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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

ИЗВОРИ СТРЕСА И СИНДРОМ ИЗГАРАЊА 
КОД НАСТАВНИКА2

САЖЕТАК. Данас се говори о професионалном стресу (occupational stress) у мно-
гим занимањима. Једно од занимања које има велики друштвени зна-
чај, углед и престиж јесте наставничко занимање, које обухвата све ка-
тегорије од нивоа учитеља до универзитетског професора. Међутим,
доскоро су се истицале само позитивне стране овог посла и занимања,
док се о негативним аспектима и последицама стреса по ментално и
физичко здравље запослених мало говорило.

Имајући у виду све карактеристике наставничког посла у школи и пси-
хосоцијалне факторе оптерећења, све више се говори о стресу и синдро-
му изгарања, који се повезују са повећаним ментално-емоционалним
захтевима посла и специфичним улогама које наставници остварују,
тако да се код запослених у овој области све чешће испољава незадо-
вољство, апатија, емоционална исцрпљеност и психосоматски пробле-
ми. 

Полазећи од података из литературе и парцијалних истраживања до-
маћих аутора, укључујући и запажања на основу непосредног практич-
ног искуства у наставничком послу, аутори у овом раду дају преглед и
анализу најважнијих извора стреса и синдрома изгарања на послу код
наставника у нашим школама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стрес, синдром изгарања (burnout), наставници, школа.
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УВОД

РаM као Vсихофизичка акFивносF и Vрофесионална MелаFносF
VреMсFавља основу која Mаје смисао човековом живоFу и омоCу-
ћава заMовољење личних и MрушFвених VоFреXа. МеђуFим, усло-
ви и захFеви Vосла који човек оXавља, не VреMсFавља само извор
заMовољсFва и Vрилику за самоVоFврђивање и развој личносFи,
већ чесFо и извор оVFерећења, незаMовољсFва и сFреса. СFрес и
заMовољсFво Vослом врло чесFо сFоје у оXрнуFом оMносу, у Fом
смислу Mа наCлашен Vрофесионални сFрес у VринциVу смањује
заMовољсFво Vослом, али је исFо Fако моCуће Mа осоXа која воли
свој Vосао и осећа веће заMовољсFво, Mоживљава ниже нивое
сFреса а који је у мањој или већој мери VрисуFан на сваком Vослу. 

Прву Fеоријску концеVцију о сFресу у меMицинско-Xиолошким
наукама Mао је канаMски физиолоC Ханс Сели (Selye, 1956), који на
крају својих исFраживања сFрес Mефинише као Cенерални аMаV-
Fациони синMром који се јавља као оMCовор орCанизма на неVо-
вољне и шFеFне уFицаје из сVољне и унуFрашње среMине. На Fој
основи MаFе су касније Xројне MруCе Mефиниције сFреса, у којима
се најчешће исFиче Mа је сFрес Xило које MејсFво сVољашњеC или
унуFрашњеC факFора које нарушава VрироMну равноFежу орCа-
низма, Fако Mа се јавља реакција VрилаCођавања, која је Vраћена
физичким и Vсихолошким Vоремећајима који моCу Mа MовеMу Mо
Vојаве XолесFи (ЧаXаркаVа, 2008).

Данас VосFоји више оVшFих и сVецифичних Fеоријско-меFоMо-
лошких концеVција сFреса, шFо указује Mа сFрес није јеMнозначно
Mефинисан феномен, Fако Mа Cа уVркос лаком VреVознавању није
моCуће Vрецизно оVерационализоваFи и VроцењиваFи (ЧаXарка-
Vа, 2008). 

Ако се у исFраживањима и оVерационализацији акценаF сFа-
вља на оXјекFивне изворе сFреса, онMа се најчешће Cовори о    фи-
зичком или механичком мо�елу с�реса, CMе се сFрес VосмаFра као
сVољашњи VриFисак или Vрекомерно оVFерећење које Mолази из
сVољашње среMине и Mелује на орCанизам. У VсихолоCији раMа се
овај моMел корисFи за оVисивање и класификацију сFреса Vреко
моMела раMноC оVFерећења (Чизмић, 2006; ЧаXаркаVа, 2008).

МеђуFим, VошFо су исFраживачи чешће заинFересовани за Vо-
слеMице сFреса, нарочиFо они клиничке оријенFације, онMа се
њихова исFраживања заснивају на физиолошком или ме�ицинском
мо�елу с�реса, CMе се VоM сFресом VоMразумева оVшFа унуFрашња
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реакција орCанизма која се јавља као оMCовор на сVољашње Vри-
Fиске, слично ономе шFо је Сели назвао „оVшFи аMаVFациони
синMром”. То значи Mа се у оквиру меMицинскоC схваFања VоM
сFресом VоMразумева сFање нарушене VрироMне равноFеже орCа-
низма, Fако Mа се јавља реакција VрилаCођавања, која је Vраћена
Xројним физичким и Vсихолошким Vоремећајима (Breslow L.,
Enstrom E., 1980; Каличанин, 1992; Bosma H., Peter R., Siegrist J.,
Marmot M., 1998; Влајковић, 2005; Iwasaki K., Takahashi, M. Nakata
A., 2006).

