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Сажетак
Циљ рада је утврдити у којој мери 

разна физичка вежбања утичу на ака
демски успех студената. Метод је подра
зумевао прикупљање релевантне ли те
ратуре у периоду од 2000. до 2015. године. 
Недостатак кретања нарушава неуро
моторичку регулацију функција организма, 
доводи до опадања телесних способности и 
поремећаја у активности између орган ских 
система, смањујући ада птивне мо гу ћности 
организма, умне и физичке спо собности. 
Препоруке би се односиле на повећање фи
зичких активности код сту дената анга
жовањем у фитнес клу бовима или на мес
тима која пружају одго варајуће услове 
за вежбање. Најчешћи сло бодни избор 
фи зичких активности код сту дената су 
трчање, пливање, тенис и кардио васкуларни 
фитнес.

Кључне речи: успех, академски успех, 
студенти, вежбе и физичко вежбање.

Summary
The aim is to determine the extent to which 

various physical exercises affect the academic 
success of students. The method involved the 
collection of relevant literature in the period 
from 2000 to 2015. Lack of movement distorts 
the neuroregulation of the motor functions 
of the organism, leads to a decline in physi
cal abilities, and disturbances in activity from 
the organic system by reducing the adaptive 
capabilities of the organism, and the mental 
and physical capabilities. Recommendations 
would be related to an increase in physical 
activity in students engaging in fitness clubs 
or places that provide appropriate conditions 
for the exercise. The most common free choice 
of physical activities with students should be 
running, swimming, tennis and cardiovascular 
fitness.

Keywords: success, academic success, stu
dents, exercises and physical exercise.
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УВОД

Према извештају WHO (World 
Health Organization – Светске 
здравствене организације) недо

вољна физичка активност проглашена је 
за самостални фактор ризика. Физичка 
неа ктивност је један од основних фактора 
ризика здравља и директно је повезана са 
смањењем раднофункционалних спо со
бности становништва (Donelli, Blair et al., 
2009).

Данашњи начин живота студената по
дразумева све веће присуство технологије 
која смањује енергију потребну за оба
вљање свакодневних активности. То до
носи више слободног времена, али и више 
седентарног начина живота. Будући да 
студенти акценат стављају на академска 
достигнућа, поставља се питање у којој 
мери студенти активно користе своје сло
бодно време и да ли постоји повезаност 
академског постигнућа са побољшањем 
здравља и физичке активности студената.

Oвaj рaд je кoнципирaн тaкo дa крoз пре
глед низа извршених истраживања, укаже 
на степен повезаности физичке активности 
са академским успехом студената.

МЕТОД

Претраживање литературе
Истраживачки подаци пронађени за 

потребе овог прегледног истраживања 
при купљани су путем електронских пре
траживача Google, Google scholar, PubMed, 
зборника радова са међународних јавних 
скупова, часописа из области спортских 
наука, области exercise achivments, као и 
релевантне литературе која је могла одго
ворити на постављени задатак. У овом раду 
је примењена дескриптивна метода.

Селекција радова
Избор радова детерминисан је на основу 

наслова и кључних речи. Постављени 
кри теријуми селекције се односе на саму 
проблематику физичког вежбања и ака
демског успеха. Анализирани су ра дови у 
периоду од 2000. до 2015. године. Издвојено 
је 11 научних радова који су били блиски 
предмету.

РЕЗУЛТАТИ
Резултати су приказани у Табели 1. При

казани су подаци о првом аутору, години 
публикације, узорку испитаника (броју и 
полу), и дати су укратко програм рада, ре
зултати истраживања и закључци аутора. 
Табела 1 обухвата 11 научних радова за 
период од 2000. до 2015. године.

Табела 1. Научни радови за период од 2000. до 2015. године.

Ред. 
број

Први аутор 
и година 
публика-
ције

Узорак 
испитаника Програм који је 

рађен
Резултати 

истраживања Закључак
Број Пол

0 1 2 3 4 5 6

1 Slade, 2015. 408 Мушки и 
женски

Пењање на 
вештачку стену, 
трчање, тенис, 
пливање, фитнес.

Рекреативне 
активности 
пре испита су 
у позитивној 
корелацији са 
успехом на 
испиту.

Студенти могу 
да повећају свој 
академски успех 
кроз физичко 
вежбање.
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2 Bellar, 2014. 740 Мушки

Упитник о 
слободном 
времену и 
упитник физичке 
активности.

Разлике између 
просечне оцене 
и аеробних 
активности и 
између просечне 
оцене и вежбања 
са теговима.

Потврђена је већа 
просечна оцена 
код студената који 
су имали аеробне 
активности.

3 Wald, 2014. 16 095 Мушки и 
женски

NCHA – II 
упитника и 
тренинг снаге

Препоруке јавног 
здравља: умерено 
интезивна 
физичка 
активност 41,9%; 
тренинг снаге 
32,4%; унос воћа 
и поврћа 4,6%; 
сан 23,6%.

Препорука 
здравог начина 
живота имају већи 
проценат поена 
након корекције 
са социо
демографским 
варијаблама.

4 Senthil, 
2014. 279 Мушки и 

женски

Групне вежбе, 
контактни 
спортови, 
неконтактне 
спортске 
активности, 
неспортске 
активности... 

Стопа успешности 
је висока (64,2%) 
у групи која је 
физички активна.

Физичка 
активност корисна 
је за студенте и 
њихов академски 
успех.

5 Keating, 
2013. 1125 Мушки и 

женски Вежбе снаге

Резултати су 
открили да они 
који су чешће 
ангажовани у 
вежбама снаге 
имају значајно 
већи ГПА (просек 
оцена).

