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дРАгАНА СТАНОјЕВИћ

НОВИ ПРИСТУПИ У ПРОУчАВАњУ ПРЕВЛАдАВАњА 
СТРЕСНИх СИТУАЦИјА

Апстракт: за проучавање стреса и превладавања стресних ситуација од изузетне је важ-
ности временска димензија, тј. след стресног догађаја и превладавања. У традиционалним гле-
диштима, да би наступило превладавање стресни догађај се морао јавити пре или макар у тре-
нутку јављања превладавања. У овом раду разматране су нове концепције у сагледавању стреса и 
превладавања, превентивно и проактивно превладавање. Превладавање може настати и пре него 
што се стресни догађај појавио. особа може предузети низ корака (превентивних мера) које ће 
јој омогућити да се лакше носи са будућим догађајем који би могао представљати претњу, ризик 
или губитак – превентивно превладавање, или може себи постављати циљеве и амбиције којима 
ће тежити видевши у њима шансу за нови развој и напредак – проактивно превладавање.

кључне речи: стрес, превентивно превладавање, проактивно превладавање.

УвоД

Појам стреса се широко користи, како у науци тако и у свакодневном животу. 
Различите научне дисциплине проучавале су различите аспекте стреса, при чему се 
свака интересовала за оне аспекте који имају највећи значај за њену област. Таква раз-
ноликост, иако изазива збрку, указује и на ширину и значај овог проблема. стрес је при-
сутан у различитим сверама људског живота, има различите узроке и најразноврсније 
последице. о њему се најчешће говори у негативном смислу, као о нечему непожељном 
и узнемиравајућем, нечему што најчешће има негативне последице. забрињава то што 
се стрес сматра готово нормалном појавом у животу савременог човека и што погађа 
све генерације.

У психолошкој литератури, стрес се најчешће схвата као догађај у спољашњој 
средини, који за већину људи представља претњу или губитак или (ређе) изазов или 
као реакција на догађај у спољашњој средини који активира интензивна, најчешће 
непријатна осећања и/или скуп карактеристичних телесних реакција. Дефиниција 
коју предлажу Лазарус и фолкман (1984) и алдвин (1994), представници трансакцио-
нистичког схватања стреса, обухвата оба претходно наведена гледишта, при чему се 
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из оквира првог одређења стреса (као догађаја) посебно истиче субјективна процена, 
захваљујући којој неки догађаји бивају окарактерисани као претња, губитак или изазов 
(зотовић, 2002). овако схваћен стрес подразумева однос између особе и околине, а 
не директну везу између догађаја и реакција. особа је тај важан фактор који се умеће 
између догађаја и реакције, она процењује да неки аспект околине укључује претњу, 
губитак или изазов за њене снаге, при чему се јављају карактеристичне промене пси-
хофизиолошке равнотеже.

оДРеђење Појма ПРевЛаДавања

како се све више прихватало схватање да однос између стресног догађаја и стрес 
реакције није директан, већ да у том односу посредује особа са својим карактеристикама, 
когницијом и ресурсима, тако је пажњу теоретичара и истраживача почео да заокупља 
појам превладавања (енг. coping). Према каролин алдвин, превладавајућа понашања, 
стратегије, начини на које се људи боре са стресом, су та која нам омогућавају да разу-
мемо адаптацију или поремећаје адаптације. 

Према Лазарусу, механизме превладавања можемо дефинисати као когнитивне и 
бихејвиоралне напоре усмерене на савладавање, редукцију или толеранцију унутрашњих 
и спољашњих захтева који се јављају у стресној интеракцији особе и спољашње 
средине (lazarus & folkman, 1984). ова дефиниција имплицира три битне ставке:

	Превладавање укључује одређену количину напора и планирања, а не аутомат-
ске или рефлексивне одговоре на изазове;

	Позитиван исход превладавања није обавезан; превладавање може завршити 
неуспехом у једној ситуацији успехом у другој; даље, оно што доводи до успе-
ха код једне особе може бити неуспешно код друге;

	Превладавање је динамички процес који настаје временом.