Шири VрисFуV сFресу оXухваFа @сихолошки или @сихосоцијални
мо�ел, који укључује инFеракцију VојеMинца и сиFуације у којој се
налази, Vри чему се VоMразумева несклаM између захFева околи-
не и моCућносFи осоXе Mа на Fе захFеве аMекваFно оMCовори (Ka-
plan, 1983; Cooper, 1998; Lazarus, Folkman, 2004). У оквиру овоC мо-
Mела исFиче се значај коCниFивних факFора и суXјекFивне Vроце-
не самоC сFресора, Fако Mа сFресна реакција не зависи само оM вр-
сFе и каракFерисFика сFресора, већ и оM оMређених каракFери-
сFика личносFи. ПреMносF овоC моMела у оMносу на осFале моMе-
ле је шFо не оXраћа Vажњу само на изворе, манифесFације или
VослеMице сFреса, већ оXјашњава Vроцес насFанка сFреса кроз
инFеракцију суXјекFивних и оXјекFивних факFора у Fом Vроцесу,
укључујући и моCуће VослеMице, као и начине или механизме за
VревлаMавање сFреса. 

Сваки оM навеMених моMела сFреса има своје VреMносFи и неMо-
сFаFке, Vри чему се корисFи онај моMел сFреса који најXоље оMCо-
вара фокусу инFересовања исFраживача, VракFичним циљевима
исFраживања, или се моMел Mефинише Vрема чиниоцима којима
се у исFраживању VриMаје највећи значај. У новије време на Fео-
ријско-меFоMолошком нивоу све више се Cовори о Fзв. сис�ем-
ском или ин�е/ра�ивном мо�елу с�реса, који оXјеMињује све комVо-
ненFе VреFхоMно навеMених моMела (Kitaev-Smik L. A., 1983; Nemčin
T. A., 1983; Edwards, 1998; Warr P. B., 1990). 

ПошFо већина савремених исFраживача смаFра Mа је сFрес ско-
ро немоCуће изXећи, ниFи Cа је моCуће VоFVуно савлаMаFи, јер је
сFрес VосFао сFални VраFилац савремених услова живоFа и раMа,
све чешће се Cовори о менаџменFу сFреса, Fј. о мо�елу с�реса ори-
јен�исаном на у@рављање. У Fаквом моMелу сFреса узмају се у оX-
зир све комVоненFе сFреса, укључујући сFресоре, реакцију, Vо-
слеMице, ресурсе и моCућносFи уVравјања сFресом (Cooper, 1998).

КаM је реч о сFресу на раMу, јеMан оM најVознаFијих моMела сFре-
са је КуVеров моMел (Cooper, 1998), који се сврсFава у каFеCорију
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Fрансакционих моMела, јер засFуVа сFановишFе Mа сFрес насFаје
као резулFаF несклаMа између инMивиMуе и њене среMине, али се
може оцениFи и као моMел оријенFисан на уVрављање, VошFо се
Vрема овом моMелу смаFра Mа се сFресом може уVрављаFи, како
Xи се изXеCле моCуће нежељене VослеMице. У Fом оMносу и Fранс-
акцији између VојеMинца и среMине у сFресној сиFуацији, значај-
ну улоCу имају каракFерисFике сFресора, али и коCниFивне Vро-
цене и оMређене осоXине личносFи, које се јављају као моMера-
Fорске варијаXле. 

Овај моMел сFреса VреFVосFавља Mа на Mоживљај Vрофесионал-
ноC сFреса уFичу, Vре свеCа, каракFерисFике самоC Vосла, Fј. усло-
ви и захFеви Vосла, али и низ MруCих факFора који нису везани за
неVосреMно Vословно окружење већ за ширу социјалну среMину.
Неки оM Fих факFора су VороMични оMноси, економски VроXлеми
и VроXлеми са законом.

Иако се Mоскоро веровало Mа Vослови насFавника и учиFеља
сVаMају у каFеCорију лаких и уCлеMних занимања, VосFоје Xројни
Mокази Mа је сFрес VрисуFан и на овим Vословима, и Mа изазива
озXиљне VослеMице Vо зMравље, заMовољсFво и MоXроXиF заVо-
слених, Fако Mа се у лиFераFури о Fоме све више Cовори (Evers W.
J., Tomic W., Brouwers A., 2004; Grayson J. L., Alvarez H. K., 2006; Burke
R. J., Greenglass E., 1995; Kyriacou C., 2001). Полазећи оM Fаквих са-
знања, оVреMелили смо се за анализу VрофесионалноC сFреса коM
ове каFеCорије заVослених, са VосеXним осврFом на изворе сFре-
са коM насFавника у нашој среMини. Имајући у виMу каракFери-
сFике Vосла насFавника и Vромене кроз које Vролази савремено
школсFво и оXразовни сисFем, смаFрамо Mа се КуVеров моMел
сFреса као моMел оријенFисан на уVрављање (Cooper, 1998) и мо-
Mел саCоревања на Vослу КрисFине Маслач (Maslach C., 1976) нај-
Xоље моCу VримениFи у циљу разумевања и оXјашњавања Vрофе-
сионалноC сFреса коM насFавноC осоXља. 

ИЗВОРИ СТРЕСА НА ПОСЛУ КОД НАСТАВНИКА

Као и сваку Vрофесију са хуманисFичком оријенFацијом, Vосао
учиFеља и насFавника краси јеMна сVецифичносF – немоCућносF
Vовлачења ошFре Cранице између Vрофесионалне и личне улоCе.
О учиFељу и насFавнику се оXично не размишља само као о Vро-
фесионалцима који раMе на свом раMном месFу – у школи или у
учионици, неCо и као о личносFима које имају VосеXну MрушFве-
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ну оMCоворносF и оXавезу Mа оMређене елеменFе Vрофесионалне
улоCе исVољавају и ван школе, у конFексFу васVиFачке и оXразов-
не мисије као основне MрушFвене функције насFавничкоC Vосла. 

