо; искусMва, о:-
носно оKуке. У Mоку оKучавања суKјекMи ексEерименMалне ;руEе
су сMицали знања о EринциEима Eреламања свеMлосMи. Били су
уEознаMи са мно;им EракMичним Eримерима и сиMуацијама, Mе
им је све Mо Eослужило као соли:но искусMво за лакше снала-
жење у новим сиMуацијама. Гађање меMе у ваз:уху, ;ађање меMе у
во:и на Eрвој и Eромењеној :уKини као и EосеKна оKука, :оEри-
нели су :а суKјекMи ексEерименMалне ;руEе формирају је:ну
оEшMу шему мисли о Eриви:ном Eоложају меMе у во:и; :а уоче
о:нос :уKине во:е и Eриви:но; Eоложаја меMе, :а имају Kољу
Eроцену Eоложаја меMе, и :а све Mо искорисMе за усEешније ре-
шење EроKлемске сиMуације. СуKјекMи ове ;руEе Kили су флекси-
Kилнији у мишљењу, Kили су свесни оEMичке варке и Eриви:но;
Eоложаја меMе и Kило им је јасно зашMо меMа EосMављена у во:и
о:сMуEа о: реалносMи. ЗKо; Mо;а шMо су Eознавали Mеорију о Eре-
ламању свеMлосMи мо;ли су се Kрзо Eрила;о:иMи на нову сиMуа-
цију: ;ађање меMе на Eрвој :уKини и EосеKно ;ађању меMе на Eро-
мењеној :уKини, Mе су, сMо;а, и EосMи;ли Kољи усEех. Очи;ле:но,
:о;о:ио се Mрансфер знања (Eознавања EринциEа о Eреламању
свеMлосMи) на усEех у ;ађању циља у во:и. Наиме, Eрема Ausubelu
(1968) Mрансферна сиMуација EосMоји ка: ;о: EосMојећа ко;ниMив-
на сMрукMура Eовећава ново ко;ниMивно функционисање, неза-
висно о: Mо;а :а ли је Mо рецеEMивно учење или решавање Eро-
Kлема. ВаријаKле ко;ниMивне сMрукMуре о:носе се на сушMинска
и ор;анизациона својсMва учениково; знања у :аMој оKласMи које
Eовећава ње;ово Kу:уће EосMи;нуће.

НасуEроM Mоме, резулMаMи ексEерименMа Eоказују :а је и кон-
Mролна ;руEа (иако није Mеоријски оKучавана) Eоказала значајно
Kољи усEех у ;ађању циља на Eромењеној :уKини во:е. ЗашMо?
Наиме, EознаMо је :а EреMхо:на искусMва мо;у и EозиMивно и не-
;аMивно :а уMичу на ново моMоричко учење, о:носно моMоричко
извођење. Током живоMа акумулирају се Kројна моMоричка знања
која су резулMаM разноврсних моMоричких извођења. УEраво Mа
акумулирана знања уMичу на ин:иви:уалне каEациMеMе осоKе за
Mрансфером учења. Или, Eрема Е:вар:су (Edwards, 2010) Mранс-



ТРАНСФЕРНИ ЕФЕКТИ ОБУКЕ О ПРЕЛАМАЊУ СВЕТЛОСТИ НА ГАЂАЊЕ ЦИЉА У ВОДИ

БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ 357

фер моMоричко; знања означава уMицај увежKавања је:но; моMо-
ричко; знања на усвајање :ру;о; или уMицај увежKавања је:но;
моMоричко; знања на усвајање и извођење Mо; исMо; знања, али у
:ру;ачијим околносMима. У нашем ексEерименMу значајно Kољи
усEех чланова конMролне ;руEе у ;ађању меMе на Eромењеној
:уKини во:е у о:носу на усEех на Eрвој :уKини резулMаM је Mранс-
фера искусMва у ;ађању меMе на Eрвој :уKини во:е. Наиме, Eри-
ликом Eрво; ;ађања суKјекMи су се уEознали са Eриро:ом Eро-
Kлемске сиMуације, сMекли искусMво у :ржању коEља, EоMом,
Eромена :уKине меMе у во:и за њих више није Kила нова, Mе им је
све Mо Eомо;ло :а Kу:у усEешнији у ;ађању циља на Eромењеној
:уKини во:е. ПреMEосMавка :а се и ко: чланова ове ;руEе :о;о:ио
Mрансфер искусMва које је, Eре све;а, моMоричке Eриро:е, у ;ађа-
њу меMе на Eрвој :уKини на усEех у ;ађању меMе на Eромењеној
:уKини, из;ле:а врло вероваMном. Свакако ова врсMа Mрансфера
:есила се и ко: чланова ексEерименMалне ;руEе. Али, значајно
Kољи усEех ексEерименMалне ;руEе на Eрвој и Eромењеној :уKи-
ни во:е и EосеKно значајно већи усEех у ;ађању циља на Eроме-
њеној :уKини си;урно је резулMаM Mрансфера реализоване оKуке
у EринциEима о Eреламању свеMлосMи. 