временска димензија превладавања. на почетку истраживања процеса пре вла-
давања сматрало се да стрес увек претходи превладавању и да се превладавње односи 
на превазилажење стресног догађаја који се већ догодио. међутим, стресни захтеви 
се не морају односити само на прошле или садашње ситуације. они могу постојати у 
скорој или далекој будућности, стварајући претњу особи која се осећа неспособном за 
суочавање са предстојећим задацима, помоћу снага за превладавање које су јој доступне 
(schwarzer & taubert, 2002). То нам говори да особа може превладавати пре него што 
настане стресни догађај, у току догађаја, или након што се он десио. овај временски 
аспект превладавања је дуго био занемариван. 

шварцер и Тауберт (2002) сматрају да превладавање зависи, поред других фактора 
и од временске перспективе захтева и субјективне сигурности да ће се догађај десити. 
они разликују реактивно, антиципаторно, превентивно и проактивно превладавање.

1 . Реактивно превладавање дефинисано је као напор особе да се носи са 
садашњим стресним догађајем или да компензује и прихвати штету или губитак. 
Примери штете или губитка могу бити сви они догађаји (нарочито негативни) који су 
се у дугогодишњем проучавању стреса и превладавања називали стресорима. сви ови 
догађаји су се збили у прошлости са апсолутном сигурношћу. Губитак или штету треба 
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компензовати или ублажити, или своје циљеве прилагодити насталим догађајима, 
тражити у њима позитивну страну или им дати неки смисао. 

2 . Антиципаторно превладавање се разликује од реактивног по томе што се 
до гађај још увек није десио. оно се може посматрати као напор особе да се носи са 
предстојећом, блиском претњом (schwarzer, 2002). сигурно је или готово сигурно да ће 
се догађај са којим се појединац суочава јавити у скорој будућности. Примери таквих 
догађаја могу бити разни планирани догађаји, или непланирани али, на основу искуства, 
процене ситуације или вероватноће, очекивани догађаји (интервју за посао, заказани 
састанак са шефом, повећан обим посла, планирање детета, планирање пре сељења...). Да 
би превладала ту предстојећу ситуацију особа може уложити више напора, ангажовати 
помоћ и друге ресурсе, и тако се усмерити на решавање актуелног проблема. 

3 . Превентивно превладавање, пак, односи се на напор особе да се припреми за 
несигурност на дуже стазе. Док у претходном случају имамо краткорочно ангажовање 
са високом сигурношћу догађаја, у превентивном превладавању је циљ да се изгради 
општа отпорност особе, која ће резултирати мањим напрезањем у будућности, са 
минимизирањем озбиљности ударца, мање озбиљним последицама стреса, ако се 
јаве, а пре свега са мањом вероватноћом да се догађаји уопште јаве (schwarzer, 2002). 
Примери догађаја који се могу јавити су: присилно пензионисање, злочин, инвалидитет, 
пожар, сиромаштво; примери стратегија превентивног превладавања су: добро здрав-
ствено осигурање, штедња у пензионом фонду, одржавање друштвених веза итд. сви 
претходно наведени догађаји су неизвесни и особа не може бити сигурна да ли ће 
се они икада десити. овај облик превладавања се може још схватити као управљање 
ризиком. 

4 . Проактивно превладавање. за разлику од претходног типа превладавања, 
проактивно превладавање се може схватити као управљање циљем, а не ризиком. У 
даљем тексту ћемо представити две теорије проактивног превладавања.

аспинвол и Тејлор: Теорија проактивног превладавања

људи вежбају добре исходе или избегавају лоше захваљујући својим проактивним 
напорима. они антиципирају стресне догађаје пре него што се они јаве и предузимају 
кораке за њихово избегавање или минимизирање. Према аспинвол и Тејлор, проактив-
но превладавање се састоји од напора предузетих пре него што се стресни догађај јавио 
да би се он спречио или да би се променио његов облик пре него што се он јави. 