ПореM Vреношења знања на ученике и евалуације сFеченоC
знања, шFо је основни саMржај насFавничкоC Vосла, насFавници
имају и MруCе Xројне заMаFке. Они су свакоMневно у конFакFу са
ученицима, роMиFељима, уVравом школе, као и са аMминисFра-
цијом. ЗаMаци насFавника Vре свеCа укључују извођење насFаве,
Fј. Vреношење знања, али и вођење разреMа, оцењивање, осFвари-
вање MоXроC оMноса са ученицима, моFивисање ученика, Mисци-
Vлиновање, заFим вођење оMређене MокуменFације, осFваривање
MоXроC оMноса са роMиFељима, сFално Vрофесионално усаврша-
вање. Све Fо захFева велику оMCоворносF, флексиXилносF у раMу,
као и оXавезу аMекваFноC исVуњавања различиFих улоCа које на-
меће Vосао насFавника. ПосмаFрано у целини, може се рећи Mа
мноCоXројни заMаци и различиFе улоCе насFавника Vружају Vри-
лику за Vојаву VоFенцијалних извора конфликаFа, Xројних фру-
сFрација, незаMовољсFва, сFреса, или јеMносFавно речено, на Vо-
јаву различиFих чинилаца који моCу Mа уFичу на MоXроXиF заVо-
слених.

Проучавање VрофесионалноC сFреса коM насFавника у основ-
ним и среMњим школама има VосеXан значај, како зXоC самих за-
Vослених и ученика, Fако и зXоC великоC MрушFвеноC значаја
ових занимања. Иако се уоXичајено смаFра Mа мноCи насFавници
и учиFељи воле свој Vосао, Mа су Vосвећени школи и својим уче-
ницима, у новије време се Vојављује све већи Xрој раMова који Vо-
казују Mа Vосле оMређеноC Xроја CоMина VровеMених на овим Vо-
словима, коM не малоC Xроја насFавника Mолази Mо исVољавања
незаMовољсFва, замора, исцрVљења аMаVFивних ресурса и Mру-
Cих неCаFивних VослеMица на Vлану зMравља и суXјекFивне Mо-
XроXиFи које се VриVисују сFресу (Coladarci T., 1992; Evers W. J., To-
mic W., Brouwers A., 2004; Grayson J. L., Alvarez H. K., 2006).

Према VоMацима из лиFераFуре, најчешће се навоMе слеMећи
извори сFреса коM насFавника и учиFеља који MовоMе Mо незаMо-
вољсFва а у VроMуженом Fрајању и Mо синMрома изCарања:

– лоше @онашање ученика, које укључује неVослушносF, насиље
у школи, Cаламу, неCаFивне сFавове ученика Vрема школ-
ским оXавезама и школском раMу (Evers, Tomic & Brouwers,
2004); 

– лоши услови ра�но/ окружења, шFо VоMразумева велики Xрој
ученика у оMељењу, неMосFаFак среMсFава за насFаву, немо-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (1)/2013

438 МИЛАНКО Д. ЧАБАРКАПА, ЈЕЛЕНА Б. ГРУБАЧИЋ

CућносF наVреMовања, неMосFаFак Vризнања, ниска Vрима-
ња и слично (Bakker, Demeruti & Euwema, 2005);

– не�ос�а�ак времена и @ревелика количина @осла, шFо се оMноси
на оXим Vосла и неMосFаFак времена за VриVрему часа, оце-
њивање, инMивиMуални раM са ученицима, за лично усавр-
шавање и MруCо (Burke & Greenglass, 1995);

– лош школски е�ос, који укључује лоше оMносе са колеCама,
лошу комуникацију са уVравом школе, неаMекваFну Mисци-
Vлинску VолиFику школе и XирокраFски сисFем руковођења
и уVрављања (Крњајић, 2007; Kyriacou, Sutckilffe, 1979).

Реформе кроз које коM нас Vролази цело школсFво на свим ни-
воима оXразовања у VослеMњих неколико CоMина, Mоносе MоMа-
Fан наVор и сFрес Vри извршавању различиFих заMаFака и улоCа
које насFавник има, јер захFевају сFално VрилаCођавање Vроме-
нама, учење нових меFоMа раMа, Vримену информационе Fехно-
лоCије у насFави и мењање VосFојећих или чак VоFVуно оMXаци-
вање сFарих и већ усFаљених начина раMа са ученицима. ЗXоC Fо-
Cа се исFиче Mа услеM раMноC VреоVFерећења и незаMовољсFва на-
сFавника сFалним Vроменама и новим захFевима, може XиFи
комVромиFована њихова креаFивносF, васVиFна улоCа, сFрVље-
ње у комуникацији са ученицима, роMиFељима и колеCама, као и
осFали важни заMаци које насFавник свакоMневно оXавља (ГруXа-
чић, 2011; ОXраMовић, 2012).

