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ДА ЛИ ЈЕ НИВО ЕГЗЕКУТИВНИХ ФУНКЦИЈА БИТАН 
ЧИНИЛАЦ УСПЕШНОГ СТУДИРАЊА?

Наташа БУХА, Милица ГЛИГОРОВИЋ
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Aпстракт
Циљ овог истраживања је да се утврди повезаност између базичних егзекутив-
них функција и успеха у студирању (просечне оцене и дужине студирања). Узорком 
је обухваћен 101 студент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
са два студијска програма: Логопедија и Превенција и третман поремећаја 
понашања. За процену егзекутивних функција употребљени су Додрилова верзија 
Струп теста, Тест праћења трага и Распон цифара уназад. 
Резултати истраживања указују на то да су радна меморија и когнитивна флек-
сибилност значајно повезани са просечном оценом током студирања. За успех 
студената Логопедије је значајнији капацитет радне меморије, а за студенте 
Превенције когнитивна флексибилност. Егзекутивне функције се нису показале 
као значајан чинилац дужине студирања.
Кључне речи: егзекутивне функције, академски успех, терцијарни ниво 
образовања

УВОД

Академски успех на универзи-
тетском нивоу зависи од квалитета 
средњошколског образовања, али и низа 
других чинилаца као што су друштвени, 
институционални (нпр. научно-настав-
ни план и програм), породични и лич-
ни. Међу личним факторима најчешће се 
спомињу интелектуалне способности, 
карактеристике личности, мотивација, 
посвећеност и приступ учењу (Hanak, 
1999; Išljamović & Lalić, 2015; Lazarević & 
Trebješanin, 2013; Zlatković, 2008). Иако 
велики број истраживања указује на 
значај егзекутивних функција (ЕФ) у ака-
демском функционисању, већина студија 
је била усмерена на популацију деце, од 

предшколског до средњошколског, а мали 
број је био посвећен изучавању улоге ЕФ 
на терцијарном нивоу образовања. ЕФ су 
неопходне у новим, нерутинским и ком-
плексним ситуацијама, као и у оним окол-
ностима које захтевају интеграцију иску-
ства и знања (Welsh, 2002). Имајући у виду 
да је универзитетски контекст захтевнији 
и мање структурисан може се претпоста-
вити да је улога ЕФ значајнија у високом 
образовању. Циљ овог истраживања је да 
се утврди да ли постоји повезаност између 
базичних егзекутивних функција (рад-
не меморије, когнитивне флексибилнсо-
ти и инхибиторне контроле) и успеха у 
студирању. 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Узорак

Истраживањем је обухваћен 101 сту-
дент Универзитета у Београду − Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију 
који су изразили жељу да учествују у овој 
студији. С обзиром да овај Факултет до-
минантно уписују особе женског пола, 
тако је и у овом истраживању учествова-
ло знатно више студенткиња (N=99; 98%). 
Испитаници су били студенти студијског 
програма Логопедија (64,4%) и Превенција 
и третман поремећаја понашања (35,6%). У 
тренутку процене испитаници у обе групе 
су имали у просеку двадесет једну годину 
(AS= 20,83; SD=1,41, F(1)=2,156; p=0,145). 

Инструменти

Успех у студирању исказан је просеч-
ном оценом на крају студија и дужином 
студирања, а ови подаци су преузети из 
електронског дневника. 

За процену ЕФ одабрани су најчешће 
коришћени задаци, по један за сваки 
аспект ЕФ. 

Инхибиторна контрола је процењена 
Додриловом верзијом Струп теста (Dodrill, 
1978). Тест се састоји од једног папира А4 
формата на коме је исписано 176 нази-
ва боја бојом која не одговара написаном 
појму. У првом делу задатка (Струп 1) од 
испитаника се очекује да прочита речи, а 
у другом да именује боју (Струп 2) којом су 
оне одштампане. Оба задатка је потребно 
завршити што је брже могуће, те мање вре-
ме указује на бољу перформансу.

За процену когнитивне флексибилно-
сти употребљен је Тест прављења трага 
(Trail Making Test/ ТМТ, Reitan & Wolfson, 

1993) који се састоји из два дела. У првом 
делу (ТМТ 1) се од испитаника очекује да 
повезује насумично распоређене кружиће 
са бројевима, редом од 1 до 25, а у дру-
гом делу (ТМТ 2) да наизменично, пра-
вилном редоследом, повезује кружиће са 
бројевима (1-13) и словима (А-К) (1-А-2-Б 
итд.). Пошто се испитанику даје налог да 
оба задатка заврши што је брже могуће, и 
у овом случају, мање време указује на бољу 
перформансу.