наравно, неки стресни догађаји се не могу спречити. Примери таквих догађаја 
јесу смрт блиске особе, неке хроничне болести и природне катастрофе које се изненада 
десе. ипак, људи се могу разликовати према степену у коме су предузели неке напоре 
да би се суочили са таквим догађајима. на пример, удовица која је неко време посветила 
разумевању породичних финансија и узела учешће у њима заједно са супругом, боље је 
припремљена за смрт супруга од оне која је била искључена из те области породичног 
живота. Дакле, чак и у случају стресних догађаја који се не могу избећи, особа која 
проактивно превладава боље ће се прилагодити догађају када до њега дође од особе 
која није предузела одређене припремне активности. 
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аспинвол и Тејлор (aspinwall & taylor, 1997) тврде да појединци који проактивно 
превладавају могу имати неколико добити од тога. Прво, проактивно превладавање 
смањује стрес доживљен током стресног догађаја. када је стресни догађај могућност, а 
не стварност, његов прави утицај се може смањити или избећи проактивним напорима, 
тако да особа не мора ни да га стварно осети. Друго, однос између ресурса превладавања 
и снаге стресора ће вероватно бити повољан, пошто је стресор савладан када је био у 
почетном стадијуму развоја, а не на врхунцу. Треће, када је стресни догађај на хоризон-
ту, особа има широк опсег могућности да се носи с њим. Те могућности ће можда бити 
ограничене када се стресор јави или се развије. Даље, у оном степену у коме стресни 
догађај може бити избегнут или минимизиран, терет хроничног стреса који оптерећује 
појединца ће вероватно бити нижи. зато што су многи стресни догађаји дугорочни и 
додатно оптерећују свакодневни живот појединца, проактивни напори које он предузи-
ма могу му помоћи да избегне или неутралише стресне догађаје и тако хроничан стрес 
одржи на веома ниском нивоу.

наравно, постоје и неки недостаци који се тичу проактивног превладавања. један 
од њих јесте: ако се стресни догађај већ није јавио, постоји мала шанса да ће до њега 
доћи. То значи да појединци који проактивно превладавају могу започети припремe за 
неутралисање тог догађаја или активности које су непотребне. Други недостатак по-
тиче од инхерентне неизвесности потенцијалног стресора. Пошто се стресор још није 
јавио, његов облик може бити магловит и његове одлике неизвесне. као последица 
тога, јавља се нејасноћа око питања које тачно врсте проактивних напора треба преду-
зети и које ресурсе ангажовати. оба наведена недостатка могу довести до трећег: неко 
може уложити напоре и ресурсе у превладавање неког проблема који се може показати 
сасвим другачијим од оног кога је особа предвидела. она може исцрпити снаге које ће 
јој бити потребне да би се носила са правим проблемом. 

Проактивно превладавање се врши у пет стадијума. сваки од њих подразумева 
критичне задатке које треба остварити. 

1. Проактивно превладавање, према аспинволу и Тејлору, почиње изградњом ре-
сурса и вештина пре него што се јави ма који антиципирани стресор. Тај стадијум 
се назива акумулација ресурса и може подразумевати организацију времена, нов-
ца, планирање и организацију вештина, социјалну подршку, и, до извесног степена, 
управљање хроничним оптерећењима тако да, када је стресор препознат, особа је мак-
симално припремљена да се суочи са њим. Да бисмо показали како акумулација ресур-
са може утицати на проактивне напоре, можемо навести пример важности времена. У 
одсуству временког притиска, појединци могу бити осетљивији на унутрашње знаке 
могућег развоја неког проблема. или, одсуство временског притиска може дати при-
лику појединцима да мисле о вероватним будућим догађајима, антиципирају стресоре 
и предузму проактивне мере. с друге стране, особе које већи део времена током недеље 
проводе радно уз мало слободног времена, имају два посла, или су самохрани родитељи, 
немају такве могућности. иако аспинвол и Тејлор сматрају да и такви појединци могу 
постати прави експерти у организовању времена, они ипак немају довољно времена 
за размишљање. Даље, повезано са недостатком времена јесте и стање умора. оно 
може смањити вероватноћу да ће појединац препознати знаке упозорења или довести 
до презасићења у предвиђању и планирању. Умор подразумева недостатак енергије, 
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па чак и када особа препозна знаке упозорења, можда неће имати снаге да планира и 
делује проактивно.