Ако VоMучавање и васVиFање Mеце и млаMих узмемо као основ-
ну функцију учиFеља и насFавника, FреXа имаFи на уму Mа Fакве
акFивносFи VревасхоMно укључују инFелекFуално или коCни-
Fивно анCажовање, али не FреXа заXоравиFи Mа Fо увек VоMразу-
мева и исVољавање емоционалне и социјалне Mимензије лично-
сFи. То је Vроцес који не захFева само коCниFивно наVрезање, већ
је чесFо емоFивно и вреMносно оXојен. 

Начин на који ће насFавници оXављаFи свој Vосао и резулFаFи
које ће осFвариваFи, зависе оM Xројних факFора. ВлаMање знањи-
ма која FреXа VренеFи ученицима је јеMна оM кључних VреFVо-
сFавки, али није и јеMина VреFVосFавка. За усVешно оXављање Vо-
сла насFавника VореM инFелекFуалних и коCниFивних важне су и
MруCе сVосоXносFи и осоXине личносFи. ЗаFо су се у Xројним ис-
Fраживањима која су се Xавила функцијом и улоCом насFавника,
као и уFврђивањем факFора оM којих зависи насFавникова усVе-
шносF, VосеXно анализирала својсFва личносFи насFавника (Ђор-
ђевић и Ђорђевић, 1988).
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ЗXоC сложеносFи улоCе насFавника у школи, важне су и кому-
никаFивне комVеFенције, Fј. оне комVеFенције које се везују за
иницирање и осFваривање сараMничких оMноса, ефикасан Fим-
ски раM, VокреFање и реализација Vромена VосFојећих околно-
сFи у којима се раMи и Mелује. УлоCа насFавника у оMносу на уче-
нике и насFавни Vроцес јесFе Vримарна, али насFавник је и осоXа
која FреXа комVеFенFно и оMCоворно Mа исVуњава и све своје Mру-
Cе Vрофесионалне оXавезе и заMаFке у школи, која сарађује са ко-
леCама и осFалим члановима школскоC колекFива и учесFвује у
Fимском раMу, сарађује са роMиFељима ученика и са MруCим Vоје-
Mинцима и инсFиFуцијама из локалне и шире MрушFвене среMи-
не. 

Професионални развој и усавршавање насFавника оMвија се Fо-
ком целоC живоFа и на различиFим живоFним Vољима, а не само
у школи. ОсFваривање инMивиMуалних VоFенцијала и VоFреXа у
сфери VрофесионалноC живоFа Vовезано је са осFваривањем ин-
MивиMуалних VоFенцијала и VоFреXа у MруCим живоFним Mоме-
нима – на Vример, реализација насFавника на VороMичном Vла-
ну, Vлану VријаFељских оMноса и веза, Vлану MрушFвеноC анCа-
жовања, шFо може VозиFивно, али и неCаFивно, уFицаFи на ре-
зулFаFе у исVуњавању Vрофесионалне улоCе.

ИскусFво насFавника у оXављању насFавничке Vрофесије уFи-
че и на њеCове сFавове и вреMносFи о васVиFно-оXразовној MелаF-
носFи, као и на Vроцену аMекваFносFи слике о сеXи и соVсFвеноC
VрофесионалноC изXора. Све се Fо рефлекFује на конкреFно Mело-
вање и Vонашање насFавника у Vроцесу раMа, оMносно, VреM-
сFавља јеMну оM основа формирања имVлициFноC концеVFа о
соVсFвеној улози и функцији у васVиFно-оXразовном Vроцесу. 

Звање насFавника у нашој среMини се везује за осоXу која је
Vрофесионално оXучена не само Mа Vреноси знање ученицима,
већ и Mа их васVиFава и Mа Xлиско сарађује са роMиFељима учени-
ка, али и са својим колеCама на Vослу. ПошFо насFавник раMи са
већим Xројем ученика, FреXа Mа XуMе усмерен и на уважавање ин-
MивиMуалних разлика у VоCлеMу инFелекFуалних сVосоXносFи и
осоXина личносFи свакоC VојеMинца, шFо није лако VосFићи. ЗXоC
FоCа насFавник FреXа Mа XуMе и MоXар VеMаCоC и MоXар VсихолоC,
јер VореM уFицаја на оXразовање ученика, у великој мери уFиче и
на њихово васVиFање, кулFуру Vонашања и развој њихове лично-
сFи. Такође се оM сFране уVраве школе и ширеC социјалноC окру-
жења очекује Mа насFавник воMи рачуна о свом личном изCлеMу и
Vонашању не само у школи већ и ван ње, Mа XуMе осоXа VријаFноC



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (1)/2013

440 МИЛАНКО Д. ЧАБАРКАПА, ЈЕЛЕНА Б. ГРУБАЧИЋ

изCлеMа и VрисFојноC оXлачења, са манирима љуXазносFи и Vри-
јаFне комуникације, јасноC и VравилноC Cовора, широком оV-
шFом кулFуром и VолиFички корекFним сFавовима. Све Fо уFиче
Mа насFавник осећа Vовећан емоционални VриFисак који може
VосFаFи MоMаFни извор незаMовољсFва и сFреса, VосеXно у усло-
вима економске кризе, MрушFвене аномије и нарушених FраMи-
ционалних вреMносFи, шFо је VрисуFно у нашој среMини.

