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КОГНИТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ2

САЖЕТАК. Овај рад представља пилот истраживање које има за циљ да провери да
ли физички умор остварује значајне ефекте на израженост неких ког-
нитивних функција (способност визуо-моторне координације, учења
из искуства и концентрације, као и инхибиција– егзекутивна функ-
ција). На узорку од 41 испитаника, који су изреда студената психоло-
гије II, III, IV године на Филозофском факултету у Нишу, спроведено је
истраживање које се састојало из две фазе. У првој, претест фази, испи-
таницима су задата два задатка у циљу процене наведених когнитив-
них и егзекутивних функција. То су: Задатак шифре и Задатак лево-де-
сно. Након тога уследило је физичко умарање учесника истраживања,
а оно се састојало из непрекидног прескакања вијаче у трајању од 5 ми-
нута. Одмах након тога, исти испитаници су приступили другој, пост-
тест фази истраживања. Она је обухватала процену егзекутивних фун-
кција применом истих задатака из претест фазе. Ради тестирања по-
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стојања значајних ефеката физичког умора наконцентрацијуе и инхи-
бицију коришћен је т-тест за зависне узорке. Резултати упућују на по-
стојање значајних разлика између броја тачних и нетачних одговора у
склопу сваке од етапа тестирања (претест и посттест), како за егзеку-
тивну функцију премештања, тако и за инхибицију. Међутим, резулта-
ти су нешто другачији када се испитује разлика између тачних одгово-
ра у претест и посттест фази, као и разлика између броја нетачних од-
говора у претест и посттест делу истраживања. Наиме, бележи се знача-
јан ефекат физичког умора на функцију премештања, али не и на
функцију инхибиције. Како се ради о пилот истраживању, може се рећи
да добијени резултати указују да је смислено испитивање дејства фи-
зичког умора на појаву и израженост когнитивних и егзекутивних
функција, али да је потребна серија наредних истраживања која ће те-
мељније проверити однос између испитиваних варијабли.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: физички умор, когнитивне функције, егзекутивне функције, концен-
трација и инхибиција.

УВОД

„Е:зекуLивне функције су оDшLи механизми који руково9е Jрој-
ним ко:ниLивним Dо9Dроцесима и Lиме ре:улишу 9инамику
љу9ске ко:ниције” (Miyake et al., 2000, сLр. 50). Ове функције нам
Dомажу Dриликом формулисања циљева, о9ређивања начина на
који ћемо их осLвариLи, а за9ужене су и за усDешно сDровођење
Dланова. Према мишљењу неких ауLора (нDр. Pennington & Ozo-
noff, 1996; Пурић, 2013), оне се DреклаDају са ефекLима Dажње,
закључивања и решавања DроJлема. ИмDулсивносL, нефлекси-
JилносL, немо:ућносL усре9сређивања Dажње, DоLешкоће у фор-
мулисању сLраLе:ија за сDровођење о9ређених акLивносLи
Dре9сLављају DоказаLеље неа9екваLно: е:зекуLивно: функцио-
нисања (Пурић, 2013). Е:зекуLивни 9ефициLи о:ле9ају се и у
„слаJосLима” ра9не меморије и верJалне флуенLносLи (Elliott,
1996). Може се рећи 9а су е:зекуLивне функције Dре све:а за9уже-
не за сналажење у новим сиLуацијама, али Lо сналажење не
укључује ауLомаLске Dсихичке Dроцесе који се ослањају на Dона-
вљање научених шема и сеLова Dонашања. Осим Lо:а, неурофи-
зиолошки корелаLи ових функција Lичу се фронLалних оJласLи
моз:а (Павловић, 2011).

Лезакова (Lezak, 1982) Dрави разлику између ко:ниLивних и
е:зекуLивних функција. Док се Dрве о9носе на Lо шLа и колико
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осоJа зна и може, 9ру:е се Lичу о9:овора на DиLање: „Како и 9а ли
се извршавају о9ређене акLивносLи?”. Она е:зекуLивне функције
9ефинише као највиши оJлик љу9ске акLивносLи, који омо:ућа-
ва Dоје9инцу 9а самосLално и сврсисхо9но ор:анизује своје Dо-
нашање (Lezak, 1995). Према овој ауLорки, DосLоје чеLири Dсихо-
лошке комDоненLе е:зекуLивних функција. То су: 1) формулиса-
ње циљева; 2) Dланирање акLивносLи; 3) сDровођење Dланова и
DосLизање циљева и 4) усDешно сDровођење акLивносLи. Прва се
о9носи на сDосоJносL формулисања намере која је у скла9у са
суJјекLивним DоLреJама и жељама, која укључује и Dрављење
сLраLе:ије за DосLизање циља. Дру:им речима, Lо је каDациLеL
Dонашања о9ређен неким циљем. На Dсихолошком нивоу он се
може манифесLоваLи као аDаLија, DасивносL, Dовлачење, Lешко-
ће у оLDочињању неке акције и сл. Планирање акLивносLи оJу-
хваLа Dрецизирање начина 9олажења 9о циља уз Dрављење раз-
лике између жељених и реалних околносLи. Да Jи се на а9еква-
Lан начин исDланирала нека акLивносL неоDхо9на је 9оJра
конLрола имDулса, очуван каDациLеL о9ржавања Dажње и Dам-
ћења. Извођење Dланиране акLивносLи за соJом Dовлачи само-
сLално акLивирање Dонашања, уз о9ржавање, мењање и инхиJи-
цију о9ређених секвенци Dонашања. И на крају, усDешно сDрово-
ђење акLивносLи укључује сDосоJносL Dроцене, саморе:улације
и мо9ификовања извесних асDекаLа Dонашања. МеђуLим, је9ну
о9 а9екваLнијих класификација е:зекуLивних функција Dре9ло-
жили су Мијаки и сара9ници (Miyake et al., 2000), који наво9е Lри
независне е:зекуLивне функције: DремешLање (DремешLање Dа-
жње са је9но: на 9ру:и менLални са9ржај), ажурирање (на9:ле-
9ање и ажурирање реDрезенLација у ра9ној меморији) и инхиJи-
цију (намерна инхиJиција 9оминанLних о9:овора) (Пурић, 2013).