акумулација ресурса подразумева и стицање вештина проактивног превладавања. 
стицање вештина превладавања се врши још од најранијег детињства. У том процесу 
значајну улогу игра породица. ако дете живи са хронично депресивном мајком, оно 
може развити начине превладавања који обухватају претерано реаговање на околину 
и повлачење из стресних околности. Друге породице могу бити више проактивне (од 
деце се захтева да на почетку полугодишта или распуста направе листу онога што ће им 
бити потребно у предстојећем периоду). Проактивне породице могу подстицати развој 
општих организационих вештина и способности за коришћење расположиве подршке. 
Успостављање социјалне мреже и социјалне подршке је вредан извор превладавања, 
како реактивног и антиципаторног, тако и проактивног. она има неколико функција. 
Појединци од социјалне мреже могу добити корисне информације (информативна под-
ршка); социјална мрежа им може помоћи у адекватној процени ситуације (подршка у 
процени); пружити им конкретну помоћ (материјална или акцијска подршка) и емоцио-
налну подршку. 

аспинвол и Тејлор сматрају да ресурси држе хроничан стрес под контролом. само 
проактивно превладавање је веома тешко, чак немогуће, ако се особа налази у хронично 
стресним околностима. Дуготрајне финансијске тешкоће или тешка хронична болест 
члана породице јесу примери континуираног стреса који минимизирају могућности 
проактивног превладавања. Дакле, проактивно превладавање је тешко остварити уко-
лико особа није акумулирала одговарајуће ресурсе. људи без финансијских средстава, 
без мреже подршке, који имају мало времена или могућности да науче вештине проак-
тивног превладавања, биће мање способни да изврше проактивне напоре од оних који 
имају адекватне ресурсе. зато кажемо да је способност акумулирања и заштите ресурса 
основа за ефикасно проактивно превладавање.

2. Друга фаза проактивног превладавања се назива препознавање потенцијалних 
стресора. о препознавању можемо говорити као о способности да се види да дола-
зи потенцијално стресни догађај. овај задатак некада подразумева интерпретацију 
упозоравајућих сигнала који долазе из околине. аспинвол и Тејлор сматрају да људи 
имају урођену тенденцију да се орјентишу према негативним или неочекиваним сти-
мулусима. осим спољашњих знакова, упозоравајуће информације о потенцијалним 
стресорима могу доћи и из унутрашњих процеса размишљања. мишљење о задацима 
у одређеном временском оквиру, може довести до увида да се један задатак мора завр-
шити пре него што се неки други отпочне, или да неки задатак има подзадатке који 
прате одређен временски редослед. без обзира на то да ли знаци упозорења долазе из-
нутра или споља, постоје бројне индивидуалне разлике које могу мењати способност 
детектовања потенцијалних стресора. Та способност може зависити од орјентације 
према будућности. неки појединци више размишљају о будућности и више планирају 
унапред од неких других. Да би се особа понашала проактивно она мора бити способ-
на да антиципира будућност и мења текуће понашање. неколико других индивидуал-
них разлика могу утицати на способност препознавања будућих стресора. аспинвол 
и Тејлор налазе бројне примере у литератури који показују да су будност (опрезност), 
сензитизација и надгледање фактори који су повезани са способношћу појединца 
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да посматра околину и открива потенцијалне стресоре. Даље, оптимизам је једна 
од индивидуалних карактеристика људи која може бити повезана са препознавањем 
могућих претњи. неки сматрају да хронично оптимистична уверења могу угрозити 
пажњу према негативним информацијама зато што смањују бригу (Perloff & fetzer, 
1986; schwarzer, 1994; tennen & affleck, 1987; Weinstein, 1982, 1987; према aspinwall & 
taylor, 1997). Друге емпиријске студије показују супротно. аспинвол и бронхарт (1996, 
према aspinwall & taylor, 1997) су показали да су млади одрасли људи, са оптимистич-
ним погледом на своје здравље, обраћали више пажње на ризичне информације о свом 
здрављу у односу на оне мање оптимистичне парњаке. 

са тражењем потенцијалних опасности у окружењу могу бити повезани и неки 
ризици. један о њих јесте хипервигилност. она може довести особу до тога да се шти-
ти од имагинарних проблема, или да уочава толико могућих проблема да не може да 
се успешно носи ни са једним од њих. Такви људи могу временом постати когнитивно 
уморни и емоционално исцрпљени. Дакле, да би правилно користили своју опрезност, 
људи морају научити како да регулишу своју пажњу тако да уочавају неке потенцијалне 
претње, али не све. 