Уколико се Mанас жели раMиFи на оXезXеђивању оVFималних
услова и VреFVосFавки за усVешније осFваривање основне функ-
ције школе и квалиFеFнији васVиFно-оXразовни раM у инсFиFу-
ционалним оквирима, VоFреXно је Mа се на Fеоријско-меFоMоло-
шком и VракFичном Vлану разраMе моCућносFи Mа школа Vоново
VосFане VоMсFицајан инсFиFуционални оквир за развој и заMо-
вољсFво не само ученика, већ и насFавника, како на Vрофесио-
налном Fако и на личном Vлану. На VракFичном Vлану VоFреXно
је извршиFи оMCоварајуће Vромене у свим елеменFима у VоCлеMу
саMржаја и сFрукFуре школске инсFиFуције, како Xи она VреMсFа-
вљала конFексF за развој ученика и насFавника, а не извор оFVо-
ра, незаMовољсFва и сFреса. 

СИНДРОМ ИЗГАРАЊА КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА 
ПСИХОСОЦИЈАЛНОГ СТРЕСА КОД НАСТАВНИКА

Прва озXиљнија исFраживања синMрома изCарања на Vослу извр-
шили су амерички Vсихолози, каMа су се Fоком 60-их и 70-их Cо-
Mина XX века у САД Vочеле VојављиваFи социјалне служXе које су
VомаCале незаVосленима, инвалиMима, алкохоличарима, жрFва-
ма насиља, веFеранима вијеFнамскоC раFа и MруCим осоXама које
су се налазиле у сFању Vсихолошке или Vсихо-социјалне VоFре-
Xе. У ценFре за Vсихо-социјалну рехаXилиFацију Mолазили су Vо-
јеMинци са својим живоFним и Vрофесионалним Fешкоћама, а оM
сFручњака за раM у Fаквим ценFрима, који су Vажљиво Xирани,
оXучавани и VриVремани, очекивало се Mа VомоCну у решавању
Fих VроXлема, али су се Vосле некоC времена и коM њих Vочели
VојављиваFи емоционални VроXлеми, као и VроXлеми на рела-
цији оMноса Vрема корисницима услуCа. Све чешће су се клијен-
Fи и VосеFиоци Fаквих ценFара жалили на неVажњу, равноMу-
шносF, оFуђеносF, Vа чак и на CруXосF сараMника, Mок су се оVеF са
своје сFране, сараMници жалили на узалуMан FруM, замор и исцр-
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VљеносF. На Fемељу Fаквих заVажања сVровеMена су VочеFна
исFраживања која су се конценFрисала на оVисивање и Mефини-
сање самоC VроXлема, који је VрвоXиFно Xио означен као син�ром
@рофесионално/ @ремора или „с�рес о@ш�ења”, Mок је Fермин син-син-син-син-
Mром изCарањаMром изCарањаMром изCарањаMром изCарања уVоFреXљен касније. Прве чланке о овом феноме-
ну наVисали су среMином 70-их CоMина VрошлоC века VсихијаFар
ФројMенXерCер (Freudenberger H.J.,1974) и социјални VсихолоC
Маслачева (Maslach, 1976).

Прва исFраживања су Vо својој VрироMи Xила квалиFаFивна и
MескриVFивна, корисFећи Fехнике као шFо су: инFервју, наFура-
лисFичке оVсервације и сFуMије случаја. ИсFраживања која су Xи-
ла клинички оријенFисана фокус инFересовања су усмерила на
симVFоме овоC синMрома и њеCов уFицај на менFално зMравље,
Mок су се исFраживања која су имала социјални VрисFуV концен-
Fрисала на оMнос између заVосленоC и клијенFа, као и на сиFуа-
циони конFексF, Fј. орCанизацију у којој VојеMинци раMе (ЧаXар-
каVа, 2009).

На основу Fих исFраживања Vојавили су се и Vрви Fеоријски
моMели, оM којих је најVознаFији моMел КрисFине Маслач (Ma-
slach, 1976), која се смаFра Vиониром у концеVFуализацији син-
Mрома изCарања на Vослу. На основу својих исFраживања, она је
Mефинисала овај синMром Vреко Fри основне Mимензије - исцр-
@љенос�, �е@ерсонализација и смањено лично @ос�и/нуће. ГуXиFак
енерCије и оVшFа исцрVљеносF се оMносе на лични Mоживљај
сFреса и замора на Vослу, шFо имамо, на Vример, у случају каMа
VсихоFераVеуFи и социјални раMници немају Mовољно енерCије
за Vружање услуCа, или каMа учиFељи и насFавници нису више у
моCућносFи Mа се физички и емоционално Xрину о својим учени-
цима и Mа раMе аMекваFно свој Vосао. ДеVерсонализација се мани-
фесFује у инFерVерсоналном конFексFу и оMноси се на равноMу-
шан, немаран, хлаMан и неCаFиван сFав Vрема корисницима
услуCа, ученицима, роMиFељима и MруCима на раMном месFу.
КомVоненFа смањеноC личноC VосFиCнућа оMноси се на само-
евалуацију и VреMсFавља Mоживљај смањене ефикасносFи или
осећање некомVеFенFносFи и неMосFаFка VроMукFивносFи на Vо-
слу (Maslach, Shaufeli, Leiter, 2001). 