Радна меморија је испитана применом 
задатка Распон цифара уназад (Буха, 2010) 
у коме се од испитаника очекује понављање 
низа презентованих цифара растуће сло-
жености обрнутим редоследом. С обзи-
ром да је испитивана типична популација 
одраслих особа овај задатак је адаптиран 
за потребе овог истраживања: састоји се од 
18 задатака распоређених у шест нивоа (од 
3 до 8 цифара у низу), при чему се у првом 
нивоу испитанику презентује низ од 3 
цифре, а у шестом низ од 8 цифара. Бележи 
се број тачних одговора и достигнути ниво.

Процена је вршена индивидуално у 
просторијама Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију током почет-
них година студија, а подаци о академском 
успеху су прикупљени непосредно пре или 
након завршетка студија. 

Статистички метод

У статистичкој обради подата-
ка коришћени су t-тест за један узо-
рак, Пирсонов коефицијент корелације, 
једнофакторска анализа варијансе и ана-
лиза коваријансе (ANCOVA).
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА 
ДИСКУСИЈОМ

Пре примене статистичких проце-
дура у складу са дефинисаним циљем 
истраживања, анализирали смо основне 

статистичке показатеље успеха током 
студирања и постигнућа студената на 
примењеним задацима ЕФ (Табела 1).

Табела 1. 
Дескриптивни показатељи академског успеха и постигнућа на задацима ЕФ

Min Max AS SD
Просечна оцена током студирања 6,66 9,55 7,93 0,73
Дужина студирања 4 10 5,47 1,32
Инхибиторна контрола

Струп 1 68 114 85,91 10,17
Струп 2 117 373 170,94 38,11
Бр. грешака на Струп 2 0 10 1,05 1,77

Когнитивна флексибилност
TMT 1 13 69 28,76 10,08
TMT 2 35 173 79,11 27,63
Бр. грешака на TMT 2 0 3 0,62 0,76

Радна меморија
Распон цифара уназад – бр. тачних 3 15 8,34 3,06
Распон цифара уназад – ниво 1 6 2,90 1,24

Студенти који су учествовали у овом 
истраживању су на крају студија оцењени, у 
просеку, врло добрим успехом. Детаљнијом 
анализом утврђено је да је са просечном 
оценом изнад 8,0 Факултет завршило око 
39% студената (N=39). Оценом добар (про-
сечна оцена од 6,5 до 7,4) дипломирало је 
24,8% студената, оценом врло добар (про-
сечна оцена oд 7,5 до 8,4) 48,5%, а оценом 
одличан (просечна оцена од 8,5 до 9,4) њих 
25,7%. Просечном оценом изузетан (изнад 
9,4) дипломирао је само један студент.

На основу доступних података може се 
рећи да је студентима ФАСПЕР-а потребно 
нешто више времена да заврше студирање 
у односу на студенте неких других држав-
них Факултета у Србији, нпр. техничких 
(AS=5,18, Vilotić i sar., 2016; t=2,167, df=100, 
p=0,033) или Факултета организаци-
оних наука (AS=4,95, Išljamović & Lalić, 
2015; t=3,914, df=100, p=0,000). Студије је 
у року завршило тек 27,7% студената 

обухваћених овим узорком. Пролонгирано 
студирање је карактеристично и за држав-
не универзитете других земаља, па тако 
неки подаци указују на то да свега 19% сту-
дената државних универзитета у Северној 
Америци дипломира у прописаном року, 
односно 36% на оним универзитетима који 
се сматрају престижним (видети Aina et 
al., 2018). Највећи број студената из нашег 
узорка Факултет је завршило у року од 5-6 
година (56,4%), што је тренд који је детек-
тован и у Италији (Aina & Casalone, 2020).

С обзиром да не постоје норме 
за примењене задатке ЕФ у српској 
популацији, постигнуће наших испитани-
ка упоредили смо са доступним нормама 
из других земаља (нпр. Bezdicek et al., 2012; 
Dodrill, 1978; Strauss et al., 2006; Zalonis et 
al., 2008). Постигнуће наших испитаника 
не кореспондира у потпуности стандарди-
ма установљеним у неким другим среди-
нама, што указује на потребу спровођења 
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обимнијег истраживања на адекватнијем 
(за нормирање) узорку и дефинисања нор-
ми за полулацију младих у Србији.