Премеш�ање је е:зекуLивна функција из 9омена Dажње. О9но-
си се на „сDосоJносL ефикасно: DремешLања Dажње са је9но: на
9ру:и за9аLак, оDерацију или менLални сеL” (Miyake, Emerson,
Padilla, & Ahn, 2004; Monsell, 1996, 2003; Dрема Пурић, 2013). Ажу-
рирање Dре9сLавља е:зекуLивну функцију из оJласLи ра9не ме-
морије, ма9а је уско Dовезана и са Dажњом. Наиме, 9а Jи осоJа
Jила сDосоJна 9а оJрађује важне Dо9аLке а занемарује ирелеван-
Lне, DоLреJан је извесLан каDациLеL о9ржавања Dажње на о9ре-
ђени маLеријал (Miyake et al., 2000). КонкреLније, ажурирање ин-
корDoрира о9ржавање Dажње и инLе:рацију информација у ме-
морији, о9носно акLивно руковођење за9ржаним Dо9ацима
(Coolidge & Wynn, 2005). Инхи�иција се о9носи на свесни или вољ-
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ни Dроцес који је за9ужен за сузJијање неважних или ремеLећих
са9ржаја или Dроцеса. Она се смаLра кључном за нормално ми-
шљење и усDешан живоL (Garravan, Ross, & Stein, 1999).

У 9оса9ашњим исLраживањима е:зекуLивне функције су нај-
чешће 9овођене у везу са инLели:енцијом (нDр. Anderson et al.,
1999; Damasio & Anderson, 1993; Hebb, 1939, 1945; Hebb & Penfield,
1940, Dрема Пурић, 2013)  и осоJинама личносLи (нDр. Dolan & An-
derson, 2002; Knežević, Savić, Špirić, Vermetten, & Vidaković, 2011;
Logan et al., 1997; Luu, Colins, & Tucker, 2000; Morgan & Lilienfeld,
2000; Purić & Pavlović, 2011; Unsworth et al., 2010; Dрема Пурић,
2013). Ка9а DосмаLрамо о9нос инLели:енције и е:зекуLивних
функција, нека исLраживања указују на DосLојање DовезаносLи
између функције ажурирања и флуи9не и крисLализоване инLе-
ли:енције (нDr. Friedman et al., 2006), 9ок Lе DовезаносLи нема у
Dо:ле9у осLалих е:зекуLивних функција. Пурић (2013) и Павло-
вић (2011) извешLавају о значајној DовезаносLи инLели:енције и
е:зекуLивне функције DремешLања. Дакле, DосLојећи налази о
вези између инLели:енције и е:зекуLивних функција не Dружају
мо:ућносL 9оношења коначно: закључка Dо Lом DиLању. СLо:а
DоLреJно је у Jу9ућим исLраживањима разјасниLи Dриро9у о9-
носа између DоменуLих консLрукаLа. Ако се о:раничимо само на
DеLофакLорски мо9ел личносLи, можемо рећи 9а исLраживања
Dоказују 9а су 9имензије ово: мо9ела на различиL начин Dовеза-
не са о9ређеним е:зекуLивним функцијама. ЕксLраверзија је у
не:аLивној корелацији са функцијом DозорносLи, неуроLицизам,
савесносL и сара9љивосL нису у корелацији са е:зекуLивним
функцијама, а оLвореносL ка искусLву је DозиLивно Dовезана са
флуенLношћу (Unsworth et al., 2010).