Већина каснијих исFраживача смаFра Mа Vрве Mве Mимензије
(исцрVљеносF и MеVерсонализација) чине срж синMрома изCара-
ња, Mок је сFаFус Fреће Mимензије (смањено VосFиCнуће) Mонекле
нејасан. Са јеMне сFране, смањено VосFиCнуће може Mа XуMе функ-
ција исцрVљеносFи или MеVерсонализације као VосеXних Mимен-
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зија, или са MруCе сFране, VослеMица комXинације оXе VреFхоMне
Mимензије, шFо се може VосмаFраFи у Fом смислу Mа је Fешко
имаFи осећај личноC VосFиCнућа каMа сFе емоционално и физи-
чки исцрVљени, или каMа VомажеFе некоме коме нема Vомоћи и
коCа не MоживљаваFе у VоFVуносFи као нормално љуMско Xиће. У
овом MруCом случају, чини се Mа се осећај неефикасносFи или
сниженоC личноC VосFиCнућа развија Vаралелно са MруCе Mве Mи-
мензије, вероваFно из разлоCа шFо више VоFиче из неMосFаFка ре-
леванFних услова и меFоMа за ефикасно оXављање Vосла, а не
зXоC VреоVFерећеносFи Vослом или зXоC MрушFвених и личних
конфликаFа. 

КаMа је реч о учиFељском и насFавничком Vослу у школи, они
се Vо својим каракFерисFикама и захFевима у сушFини моCу свр-
сFаFи у VомаCачке и комуникационе Vрофесије, за које се изCара-
ње најчешће и везује, Fако Mа се моMел изCарања као сVецифични
оXлик VсихосоцијалноC сFреса може аMекваFно VримениFи и на
ову Vрофесију. Пре свеCа, реч је о захFевима Vосла који се оMносе
на улоCе које они осFварују, као и сVецифичносFима ученичке
VоVулације са којом раMе, Fако Mа се врло чесFо коM заVослених у
овој Vрофесији исVољавају VослеMице у виMу симVFома менFал-
но-емоционалне VренаVреCнуFосFи и исцрVљеносFи, шFо Vо сво-
јој суXјекFивно-феноменолошкој и клиничкој слици оMCовара
синMрому изCарања. 

ПошFо насFавник у свом Vроцесу раMа, VореM извођења насFаве
која VоMразумева велико инFелекFуално анCажовање, сFално ус-
VосFавља оMносе са MруCим осоXама којима FреXа Mа Vружи Vо-
моћ и VоMршку (ученици, колеCе, MруCо школско осоXље, роMиFе-
љи ученика), он Vри Fоме исVољава различиFе асVекFе своје лич-
носFи, шFо Cа врло чесFо MовоMи у конфликFне сиFуације, захFева
Vовећану оMCоворносF, емоционално VренаVрезање и сFрес, Fако
Mа Fаква сиFуација у Mужем временском VериоMу може MовесFи
Mо синMрома изCарања.

Као шFо је већ у увоMном Mелу навеMено, у најважније изворе
сFреса, а самим Fим и чиниоце синMрома изCарања на Vослу коM
учиFеља и насFавника, Vрема већини исFраживања, моCу се свр-
сFаFи слеMећи факFори: лоше Vонашање ученика, Vревелика ко-
личина Vосла, лоше раMно окружење, нејеMнако раMно оVFереће-
ње (у Fоку неMеље, месеца, школске CоMине) , извесFан Xрој школ-
ских акFивносFи које се оXављају коM куће, раM у сменама, не-
оVхоMна FакFичносF и сFрVљење у раMу са ученицима и њиховим
роMиFељима.
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Основни захFеви Vосла насFавника оMносе се, Vре свеCа, на Vси-
хичке, социјалне и орCанизацијске асVекFе Vосла, који Fраже
знаFне коCниFивне или емоционалне наVоре. Иако се захFеви
учиFељскоC и насFавничкоC Vосла моCу VосмаFраFи и као инMи-
каFор изазова на Vослу, они VосFају сFресори у оним сиFуацијама
каMа захFевају сFално улаCање VовећаноC VсихичкоC наVора, Vо-
сеXно емоционално анCажовање, XриCу и социјалну оMCоворносF
за ученике, како Xи се осFварили све виши циљеви које VосFавља
савремено школсFво и оXразовни сисFем.

КаMа је реч о насFавничком Vослу, Vсихолошки захFеви се Vре
свеCа везују за улоCе које насFавници осFварују, Vри чему се оне
оXично Mеле на васVиFне и оXразовне улоCе. РеференFни оквир за
Mефинисање улоCа је насFавников Vоложај у насFавном Vроцесу
и оMнос Vрема ученику, њеCовим VоFреXама и VеMаCошком раз-
воју (Petrovic, 1999). Неки ауFори наCлашавају сFручну и VеMаCош-
ку улоCу насFавника, Vри чему се функција насFавника као
сFручњака оCлеMа у VоFVуном Vознавању насFавних саMржаја,
Mок VеMаCошка функција VоMразумева Mа он власFиFим васVиF-
ним Mеловањем MоVриноси свесFраном и оVFималном развоју
личносFи свакоC ученика.