С :ру;е сMране, оEрав:ано је EосMавиMи и EиMање шMа је са
ефекMима искусMва које су суKјекMи сMекли Eриликом ;ађања ме-
Mе на сувом. Може се, сасвим оEрав:ано, EреMEосMавиMи Mранс-
ферно :ејсMво и Mо; искусMва на усEех у ;ађању циља у во:и. Иако
су ове сиMуације :онекле различиMе, иEак, Eсихолошки Eосма-
Mрано, оне су и :осMа сличне (анало;не). ПреMEосMавка :а су суK-
јекMи оKеју ;руEа уви:ели сличносMи између ;ађања циља у ваз-
:уху и ;ађања циља у во:и чини се врло вероваMном. Gentner
Dedre 2000 (Eрема Sternberg, 2003) Mвр:ила је :а „анало;ије изме-
ђу EроKлема укључују маEирање о:носа међу EроKлемима, а :а
су сMварни аMриKуMи са:ржаја EроKлема неважни. Дру;им речи-
ма, оно шMо је важно ко: анало;ија нису сличносMи у са:ржају
већ колико су међусоKно слични њихови сMрукMурални сасMави
о:носа. Бу:ући :а смо навикнуMи размаMраMи важносM са:ржаја,
Mешко нам је ;урнуMи са:ржај у Eоза:ину, а сMавиMи оKлик
(сMрукMурални о:нос) у Eрви Eлан” (Sternberg, 2003:384). Или,
суEроMно, веома чесMо зKо; сличносMи са:ржаја ви:имо анало-
;ију и Mамо ;:е је нема. Ка: сMварамо анало;ије, како исMиче
Gentner, морамо KиMи си;урни :а се усмеравамо на о:нос између
:вају Eојмова које уEоређујемо, а не само на њихове Eовршинске
са:ржајне аMриKуMе. 
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У нашем ексEерименMу уочавање анало;ија између сиMуација
(;ађање циља у ваз:уху, ;ађање циља на Eрвој :уKини во:е и
;ађање циља на Eромењеној :уKини во:е) вероваMно се :ешавало
и вероваMно је Mо значајна варијаKла Mрансфера који се :о;о:ио и
ко: чланова конMролне и ко: чланова ексEерименMалне ;руEе. 

УEоређујући Џа:ове закључке са закључцима ово; ексEери-
менMа :олазимо :о сле:еће; закључка: 

а) Eри ;ађању меMе на Eрвој :уKини Џа: је :оказао :а су
суKјекMи оKе ;руEе Eоказали исMи усEех. МеђуMим, резулMа-
Mи ово; ексEерименMа Eоказују нешMо Kољи усEех чланова
ексEерименMалне ;руEе. С оKзиром на чињеницу :а су у Џа-
:овом ексEерименMу учесMвовали само :ечаци, а у овом на-
шем исMраживању Kили су засMуEљени и :ечаци и :евојчи-
це, ова разлика се може, :онекле, оEрав:аMи уEраво EосMо-
јећом разликом у узорку исMраживања. Осим Mо;а, ауMор
ово; исMраживања смаMра :а је ов:е значајан Kарем још је-
:ан факMор (о коме је већ Kило речи у EреMхо:ном :елу) који
није оKухваMила Џа:ова сMу:ија а Mо је EреMхо:но искусMво
суKјекаMа у ;ађању циља. Наиме, у Mоку ује:начавања ;руEа
за ексEерименM оKе ;руEе су сMекле извесно искусMво у
;ађању меMе које је вероваMно Kило о: значаја за ;ађање
циља на Eрвој :уKини во:е. ЗаMо шMо је ова врсMа искусMва
Kила еви:енMна у оKема ;руEама, на основу Mо;а се са си;ур-
ношћу може EриEисаMи значајно Kољи усEех и Kоље снала-
жење ексEерименMалне ;руEе у новој EроKлемској сиMуа-
цији уEраво оKуци ове ;руEе у EринциEима о Eреламању
свеMлосMи. 