Ка9а :оворимо о физичком умору мислимо на умор који се ја-
вља Dриликом сDровођења о9ређено: физичко: ра9а у Lоку које:
су ан:ажовани о9ређени мишићи. УоJичајно је 9а су Lоком фи-
зичко: ра9а о9 осоJе захLева 9а сLоји у о9ређеном временском
Dерио9у у исLом Dоложају или Dак 9а чини исLе DокреLе који за-
хLевају укључивање различиLих скуDина мишића. ОJјекLивни
знаци овакво: умора оJично се исDољавају кроз смањену сна:у
мишића а самим Lим и ра9но: учинка, конLракција и оDушLање
мишића DосLају све сDорији као и време између сLимулуса и ре-
акције на Lај сLимулус које је све 9уже (ЧаJаркаDа, 2008). Са 9ру:е
сLране, замор се 9ефинише као мо:ућносL 9а се о9ржи DоLреJан
ниво сна:е мишића Lоком извођења неких вежJи (Abd-Elfattah,
Abdelazeim & Elshennawy, 2015).
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ПосмаLрајући исLраживања о Dриро9и DовезаносLи умора
(физичко: или менLално:) и извесних ко:ниLивних Dроцеса че-
сLо наилазимо на конLра9икLорне Dо9аLке. И 9ок резулLаLи не-
ких исLраживања указују на JиLносL умерене физичке акLивно-
сLи за DоJољшање ко:ниLивних Dроцеса (Grosz, 2015; Ellemberg &
St-Louis-Deschenes, 2009), 9ру:а исLраживања не DоLврђују ове
налазе (Lorist et al., 2002), а неки налази указују на JиLносL врсLе
и инLензиLеLа вежJања (Kamijo, Nishihira, Higashiura & Kuroiwa,
2007).

Ако Dо:ле9амо занимања која захLевају извесну физичку сDре-
мносL и физичко ан:ажовање, као шLо је Dрофесионално Jавље-
ње сDорLом, DримеLићемо 9а се чесLо наво9и умор као је9ан о9
факLора слаJијих резулLаLа или слаJије и:ре (Covassion, Weiss,
Powell & Womack, 2007). Осим Lо:а, ка9а љу9и DосLану Dсихички
уморни, њихова сDосоJносL 9а селекLивно Jлокирају 9исLракLор
се DосLеDено смањује с Dовећањем менLално: оDLерећења, шLо
осLавља извесне Dосле9ице и на оJављање за9аLака који захLева-
ју усмеравање Dажње (Csatho, van der Linden, Hernadi, Buzas, &
Kalmar, 2012). Дa је умор веома JиLан факLор у селекцији Dажње
на JиLне информације и усDешносLи у оJављању за9аLака Dока-
зују и налази ЛорисLове (Lorist, 2008). РезулLаLи њено: ра9а ука-
зују 9а се Dо9 ефекLима менLално: умора умањује сDосоJносL
инLе:рације информација на основу којих осоJа Dроцењује
сиLуацију и 9оноси о9луку о реа:овању, Lе се самим Lим и ус-
DешносL Dри ра9у смањује. Пајовић (2006) у својој књизи наво9и
9а су суJјекLивни факLори Lакође укључени Dриликом анализи-
рања нез:о9а на ра9у. Је9ан о9 Lих факLора јесLе и умор као и сла-
Jа Dо9ела Dажње на JиLне за9аLке у Lоку ра9а.

ПошLо су е:зекуLивне функције на различиL начин Dовезане
с Dоје9иним осоJинама личносLи и факLорима инLели:енције, а
с 9ру:е сLране знамо 9а је Dоре9 начина функционисања ко:ни-
Lивних и е:зекуLивних функција веома JиLно и сLање умора осо-
Jа Dриликом оJављања неко: Dосла, основна и9еја ра9а Jила је 9а
се исDиLа 9а ли DосLоји и каква је Dриро9а DовезаносLи Dоје9и-
них ко:ниLивних и е:зекуLивних функција са физичким умо-
ром, о9носно 9а се Dровери 9а ли се мења сDосоJносL коришћења
DоменуLих функција у зависносLи о9 Lо:а 9а ли је осоJа физички
уморна или није.
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МЕТОД

ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА

Основни Dре9меL ово: исLраживања је уLврђивање DосLојања
сLаLисLички значајних ефекаLа физичко: умора на израженосL
Dоје9иних ко:ниLивних и е:зекуLивних функција. СLо:а циљеве
исLраживања можемо Dо9елиLи на сле9ећи начин:

1) ИсDиLаLи 9а ли DосLоје сLаLисLички значајни ефекLи физич-
ко: умора на израженосL ко:ниLивне функције Dажње, Lј. кон-
ценLрације.

2) ИсDиLаLи 9а ли DосLоје сLаLисLички значајни ефекLи физич-
ко: умора на израженосL е:зекуLивне функције инхиJиције.

ВАРИЈАБЛЕ

– Независна варијаJла – сLање ор:анизма у Dо:ле9у физичко:
умора са 9ва нивоа: 1) исDиLаници су физички о9морни и
2) исDиLаници су физички уморни (Dрескакање вијаче у
Lрајању о9 5 минуLа).

– Зависна варијаJла – Jрој :решака на за9ацима лево-9есно и
шифра, који Dре9сLављају ин9икаLоре исDиLиваних ко:ни-
Lивних и е:зекуLивних функција (конценLрација и инхиJи-
ције).