ПошFо насFавник у оквиру своC Vосла оXјеMињује већи Xрој
улоCа, VреклаVање и сукоX улоCа моCу се VојавиFи као значајан
извор сFреса и саCоревања. Према ЛинMCрену, (Lindgren, 1976),
насFавничке улоCе се моCу MефинисаFи на основу слеMеће Fри ка-
FеCорије:

нас�авне и а�минис�ра�ивне уло/е – насFавник као инсFрукFор,
моMел, руковоMилац разреMом, служXеник школе, члан оMређене
секције или CруVе, јавни раMник;

@сихолошки оријен�исане уло/е – исVољавају се онMа каMа насFав-
ник VосFаје Vсихолошки раMник у оXразовању, оXављајући Vо-
слове као шFо су: MоXар комуникаFор, социјални VсихолоC, савеF-
ник, менFално-зMравсFвени раMник;

самоизражавајуце уло/е – оне улоCе кроз које осFварује и неке своје
VоFреXе везане за учење, Vомоћ MруCима, роMиFељска фиCура,
конFролор MруCих и осоXа која Fежи Vрофесионалној сиCурносFи
и наVреMовању.

ПошFо насFавник у свом Vроцесу раMа сFално усVосFавља ин-
FерVерсоналне оMносе и исVољава различиFе улоCе, Fо Cа врло
чесFо MовоMи у сиFуацију Vовећане оMCоворносFи, емоционалноC
наVрезања и сFреса. ЗXоC FоCа шFо насFавник има већи Xрој улоCа
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које VонекаM моCу XиFи нејасне, VреоVFерећене или се моCу
VреклаVаFи, искључиваFи или чак XиFи у сукоXу, Fакве сиFуације
изазивају чесFе фрусFрације и конфликFе, захFевају Vовећано
менFално-емоционално анCажовање, уз наCлашену Vрофесио-
налну, социјалну и моралну оMCоворносF, Fако Mа Fо VреMсFавља
значајан извор сFреса. 

Да Xи моCао Mа оMCовори високим и сложеним захFевима Vо-
сла, неоVхоMно је Vре свеCа Mа насFавник инFеCрише своје улоCе и
Mа усклаMи оно шFо очекује оM сеXе са оним шFо MруCи очекују оM
њеCа. МеђуFим, Fо није увек лако VосFићи, јер у савременим
условима школовања и оXразовноC сисFема очекивања оM на-
сFавника су све већа, улоCе све сложеније и разноврсније, а сFре-
сне сиFуације све чешће и инFензивније. Јасно је Mа раM учиFеља
и насFавника има велики MрушFвени значај, али је евиMенFно и
Mа је VослеMњих CоMина (Xар каM је реч о нашој среMини) Mошло Mо
VоCоршања MрушFвеноC сFаFуса и уCлеMа ове Vрофесије у оMносу
на ранији VериоM, шFо се XиFно оMражава на моFивацију за раM,
заMовољсFво Vослом, као и на Mоживљај сFреса и раMноC наVреза-
ња. 

КаM је реч о синMрому изCарања коM учиFеља и насFавника, за-
нимљиво је Mа су Грејсон и Алварез (Grayson & Alvarez, 2008) у
оквиру своје сFуMије уFврMили Mа овом синMрому највише MоVри-
носе релације са ученицима и роMиFељима, Vа Fек онMа ресурси
школе. Сличне налазе износе ФриMман и Исак (Friedman & Isak,
1995), који су указали на Fо Mа уоXичајено Vонашање ученика, као
шFо је неVошFовање ауFориFеFа насFавника и неVажња на часу,
оXјашњава 22% варијансе раMноC изCарања. То значи Mа се VореM
факFора орCанизације може изMвојиFи и VосеXан факFор инFер-
Vерсоналне инFеракције, који се оMноси на квалиFеF оMноса са
ученицима и њиховим роMиFељима.

Већина сFуMија које извешFавају о факFорима који се навоMе
као извори сFреса коM насFавника (Travis & Cooper, 1996) Vоказују
Mа су Cлавни извори сFреса са којима се суочавају насFавници:
ученици којима неMосFаје моFивација за учење, оMржавање Mи-
сциVлине на часу, временски VриFисак и заFрVаносF Vослом,
VрилаCођавање Vроменама, евалуација оM сFране MруCих, инFер-
акција са колеCама, XриCа за самоVошFовање и сFаFус, оMнос са
наMређенима, конфликF и нејасносF улоCа, лоши услови раMа.
ПореM FоCа, као MоMаFни сиFуациони сFресори навоMе се и слеMе-
ћи факFори: неMосFаFак VоMршке колекFива, као и неMосFаFак
VоMршке оM ученичких роMиFеља и шире зајеMнице (Gold & Roth,
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1993). Према исFраживањима Mомаћих ауFоFра (Petrovic, 1999;
Ћировић, 2007; ГруXачић, 2011; ОсFојић, 2012), већину ових фак-
Fора исFичу и насFавници у нашим школама, укључујући и зах-
Fев за VрилаCођавањем Vроменама које су VослеMица чесFих и
неMовољно јасних реформи у сисFему оXразовања, шFо VреMсFа-
вља VосеXан факFор оVFерећења, незаMовољсFва, сFреса, Vа и
синMрома изCарања који се све чешће јавља коM наших насFавни-
ка. 