Вежбама снаге 
не утиче се само 
на здравље већ 
и на академско 
постигнуће. 

6 Tine, 2012. 85 Мушки и 
женски

12 минута 
аеробног 
вежбања.

Код свих 
ученика дошло 
је до значајног 
побољшања у 
резултатима. 

Позитивна 
корелација је 
између просека 
оцена и вежбања.

7 Khan, 2012. 260

60 про
фесора, 
200 
студена
та

Структурни 
упитник на 
тростепеној 
Ликерт скали.

Учешће у 
спортској 
активности утиче 
на побољшање 
академског успеха 
студента.

Активности су 
веома корисне за 
академску мисију. 

8 Zelaya, 
2010. 1820 Мушки и 

женски

Гимнастика, 
фитнес или 
теретана.

Вежбачи који 
су седам пута 
месечно вежбали 
имали су добар 
средњи просек 
оцeна 

Постоји 
позитивна 
корелација између 
просека оцена и 
вежбања.
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9 Ballentine, 
2010. 82 Мушки и 

женски
Упитник од 13 
питања.

Женски одговори 
су показали 
позитивну везу 
између физичког 
вежбања и успеха 
у првом семестру 
студирања. 

Нема статитичке 
значајности 
тестова који 
потврђују 
негативну везу 
између вежбања 
и академског 
успеха. 

10 Donnelly, 
2010. 24 Мушки и 

женски
90 минута 
вежбања недељно.

Умерени 
интезитет 
вежбања подиже 
вредности тестова 
академског 
достигнућа.

Постоји 
позитивна 
корелација између 
просека оцена и 
физичког

11 Аnsari, 
2010. 380 Мушки и 

женски

Програм здравих 
навика и аеробне 
активности и 
задовољства 
напредовањем.

Сваки од 
праћених фактора 
селективно су 
повезани са неким 
индикатором 
напретка 
образовања.

Постоји 
реципрочан однос 
између здравог 
начина живота и 
постигнућа. 

У Табели 1 је приказано 11 оригиналних 
научних радова насталих у раздобљу од 
2000. до 2015. године, са циљем да се 
утврди у којој мери разна физичка вежбања 
утичу на академски успех студената и 
студенткиња.

ДИСКУСИЈА
Аутори наведених истраживања (Табела 

1) као испитивану популацију наводе сту
денте и студенткиње старости од 18 до 28 
година.

Академски успех код студентске попу
лације која се бави физичком активношћу 
има валидну значајност (Castelli, 2007; 
Donnelly, 2010; Zelaya, 2010; Khan, 2012; 
Tine, 2012; Keating, 2013; Ansari, 2014; 
Senthil, 2014; Bellar, 2014; Slade, 2015). 
Фитнес активности користило је три аутора, 
који су потврдили везу између физичке 
активности и академског успеха (Castelli, 
2007; Zelaya, 2010; Slade, 2015).

Вежбе снаге као реализовани програм 
рада користило је пет аутора, потврђујући 
по зитивну повезаност између физичке 
акти вности и академског успеха (Zelaya, 

2010; Shin, 2012; Keating, 2013; Ansari, 
2014; Wald, 2014).

Програми рада наведених истраживања 
били су слободан избор од понуђених актив
ности: пењање на вештачку стену, трчање, 
тенис, пливање, кардиоваскуларни фитнес. 
Уз групни или персонални тренинг, фитнес 
иструкције и савете о исхрани (Slade, 2015). 
Keating (2013), такође, ко ристи вежбе снаге 
и у својим резултатима потврђује да вежбе 
снаге позитивно утичу на академски успех.

Врсте вежбања које издвојена истра
живања користе су рекреативне физичке 
активности (групне вежбе, контактне спо
ртове, неконтактне спортске активности, 
неспортске активности или рад у се
дентарној групи) код Senthil (2014). 
Donnelly (2010) користи фитнес вежбања. 
Castelli (2007) посебно проучава аеробни 
капацитет фитнес вежбањем. Tine (2012) 
примењује аеробно вежбање. Код свих сту
дената дошло је до значајног побољшања 
просека оцена.

Дужина вежбања у различитим истра
живањима због различитих истраживачких 
поступака је различита. Zelaya (2010) наводи 
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да су студенти и студенткиње подвргнути 
тестирању вежбали 16 месеци гимнастику, 
фитнес или користили теретану. Вежбачи 
који су свих ових месеци долазили седам 
пута месечно да вежбају имали су добар 
средњи просек оцeна. После три недеље 
вежбања добијени резултати показали су 
већи академски успех студената који су 
вежбали (Grissom, 2005).

Интезитет физичке активности – угла
вном се користила умерено интезивна фи
зичка активност (Wald, 2014; Donnelly, 
2010). Резултати указују да физички активни 
студенти (умерени интезитет вежбања) 
побољшавају вредности стандардних те с
това академског постигнућа. Ansari, Stock 
(2014) су нашли да постоји мала позитивна 
корелација између умереног интезитета ве
жбања и академског постигнућа.

Сви аутори су потврдили да постоји ста
тистички значајна веза између академског 
успеха и физичког вежбања.

ЗАКЉУЧАК
Већина студија потврђује да студенти 

који воде здрав начин живота имају и већи 
сте пен академског успеха.

Значај физичке активности у академском 
успеху студената потврђен је различитим 
студијама више аутора. Препоруке аутора 
који су истраживали овај феномен се 
односе на повећање физичких активности 
код студената кроз рекреативно вежбање у 
току и после студирања.

Осим тога, одговарајући програми спорт
ске рекреације могу допринети задо во
љавању различитих потреба студената, а не 
само побољшању академског постигнућа.
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