ХИПОТЕЗЕ

Имајући у ви9у не9осLаLак DреLхо9них емDиријских налаза на
Lему DовезаносLи физичко: умора и е:зекуLивних функција Dо-
сLављене су хиDоLезе нулLо: LиDа:

Х1 – Не очекује се DосLојање сLаLисLички значајних ефекаLа
физичко: умора на израженосL конценLрације;

Х2 – Не очекује се DосLојање сLаLисLички значајних ефекаLа
физичко: умора на израженосL е:зекуLивне функције инхиJи-
ције.

ИНСТРУМЕНТИ

– ЗаGа;ак шифре – шифра је LесL којим се Dроцењује сDосоJ-
носL визуо-моLорне коор9инације, учења из искусLва и кон-
ценLрације. За9аLак је наDрављен Dо мо9елу суJLесLа Шиф-
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ре Вескелрово: LесLа инLели:енције WИСК (Бер:ер, Марко-
вић и МиLић, 1995). ИсDре9 исDиLаника се налази низо9
укуDно 9 симJола, а исDо9 свако: симJола се налази о9ређе-
ни Jрој (шифра симJола). Након LесL Dерио9а3, исDре9 исDи-
Lаника се Dојављују низови о9 ран9ом измешаних симJола,
а за9аLак исDиLаника јесLе 9а исDо9 симJола уDише Jрој
који Dре9сLавља шифру за Lај симJол. Приликом ра9а исDи-
Lаници имају уви9 у Lо који се Jрој о9носи на коју шифру,
али је време за ра9 о:раничено на 2 минуLа. 

– ЗаGа;ак лево-Gесно – консLруисан је за DоLреJе ово: исLра-
живања Dо узору на за9аLак који је корисLила Пурић у сво-
јим исLраживањима е:зекуLивних функција (Пурић, 2013).
Намењен је мерењу е:зекуLивне функције инхиJиције. Са-
сLоји се из 9ва Jлока сLимулус, којих има укуDно 50. Сваки
сLимулус је сасLављен из је9не фи:уре, Lј. слона који је црве-
не или зелене Jоје и који је окренL на леву или 9есну сLрану.
У Dрвом Jлоку Dојављују се само сLимулуси који Dриказују
зелено: слона, а за9аLак исDиLаника јесLе 9а кликне леву
сLрелицу ка9а је слон окренуL на леву, а 9есну ка9а је окре-
нуL на 9есну сLрану. У 9ру:ом Jлоку сLимулуса, Dоре9 зеле-
них Dојављују се и црвени слонови. За9аLак исDиLаника је
исLи као и у Dрвом 9елу, с Lим шLо 9оJијају инсLрукцију 9а
ка9а се Dојави црвени слон не реа:ују (не DриLискају ни је9-
ну о9 сLрелица). Мера инхиJиције Dре9сLављена је као Dро-
Dорција исDравно: уз9ржавања о9 9авања о9:овора на сLи-
мулусе црвене Jоје. Већа DроDорција Lачно: уз9ржавања о9
о9:оварања указује на Jоље развијену сDосоJносL инхиJи-
ције. 

УЗОРАК 

Узорком је оJухваћено укуDно 43 сLу9енLа Dсихоло:ије II, III, IV
:о9ине  Филозофско: факулLеLа у Нишу и Косовској МиLровици.
О9 Lо:а је Jило 20 исDиLаника мушко: Dола. РасDон сLаросLи се
креLао о9 20 9о 30 :о9ина (M = 22.05; SD = 1.96). МеђуLим, усле9 оL-
кљањања униваријанLних (2) (z > +/– 2.50) ауLлајера (Tabachnick &
Fidell, 2007), коначни узорак је чинио 41 исDиLаник (21 сLу9енL-

3 ТесL Dерио9 служи за увежJавање исDиLаника за шифрирање и DоLDуно је
анало:но 9елу вежJа из суJLесLа Шифре LесLа WISK. Овај 9ео са9ржи 7 Dоје-
9иначних симJола које исDиLаник LреJа 9а замени о9:оварајућим Jројем.
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киња (53.7%)). ПрисусLво мулLиваријанLних ауLлајера није заJе-
лежено (χ2

(8)> 26.12, p < .001, Tabachnick & Fidell, 2007).

ОБРАДА ПОДАТАКА

Како Jи се исDиLали ефекLи физичко: умора на израженосL кон-
ценLрације и инхиJиције коришћен је L-LесL за зависне узорке,
јер се ра9и о DреLесL-DосLLесL нацрLу са Dоновљеним мерењима.

ПОСТУПАК

ИсLраживање је реализовано у 9ве еLаDе у којима су учесLвовали
исLи суJјекLи. У Dрвој фази, исDиLаници су ра9или 9ва за9аLка
на комDујLеру и Lо ин9иви9уално: За9аLак лево-9есно и За9аLак
шифре. Након Lо:а је о9 њих заLражено 9а Dрескачу вијачу у Lра-
јању о9 5 минуLа шLо је 9овело 9о физичко: умора. О9мах након
Lо:а Dоново се DрисLуDило рађењу DоменуLих за9аLака. Цела
Dроце9ура је Lрајала око 20 минуLа Dо исDиLанику.