Према оVшFем моMелу сFреса на раMу, коM љуMи који су изло-
жени MуCоFрајном и инFензивном Vрофесионалном сFресу, моCу
се очекиваFи неCаFивне VослеMице на менFалном, VсихосомаFс-
ком и Xихевиоралном Vлану, као и на Vлану раMне ефикасносFи
и VроMукFивносFи. МеђуFим, Vрема коCниFивном моMелу сFреса
и моMелу оријенFисаном на уVрављање, сFеVен сFресне реакције
и VослеMице у знаFној мери зависе оM евалуаFивних Vроцена Vо-
јеMинца. ЗXоC FоCа се Mешава Mа различиFи љуMи у исFој сFресној
сиFуацији имају различиFе реакције и сFраFеCије Vонашања, че-
му MоVриносе и MемоCрафске варијаXле, Fако Mа се веома усло-
жњава инFеракција између оXјекFивних извора сFреса, суXјек-
FивноC Mоживљаја сFреса и синMрома изCарања. КаM се Fо има у
виMу, лоCично је очекиваFи Mа се у Mоживљавању сFреса и њеCо-
вим VослеMицама исVољавају значајне инMивиMуалне разлике,
али Xез оXзира на Fо, чињеница Mа је све већи Xрој учиFеља и на-
сFавнка незаMовољно својим Vослом, Mа све чешће исVољавају оз-
Xиљне VсихосомаFске FеCоXе и Vоремећаје и Mа расFе Xрој оних
који оMлазе у инвалиMску или Vревремену Vензију, Cовори Mа су
Vрофесионални сFрес и синMром изCарања коM насFавника Vри-
суFни као озXиљни VроXлеми који се не смеју занемариваFи (Гру-
Xачић, 2011; ОXраMовић, 2012). То нас уVозорава Mа се морају Vре-
MузимаFи све акFивније личне, орCанизационе и MрушFвене Vре-
венFивне мере, усмерене на реMизајнирање насFавничкоC Vосла
и VоXољшање услова раMа у нашим школама, као и на VосFуVке
изXора, каријерноC вођења и еMукације насFавноC осоXља, како Xи
се зашFиFило њихово зMравље и унаVреMила Vсихолошка MоXро-
XиF. 

ЗАКЉУЧАК ИсFраживања сFреса на раMу коM насFавника у среMњим и основ-
ним школама Vоказују Mа су они све више оVFерећени новим и
Vроменљивим захFевима, чесFим реформама и Xројним улоCама
у васVиFно-оXразовном Vроцесу, Fако Mа FрVе озXиљне VослеMи-
це сFреса. НасFавник у свом Vроцесу раMа, VореM извођења на-
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сFаве као основноC заMаFка, који VоMразумева значајно менFал-
но-емоционално наVрезање, сFално усVосFавља оMносе са Mру-
Cим осоXама са којима FреXа Mа сарађује или Mа им Vружи Vомоћ
и VоMршку (ученици, колеCе, MруCо школско осоXље, роMиFељи
ученика), шFо Cа врло чесFо MовоMи у конфликFне сиFуације, зах-
Fева Vовећану оMCоворносF, емоционално наVрезање и сFрес, а Fо
у Mужем временском VериоMу може MовесFи Mо синMрома изCа-
рaња. 

Према већини исFраживања, како у свеFу Fако и коM нас, као
најважнији извори сFреса Vа и синMрома изCарања на Vослу коM
учиFеља и насFавника, навоMе се слеMећи факFори: лоше Vона-
шање ученика, Vревелика количина Vосла, лоше раMно окруже-
ње, Vреливање Vрофесионалних оXавеза на VриваFни живоF (јер
се извесFан Xрој школских акFивносFи оXавља коM куће), раM у
сменама, Vовећана оMCоворносF за XезXеMносF и усVех ученика,
VрилаCођавање чесFим Vроменама и реформама оXразовноC си-
сFема, захFев за конFинуираним учењем, несиCурносF Vосла и
неоVхоMна FакFичносF и сFрVљење у раMу са ученицима и њихо-
вим роMиFељима. 

НавеMени захFеви и факFори оVFерећења коM насFавника у са-
временим школама изазивају значајан менFално-емоционални
наVор који уFиче на Vовећано Fрошење Vсихо-физичких ресурса,
Fако Mа није реMак случај Mа Mолази и Mо Vојаве синMрома изCа-
рања, укључујући VонекаM и озXиљне VсихосомаFске и MруCе Vо-
слеMице Vо физичко и менFално зMравље заVослених. 
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SUMMARY STRESS AND BURNOUT SYNDROME AMONG TEACHERS

Today we talk about professional stress (occupational stress) in
many occupations. One of the professions that is of a large social sig-
nificance, reputation and prestige is the teaching profession. Howev-
er, until recently, only the positive side of this job and profession was
emphasized, while the negative aspects and consequences of mental
and physical health of employees were considered as something of no
great importance.

Regarding teachers' work at schools, there are more and more dis-
cussions about stress and burnout syndrome, which is related to the
demands of the job and the role that teachers perform, as well as to
the consequences that are presented in the form of mental and emo-
tional exhaustion.

This paper is based on the data from literature, the author's own re-
search and direct experience in the teaching job, an analysis of the
most significant sources of stress and on the characteristics of the
burnout syndrome among teachers in our schools.

As important sources of stress and burnout syndrome among
teachers, we point out the following factors: poor student behaviour,
too much work, poor working conditions, unequal workload during
the school year, a number of school activities that are performed at
home, work shifts, and tact and patience in working with students
and their parents.

Considering teachers' work at schools, combustion model includes
three dimensions - exhaustion, depersonalization, and reduced per-
sonal accomplishment experience in job, which occurs primarily as a
result of claims relating to the roles that teachers perform, including
the effects that present themselves in the form of mental and emo-
tional exhaustion.

KEY WORDS: stress, burnout syndrome (BOS), teachers and schools.