За разлику од осталих когнитив-
них способности, ЕФ имају дужи период 
сазревања, те се напредовање различитих 
аспеката ЕФ може детектовати током чи-
тавог периода млађег одраслог доба (нпр. 
Ferguson et al., 2021). Из тог разлога је пре 
испитивања повезаности успешности 
студирања са ЕФ проверен потенцијални 
ефекат старости испитаника на 
постигнуће на примењеним задацима, при 

чему је утврђена статистички значајна 
корелација међу појединим варијаблама. 
Када је реч о узорку у целини, значајна по-
зитивна корелација постоји са варијаблама 
радне меморије (r<0,3, p od 0,01 do 0,05), 
док на нивоу подузорака студената раз-
личитих студијских програма, поред 
радне меморије (r≤0,4, p<0,05), значајна 
корелација негативног смера је присут-
на и са инхибиторном контролом (r<-0,4, 
p=0,023). Из тих разлога све наредне ста-
тистичке процедуре су рађене уз контролу 
утицаја старости испитаника. 

Табела 2.
Академски успех и ЕФ (уз контролу старости испитаника)

Струп 1 Струп 2 Грешке 
Струп 2 TMT 1 TMT 2 Грешке 

TMT 2
Распон-
тачни

Распон-
ниво

Просечна 
оцена

r -0,028 -0,096 0,020 -0,146 -0,290 -0,169 0,265 0,264
p 0,782 0,345 0,841 0,146 0,003 0,093 0,008 0,008

Дужина 
студирања

r 0,091 0,051 -0,010 0,112 0,116 0,058 -0,087 -0,124
p 0,366 0,617 0,923 0,269 0,250 0,563 0,390 0,219

Резултати корелационе анализе 
указују на то да испитаници који имају 
већи капацитет радне меморије (p<0,01) и 
којима је потребно мање времена да реше 
задатак наизменичног повезивања еле-
мената два различита концептуална низа 
(p<0,01) имају боље академско постигнуће. 
Додатно, применом ANCOVА-e поредећи 
групе са лошијим и бољим постигнућем 
(са пресеком на оцени 8,0) утврђено је 
да когнитивна флексибилност (ТМТ2) 
објашњава око 8% (F=8,089, p=0,005), а 
радна меморија (број тачних одговора) око 
7% варијабилности резултата (F=7,541, 
p=0,007). Ипак, когнитивна флексибил-
ност прави значајнију разлику тек када је 
реч о студентима који остварују одличан 
успех (просечна оцена изнад 8,4; TMT2: 
AS=68 секунди, p<0,05). Другим речима, 
добри и врло добри студенти имају сличан 
ниво флексибилности мишљења (p=0,388).

Графикон 1.
ТМТ2 у односу на просечну оцену 

Утврђена је значајна разлика капа-
цитета радне меморије између студена-
та оцењених као добри и оних са врло 
добрим (p=0,048) и одличним успехом 
(p=0,033), при чему значајну границу међу 
њима представља могућност привременог 
задржавања око пет информација које се 
истовремено обрађују (ниво 3).
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Графикон 2.
Ниво радне меморије у односу на просечну 
оцену

Добијени резултати су у складу са не-
ким претходним истраживањима, посеб-
но када је реч о значају радне меморије 
(Ramos-Galarza et al., 2020) и когнитивне 
флексибилности (Toraman et al., 2020). 
Осим тога, утврђено је да успешнији сту-
денти имају и бољу регулацију понашања 
током процеса учења, правилно планирају 
своје обавезе, показују иницијативу и већу 
самосталност у учењу (Ramos-Galarza et al., 
2020). Академски успех се може довести 
у везу и са критичким мишљењем, одно-
сно могућношћу интерпретације, анали-
зе, успостављања логичких односа међу 
појмовима и извођења закључака, за које су 
ЕФ такође важан предулсов (Li et al., 2021).

Селективна пажња и инхибиторна 
контрола се нису показале као значајни 
чиниоци академског постигнућа, нити 
дужине студирања. Штавише, дужина 
студирања није значајно повезана ни са 
једном варијаблом ЕФ, иако студенти који 
краће студирају остварују бољу просечну 
оцену (r=-0,543, p=0,000). Истраживања 
страних аутора указују на то да су нижи 
ниво развоја инхибиторне контроле, 
когнитивне флексибилности и радне 
меморије, поред тешкоћа у иницирању, 
планирању и организацији, значајни 