ПрвоJиLна замисао исLраживача Jила је 9а се оJухваLе укуDно
чеLири за9аLка. Поре9 Dриказана 9ва Jили су укључени и сле-
9ећи за9аци: За9аLак „Jу9и у Lоку” (намењен за мерење функ-
ције ажурирања а9аDLиран је Dрема Фри9мановој и сара9ници-
ма; Friedman et al., 2006) и За9аLак минус-Dлус (немењен Dроцени
е:зекуLивне функције DремешLања, а9аDLирана верзија исLо-
имено: Мијакијево: за9аLка; Miyake et al., 2000). Први за9аLак је
Dо9разумевао 9а исDиLаник DамLи Dосле9ња 9ва оJојена Dоља и
9а реа:ује (DриLиском на LасLер) уколико се сле9еће оJојено
Dоље нађе у је9ном о9 Dре9хо9на 9ва оJојена Dоља. Ако замисли-
мо 9а је ква9раL Dо9ељен на 9 Dоља, у о9ређеном временском Dе-
рио9у се оJоји у црно само је9но о9 Lих 9 Dоља, нDр. Dоље 7, у сле-
9ећем се оJоји нDр. Dоље 4. ИсDиLаник DамLи ова Dосле9ња 9ва
Dоља, ако се након Lо:а црна Jоја Dојави у 7-ом или 4-ом Dољу ис-
DиLаник реа:ује, а ако се не Dојави (нDр. Dојави се у 6-ом Dољу),
исDиLаник не реа:ује и Lа9а DамLи Dосле9ња 9ва Dоља (4. и 6.) и
Lако ре9ом. Дру:и за9аLак је захLевао о9 исDиLаника 9а о9ређе-
ном Jроју 9о9а или о9узме Jрој 3. У Dрвој сесији, Dојављивао се
низ Jројева којима је DоLреJно 9о9аLи Jрој 3, а у 9оњем 9елу Dро-
зора у је9ном у:лу се налазио Lачан, а у 9ру:ом Dо:решан резул-
LаL. За9аLак исDиLаника је Jио 9а кликне на резулLаL за који ми-
сли 9а је Lачан. Дру:а сесија је конциDирана на исLи начин, само
шLо се о9 неко: Jроја о9узима Jрој 3, 9ок се у Lрећој оDерацији
Dлус и минус Dојављују ран9омизираним ре9осле9ом. Ова 9ва
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за9аLка нису коришћена у анализи Dо9аLака зJо: не9овољно
Dрецизно: Dро:рамирања за9аLка.

РЕЗУЛТАТИ

ДЕСКРИПТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИСПИТИВАНИХ ЕГЗЕКУТИВНИХ ФУНКЦИЈА

На основу вре9носLи скјуниса и курLозиса који су Dриказани у
ТаJели 1 и 2 може се уочиLи 9а 9исLриJуција мера 9оJијених на
основу Dроцене е:зекуLивне функције DремешLања Jла:о о9сLу-
Dа о9 нормалне(+/-1). МеђуLим, Lо не можемо рећи за 9ру:у ис-
DиLивану е:зекуLивну функцију (инхиJицију), јер резулLаLи
уDућују на нешLо већа о9сLуDања о9 нормалне расDо9еле. По-
LреJно је заDазиLи 9а је расDон резулLаLа (max-min) на Dрвој ме-
реној функцији и у DреLесLу (Lачни о9:овори: 99-33; неLачни о9-
:овори: 67-1) и у DосLLесLу (Lачни о9:овори: 97-27; неLачни
о9:овори: 73-3) 9алеко већи у о9носу на расDон резулLаLа на 9ру-
:ој мереној функцији како на DреLесLу (Lачни о9:овори: 50-46;
неLачни о9:овори: 4-0), Lако и на DосLLесLу (Lачни о9:овори: 50-
48; неLачни о9:овори: 2-0).

ИНДИКАТОРИ ПРЕМЕШТАЊА МИН МАКС М SD SK KU

ПРЕТЕСТ
БРОЈ ТАЧНИХ ОДГОВОРА 33 99 72.66 21.12 -.308 -1.288

БРОЈ НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА 1 67 27.34 21.12 .308 -1.288

ПОСТТЕСТ
БРОЈ ТАЧНИХ ОДГОВОРА 27 97 67.00 19.36 -.021 -1.121

БРОЈ НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА 3 73 32.95 19.42 .014 -1.122

ТАБЕЛА 1: ДЕСКРИПТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕГЗЕКУТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕМЕШТАЊА (Н = 41)

ИНДИКАТОРИ ИНХИБИЦИЈЕ МИН МАКС М SD SK KU

ПРЕТЕСТ
БРОЈ ТАЧНИХ ОДГОВОРА 46 50 49.76 .764 -3.960 17.755

БРОЈ НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА 0 4 .24 .734 3.960 17.755

ТАБЕЛА 2: ДЕСКРИПТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕГЗЕКУТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ ИНХИБИЦИЈЕ (Н = 41)
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ТЕСТИРАЊЕ ЕФЕКАТА ФИЗИЧКОГ УМОРА НА ПОЈАВУ 
И ИЗРАЖЕНОСТ ЕГЗЕКУТИВНИХ ФУНКЦИЈА