K) Eри ;ађању меMе на Eромењеној :уKини во:е Џа: је :ока-
зао :а су суKјекMи инсMруисане ;руEе EосMи;ли Kољи усEех
о: суKјекаMа конMролне ;руEе, шMо је EоMврђено и у овом ек-
сEерименMу и у ексEерименMу Хен:риксона и Шре:ера
(Hendrickson & Schroeder, 1941). Дакле, сEецијална оKука је
Eомо;ла суKјекMима ексEерименMалне ;руEе :а оKје:ине
EреMхо:на искусMва, :а заEазе сличносMи и разлике између
ранијих искусMава и нове сиMуације и уви:е Eриви:ан Eоло-
жај меMе и варирање сMеEена Eриви:носMи са :уKином во:е.
Познавање EринциEа о Eреламању свеMлосMи олакшало је
ексEерименMалној ;руEи сналажење и у Mоку ;ађања меMе
на Eрвој :уKини али EосеKно у новој сиMуацији (;ађање меMе
на Eромењеној :уKини во:е). НасуEроM Mоме, суKјекMи кон-
Mролне ;руEе Mеже су се снашли у новој сиMуацији. Раније
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искусMво мање им је Eомо;ло :а се снађу у новим сиMуаци-
јама. Уверени смо :а је Mо заMо шMо нису имали знање о Eри-
нциEима о Eреламању свеMлосMи Mе сMо;а нису мо;ли :а Mо
своје раније искусMво Eовежу и искорисMе за сналажење у
новој сиMуацији. 

На крају, ваља EосеKно исMаћи чињеницу :а је Mеорија (знање
EринциEа и чињеница о Eреламању свеMлосMи) значајно :оEри-
нела квалиMеMнијој инMе;рацији свих ранијих искусMава које су
суKјекMи имали у ;ађању циљева. ПосеKно је :оEринела Kољем
схваMању и разумевању новонасMалих EроKлем-сиMуација као и
Kољој Eроцени, EрецизносMи и MачносMи у ;ађању циља у во:и
(EосеKно циља на Eромењеној :уKини во:е).
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SUMMARY TRANSFER EFFECTS ON TRAINING THE REFRACTION OF LIGHT WHEN HITTING 
THE TARGET IN THE WATER

This paper represents experimental research of the effects of train-
ing students in the principles of light refraction to succeed in hitting
the target in the water. The aim of this experiment was to investigate
the veracity of the conclusions reached by Judd in 1908, since this
experiment has been crucial in educational psychology - it represents
the experimental basis of the generalized theory of transfers. Namely,
Judd demonstrated that general experience (not identical elements)
is transferred in the process of transfer. There were two groups in the
research: the experimental and control group. The following varia-
bles were controlled: hitting the target in the air; the knowledge of
the refraction of light, age, gender and number. Unlike the control
group, the experimental group received training in the principles of
light reflection. Having completed the training of the experimental
group, the hitting of the target in the water was performed, firstly at
the depth of 50 cm and then at the depth of 20 cm. The sample
included two classes of eighth - grade students from the elementary
school in Pečenjevac (the experimental group) and Razgojna (the con-
trol group). The research was conducted at the beginning of the
school year (1975/76). In the process, they used errors in hitting the
target For the processing of data, the analyses of variance and meas-
ures of statistical descriptions have shown the following: 1) the
success of the experimental group in shooting targets at the first
depth of water is significantly better than the success of the control
group F (1,102) = 5.240 , p <0.05 2) the experimental group has
achieved significantly better results than the control group when
shooting targets at the altered depth of water F (1,102) = 27.767 , p
<0.01) . 3) when comparing the progresses of groups or differences of
differences showed that the experimental group was significantly
better than the control group F (1,192)=9,5300, p<0.01). Even though
this experiment differs from Judd’s experiment in terms of methodol-
ogy, essentially confirms his findings.

KEY WORDS: transfer, parallel groups, training, refraction of light, hitting the
target.