предиктори академске прокрастинације 
(Gutiérrez-García et al., 2020; Rabin et al., 
2011; Sabri et al., 2016). Студирање дуже 
од предвиђеног времена може бити по-
следица прокрастинације, но ипак треба 
имати у виду да разлози пролонгираног 
студирања могу бити разнородни – лич-
ни и институционални (економске и по-
родичне прилике, здравствено стање, 
запослење, задовољство студијским про-
грамом, обим/тежина студијског про-
грама, квалитет наставе и сл.) (Aina et al., 
2019; Bocsi et al., 2019; Bussu et al., 2019), те 
је могуће да због компексне природе про-
дуженог студирања у нашем истраживању 
нису детектоване значајне корелације са 
ЕФ. Такође, потребно је нагласити да су ЕФ 
у поментим истраживањима процењиване 
индиректно, анализом бихејвиоралних 
манифестација у свакодневним животним 
ситуацијама које обично не корелирају са 
резултатима добијеним непосредном, кли-
ничком проценом. 

С обзиром на то да су истраживањем 
обухваћени студенти два студијска 
програма, међусобно различита према 
врсти градива, а потенцијално и начину 
презентовања информација и процене 
знања, отворило се питање да ли је ниво 
развоја ЕФ подједнако (не)повезан са 
успехом током студирања. Имајући у виду 
могућност да студенти одређеног про-
фила способности показују склоност ка 
одређеним студијским програмима, прет-
ходно смо упоредили њихово постигнуће, 
како у академској сфери, тако и на зада-
цима ЕФ. Резултати анализе варијансе су 
указали на то да се студенти Логопедије 
и Превенције не разликују значајно ни у 
погледу успеха током студирања, нити 
у нивоу развоја различитих аспеката ЕФ 
(p<0,05). Када је реч о ЕФ, добијени ре-
зултати су слични налазима словеначке 
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студије којом је утврђено да студен-
ти друштвено-хуманистичких (будући 
учитељи, васпитачи и социјани педаго-
зи) и природних (будући биолози) на-
ука имају сличну перформансу у домену 
инхибиције одговора, радне меморије, 
емоционалне контроле, планирања, 
метакогниције и истрајности. Ипак, аутори 
тог истраживања су утврдили да међу сту-
дентима различитих студијских програма 
постоје и неке значајне разлике, и то у до-
мену одржавања пажње, иницирања ак-
тивности, организације, управљања вре-
меном и флексибилности (Prosen & Smrtnik 
Vitulić, 2014). 

Применом Пирсоновог коефицијента 
корелације на подузорцима (уз контро-
лу старости испитаника) добија се не-
што другачија слика о значају ЕФ за 
академски успех: просечна оцена студе-
ната Превенције је значајно повезана са 
могућношћу флексибилног размишљања 
(r=-0,373, p=0,023), док је за бољи успех на 
Логопедији значајнији капацитет радне 
меморије (r=0,263, p=0,035). Уочене спец-
ифичности би могле да зависе од каракте-
ристика градива и захтева који се пред сту-
денте постављају (нпр. предиспитни зада-
ци), као и начина провере знања студената. 

ЗАКЉУЧАК

Индивидуалне разлике у капацитету 
радне меморије и когнитивне флексибил-
ности представљају важан фактор академ-
ског успеха мереног просечном оценом на 
крају студија. Ипак, значај ових аспеката 
ЕФ зависи од студијског програма који 
студент похађа: за студенте Превенције 
већи значај има когнитивна флексибил-
ност, а за студенте Логопедије радна 
меморија. Универзитетски студијски про-
грами би у будућности требало више да 

подстичу ангажовање ЕФ, нудећи сту-
дентима сазнања о њиховој важности и 
манифестацијама и подржавајући њихово 
ефикасно коришћење.
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IS THE LEVEL OF EXECUTIVE 
FUNCTIONING IMPORTANT FOR 

ACADEMIC SUCCESS AMONG 
UNIVERSITY STUDENTS?

Nataša Buha, Milica Gligorović
University of Belgrade – Faculty of Special 

Education and Rehabilitation

Abstract

The aim of this research is to determine the 
relation between basic executive functions 
and success in studying (overall average 
grade and length of study). The sample 
included 101 students of the Faculty of Special 
Education and Rehabilitation attending 
two study programs: Speech Therapy and 
Prevention and Treatment of Behavioral 

Disorders. Dodrill’s version of the Stroop Test, 
Trail Making Test, and Backward Digit Span 
were used to assess executive functions.
The research results indicate that working 
memory and cognitive flexibility are 
significantly related to the overall average 
grade of students. Working memory capacity 
is more important for the success of Speech 
Therapy students, and cognitive flexibility 
for students studying “Prevention“ program. 
Executive functions did not prove to be a 
significant factor of the length of study.

Keywords: executive functions, academic 
success, tertiary level of education
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