Да Jисмо исDиLали ефекLе физичко: умора на јављање и израже-
носL DремешLања и инхиJиције корисLили смо 9ва начина Dро-
цене. Прво, у жижи је Jио о9нос Jроја Lачних и неLачних о9:ово-
ра на оJа за9аLка Dроцене наве9ених е:зекуLивних функција, и
Lо у склоDу сваке о9 фаза LесLирања (DреLесL и DосLLесL). Дру:о,
LесLирана је и значајносL разлика између Jроја Lачних о9:овора
у DреLесL и DосLLесL фази, као и значајносL разлика између Jроја
неLачних о9:овора у оJе еLаDе исLраживања. На Lај начин 9о-
Jијен је 9еLаљнији уви9 у резулLаLе исLраживања. Сле9и Dриказ
исLих (ТаJеле 3, 4, 5 и 6).

*** p < .001.

Aко се узме у оJзир разлике у о9носу Jроја Lачних и неLачних
о9:овора у оквиру сваке Dоје9ине фазе исLраживања, Dо9аци Dо-
казују 9а физички умор осLварује сLаLисLички значајне ефекLе
на конценLрацију. Наиме, Dре физичке вежJе Jрој Lачних о9:ово-
ра у свакој о9 фаза LесLирања је Jио већи у Dоређењу са неLачним
о9:оворима. ЕLа ква9раL износи 0,54 ка9а су уDиLању вре9носLи
L-LесLа на DреLесLу, 9ок у случају DосLLесLа еLа ква9раL износи
0,44. У оJа случаја, вре9носL еLа ква9раLа нам указује на јак ефе-
каL.

ТесLирање ефекаLа физичко: умора на конценLрацију Dреко
анализе значајносLи разлика између Lачних о9:овора у DреLесL

ПОСТТЕСТ
БРОЈ ТАЧНИХ ОДГОВОРА 48 50 49.83 .495 -2.983 8.289

БРОЈ НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА 0 2 .17 .495 2.983 8.289

ТАБЕЛА 2: ДЕСКРИПТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕГЗЕКУТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ ИНХИБИЦИЈЕ (Н = 41)

Т-ТЕСТ ЗА ЗАВИСНЕ УЗОРКЕ М SD T DF ЗНАЧАЈНОСТ

ПРЕТЕСТ
БРОЈ ТАЧНИХ – БРОЈ НЕТАЧНИХ 

ОДГОВОРА
45.32 42.24 6.870*** 40 .000

ПОСТТЕСТ
БРОЈ ТАЧНИХ – БРОЈ НЕТАЧНИХ 

ОДГОВОРА
34.05 38.78 5.623*** 40 .000

ТАБЕЛА 3: ТЕСТИРАЊЕ ЕФЕКАТА ФИЗИЧКОГ УМОРА НАКОГНИТИВНУ ФУНКЦИЈУ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ (ОДНОС 
БРОЈА ТАЧНИХ И НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА У ОКВИРУ СВАКЕ ОД ЕТАПА ИСТРАЖИВАЊА)
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и DосLLесL фази, као и неLачних, Lакође, 9аје Dо9аLке (LаJела 4)
који уDућују на DосLојање значајних ефекаLа физичко: умора на
ко:ниLивну функцију из 9омена Dажње. Величина уLицаја изра-
жена Dреко еLа ква9раLа у случају Lачних, као и у случају  неLач-
них о9:овора износи 0,1, шLо :овори у Dрило: умереном уLицају.

*p < .05.

Ка9а је у DиLању 9ру:а е:зекуLивна функција, резулLаLи Dока-
зују 9а DосLоје сLаLисLички значајни ефекLи физичко: умора на
инхиJицију, само у случају ка9а се Dоре9и о9нос између Lачних
и неLачних о9:овора у DреLесL и DосLLесL фази исLраживања (Та-
Jела 5). ЕLа ква9раL (и ко9 DреLесLа и ко9 DосLLеLсLа) износи 0,9.
ТреJа имаLи на уму 9а је расDон скорова на DреLесL Jио 4 у слу-
чају Lачних и неLачних, 9ок ко9 DосLLесLа све:а 2, Lако 9а ове ре-
зулLаLа LреJа узеLи са великом резервом. МеђуLим, ка9а се Lе-
сLирање ефекаLа физичко: умора на инхиJицију сDрово9и на
9ру:и начин, уDоређујућу Jрој Lачних о9:овора у DреLесL и DосL-
LесL фази, као и Jрој неLачних о9:овора у DреLесL и DосLLесL
фази, Dо9аци уDућују на неDосLојање сLаLисLички значајних
ефекаLа.

*** p < .001.

Т-ТЕСТ ЗА ЗАВИСНЕ УЗОРКЕ М SD T DF ЗНАЧАЈНОСТ

ПРЕТЕСТ-
ПОСТТЕСТ

БРОЈ ТАЧНИХ – БРОЈ ТАЧНИХ ОДГОВОРА 5.66 16.96 2.137* 40 .039

ПРЕТЕСТ-
ПОСТТЕСТ

БРОЈ НЕТАЧНИХ – БРОЈ НЕТАЧНИХ 
ОДГОВОРА

-5.61 16.96 -2.117* 40 .040

ТАБЕЛА 4: ТЕСТИРАЊЕ ЕФЕКАТА ФИЗИЧКОГ УМОРА НАКОГНИТИВНУ ФУНКЦИЈУ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ (ОДНОС 
БРОЈА ТАЧНИХ (НЕТАЧНИХ) И ТАЧНИХ (НЕТАЧНИХ) ОДГОВОРА У ОКВИРУ СВАКЕ ОД ЕТАПА 
ИСТРАЖИВАЊА)

Т-ТЕСТ ЗА ЗАВИСНЕ УЗОРКЕ М SD T DF ЗНАЧАЈНОСТ

ПРЕТЕСТ БРОЈ ТАЧНИХ – БРОЈ НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА 49.51 .23 215.909*** 40 .000

ПОСТТЕСТ БРОЈ ТАЧНИХ – БРОЈ НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА 49.66 .99 321.118*** 40 .000

ТАБЕЛА 5: ТЕСТИРАЊЕ ЕФЕКАТА ФИЗИЧКОГ УМОРА НА ЕГЗЕКУТИВНУ ФУНКЦИЈУ ИНХИБИЦИЈЕ (ОДНОС 
БРОЈА ТАЧНИХ И НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА У ОКВИРУ СВАКЕ ОД ЕТАПА ИСТРАЖИВАЊА)
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ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Oсновна намена ово: ра9а Jила је 9а се уLвр9и 9а ли DосLоје зна-
чајни ефекаLи физичко: умора на израженосL Dоје9иних ко:ни-
Lивних и е:зекуLивних функција: сDосоJносL визуо-моLорне
коор9инације, учења из искусLва и конценLрације, као и ин-
хиJиције. РезулLаLи су Dоказали 9а DосLоје значајни ефекLи фи-
зичко: умора на DоменуLе функције, с Lим шLо је DоLреJно ре-
зулLаLе везане за инхиJицију узеLи са резервом. Дакле, извесно
физичко оDLерећење може имаLи у9ела у Dоје9иним асDекLима
ко:ниLивно: функционисања, као и у уDрављању и ре:улацији
исLим. Иако се Dређашња исLраживања Dре све:а усре9сређују
на исDиLивање о9носа инLели:енције (Anderson et al., 1999;
Damasio & Anderson, 1993; Hebb, 1939, 1945; Hebb & Penfield, 1940,
Dрема Пурић, 2013) и осоJина личносLи (Dolan & Anderson, 2002;
Knežević, Savić, Špirić, Vermetten, & Vidaković, 2011; Logan et al.,
1997; Luu, Colins, & Tucker, 2000; Morgan & Lilienfeld, 2000; Purić &
Pavlović, 2011; Unsworth et al., 2010; Dрема Пурић, 2013), с је9не
сLране, и ко:ниLивних, Lј. е:зекуLивних функција, с 9ру:е, нала-
зи ово: ра9а уDућују на оDрав9аносL укључивања и 9ру:их ва-
ријаJли, као и њихово: Dовезивања са DоменуLим функцијама.
РезулLаLи ово: исLраживања 9елимично су са:ласни са неким
ранијим исLраживањима у којима се Dоказало 9а умор може 9а
9елује на извесне ко:ниLивне функције и Lо најчешће у не:аLив-
ном смеру (Csatho, van der Linden, Hernadi, Buzas, & Kalmar, 2012;
Lorist, 2008).

Имајући у ви9у 9а и краLкорочни физички умор, ин9укован
DуLем DеLоминуLне вежJе Dрескакања вијаче, може осLвариLи

T-TEST ZA ZAVISNE UZORKE М SD T DF ЗНАЧАЈНОСТ

ПРЕТЕСТ-
ПОСТТЕСТ

БРОЈ ТАЧНИХ – БРОЈ ТАЧНИХ ОДГОВОРА -.073 .79 -.595 40 .555

ПРЕТЕСТ- 
ПОСТТЕСТ

БРОЈ НЕТАЧНИХ – БРОЈ НЕТАЧНИХ 
ОДГОВОРА

.073 .79 .595 40 .555

ТАБЕЛА 6: ТЕСТИРАЊЕ ЕФЕКАТА ФИЗИЧКОГ УМОРА НА ЕГЗЕКУТИВНУ ФУНКЦИЈУ ИНХИБИЦИЈЕ (ОДНОС 
БРОЈА ТАЧНИХ (НЕТАЧНИХ) И ТАЧНИХ (НЕТАЧНИХ) ОДГОВОРА У ОКВИРУ СВАКЕ ОД ЕТАПА 
ИСТРАЖИВАЊА)
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извесне Dромене у ко:ниLивном функционисању, DосLавља се
DиLање шLа је са физички и менLално заморним и сLресо:еним
Dословима. Како они, на краLкорочне и 9у:орочне сLазе, уLичу на
ор:анизацију и руковођење ко:ниLивним Dроцесима? Ово Dре9-
сLавља важно исLраживачко DиLање, коме је DоLреJно DосвеLиLи
већу Dажњу у наре9ним исLраживањима. С Lим у вези има Dро-
сLора за LесLирање ефекаLа фрусLрирајућих и сLресо:ених окол-
носLи (који захваLају како физички, Lако и менLални 9омен осо-
Jе)  на израженосL шире: сDекLра ко:ниLивних (DерцеDција, Dа-
жња, мишљење и 9р.) и е:зекуLивних функција (DремешLање,
ажурирање и инхиJиција).

МеђуLим, Dриликом размаLрања резулLаLа ово: исLраживања
LреJа имаLи на уму 9а је из меLо9олошко: у:ла оно имало сLаLус
DилоL исLраживања, Lе 9а није лишено о9ређених не9осLаLака
концеDLуалне и Dроце9уралне Dриро9е. Наиме, како смо раније
навели разлику између ко:ниLивних и е:зекуLивних функција,
мож9а Jи Jило а9екваLније је9ним исLраживањем оJухваLиLи
само исDиLивање ко:ниLивних, о9носно само исDиLивање е:зе-
куLивних функција. Или Dак, укључиLи серију исLраживања у
којима Jи се већи Jрој ко:ниLивних и е:зекуLивних функција
LесLирало Dо9  разлиLичим околносLима. Осим Lо:а, усле9 оDа-
сносLи ефекаLа увежJаносLи, DоLреJно је корисLиLи Dаралелне
форме за9аLака који су намењени исDиLивању исLих функција.

ЗАКЉУЧАК Ово исLраживање Dоказало је 9а DосLоје значајни ефекаLи физи-
чко: умора на израженосL Dоје9иних ко:ниLивних и е:зекуLив-
них функција.

Иако је реч о DилоL исLраживању је9ан о9 значаја ово: исLра-
живања је и указивање на мо:ућносL ре:исLровања ефекаLа умо-
ра на Dоје9ине ко:ниLивне функције. Наиме, с оJзиром 9а је у ис-
Lраживању фокус Jио на физичком умору ре:исLрованом након
краLкоLрајне физичке акLивносLи (Dрескакање вијаче) имDлика-
ције резулLаLа исLраживања мо:ле Jи 9а се уоDшLе на акLивно-
сLи и Dослове које изискују значајно 9уже физички ан:ажман, Lе
9а се ефекLи умора и/или замора са:ле9ају на више различиLих
асDекаLа ко:ниLивно: функционисања Dоје9инца. Такође, с оJ-
зиром 9а су ефекLи умора на Dоје9ине ко:ниLивне и е:зекуLивне
функције мерене инсLруменLима који су за9авани на комјуLеру
и чије Lрајање (ко:ниLивни за9аци) не Dрелазе  2  минуLа, указује
се на мо:ућносL консLруисања Jрзих и софLверски Dрила:о9љи-
вих уређаја за мерење неких о9 Dосле9ица умора.
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SUMMARY THE EFFECTS OF PHYSICAL TIREDNESS ON SOME COGNITIVE FUNCTIONS

Although a significant number of researchers in spite of the large
number of scientific papers dealing with various psychological and
physiological effects of physical fatigue, there are few works which
are considered objective ways of registering the psychological conse-
quences of physical fatigue.

This paper represents pilot research with the aim of ascertaining
whether physical tiredness significantly affects the occurrence and
prominence of some cognitive and executive functions (concentra-
tion and inhibition). Conducted on the sample of 41 respondents
including the 2nd, 3rd and 4th year Psychology students at the Faculty
of Philosophy in Nis, the research consisted of two phases. In order to
assess concentration and inhibition, in the first, pre-test phase the
respondents were given two tasks – Code Task and Left-Right Task.
This was followed by the physical tiring out of the respondents,
which consisted of jumping over the skipping rope for 5 minutes.
Immediately afterwards, the respondents took part in the second,
post-test phase, which included the assessment of cognitive and
executive functions by applying the same tasks from the pre-test
phase. T-test for dependent samples was used in order to test the
existence of significant effects of physical tiredness on concentration
and inhibition. The results point to the existence of significant differ-
ences between the number of correct and incorrect answers within
each research phase (pre-test and post-test) for both functions.
However, the results were slightly different when we examined the
difference between correct answers in the pre-test and post-test
phase and the difference between the number of incorrect answers
in the pre-test and post-test phase. Namely, what was noticed is a
significant effect of physical tiredness on the concentration, but not
on the inhibition. Since it was pilot research, it can be said that the
obtained results show that it seems reasonable to examine the influ-
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ence of physical tiredness on the occurrence and prominence of
cognitive and executive functions, but a series of further research is
required in order to check more thoroughly the relation between the
examined variables.

Since the effects of fatigue on individual cognitive and executive
functions measured with instruments that were inflicted on the
computer and the duration (cognitive tasks) do not exceed 2
minutes, in this paper points to the possibility of constructing fast
and flexible software devices to measure some of the consequences
of the murder.

KEY WORDS: physical tiredness, cognitive and executive functions, concentration
and inhibition.