на крају приказа одликâ офе фазе проактивног превладавања треба се још једном 
вратити на значај социјалне мреже. Појединцу може неко други скренути пажњу на 
предстојеће проблеме. 

3. Трећа фаза се назива иницијалном проценом и она се састоји од прелиминарне 
процене текућег („шта је ово?“) и будућег („шта ће од овог вероватно постати?“) ста-
туса потенцијалног стресора, као и са њима повезаних процена типа „Да ли би требало 
да се забринем због овог?“. До ових процена долази тек када је стресор опажен. 

иницијална процена наступајућих стресора обухвата два међусобно повезана за-
датка: дефинисање проблема и регулацију узбуђености. на самом почетку, проблеми 
се могу чинити мали по обиму и нејасни по облику. Да би иницијална процена довела 
до проактивног превладавања, неопходно је да појединац тим магловитим стимулу-
сима да неки смисао. заступници социо-когнитивног приступа сматрају да се смисао 
придаје на основу већ постојећих шема. неколико фактора утиче на то која ће шема 
бити евоцирана. истакнути знаци (драматични, блиски и лично релевантни) ће веро-
ватно бити примећени и изазваће одговарајућу шему. снажни знаци ће, такође, ве-
роватно бити примећени. недавни главни или доступни знаци ће вероватно изазвати 
моћне шеме. ако је нечији комшија добио отказ и његова се породица због тога бори 
са губитком прихода, онда ће тој особи могући сопствени отказ изгледати као велики и 
нерешив проблем. један од важних критеријума који утиче на то да ли ће се нека шема 
евоцирати јесте репрезентативност. Репрезентативан сценарио је онај који се високо 
подудара са ранијим шемама неке особе. ако је, на пример, нечија компанија затвара-
ла неке службе услед економских потреса, онда је затварање службе репрезентативни 
сценарио који ће особи пасти на памет када уочи опасне сигнале рецесије. неке личне 
карактеристике особе која опажа такође могу утицати на елицитирање шеме. Такве 
карактеристике су сличност са претходним искуством, стручност и сл. све наведене 
варијабле (истакнутост, јачина доступност, репрезентативност, претходно искуство и 
стручност) утичу на то како ће особа интерпретирати сигнале потенцијалне опасности 
и упарити их са доступним шемама или сценаријима. Даље, људи се разликују према 
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начину на који процењују стресне догађаје, посебно према томе да ли су склони да пра-
ве повољне или неповољне процене. Појединци са високим скором на скалама опти-
мизма и самоефикасности стресне догађаје процењују као мање претеће или негативне 
(jerusalem, 1993, према aspinwall & taylor, 1997). на сличан начин би на иницијалну 
процену утицала издржљивост појединца, а на супротан начин висока анксиозност. 

веза између озбиљности иницијалне процене претње и проактивних напора није 
увек иста. некада фактори који доводе до ниже процене претње могу олакшати про-
активне напоре. на пример, умерено повољна процена потенцијалних стресора може 
омогућити људима да користе претеће информације, док неповољна процена може 
довести до избегавања или других мањкавости у процесуирању информација. ако се 
претња не опази, што се може десити оним особама које хронично избегавају опас-
ности, онда се никаква акција неће предузети. ако се, пак, претња сувише озбиљно 
схвати, што се дешава високо анксиозним особама, онда ефикасна акција може бити 
ометена. 

Повољна процена потенцијалних стресора која је погодна за ефикасно струк-
турисање проблема, може бити погодна и за регулацију негативних емоција. сама 
процена претње може утицати на емоционалне одговоре, који, заузврат, утичу на про-
цесуирање информација. Да би контролисале негативна емоције, особа може активи-
рати систем одбрана, а у екстремним случајевима и искривити добијене информације 
или их потпуно порицати. с друге стране, активности које особа предузима на пољу 
процене потенцијалног проблема могу симултано појаснити негативно емоционално 
узбуђење и, на тај начин, смањити га или ублажити. 

иницијална процена, дакле, може довести до повећане пажње усмерене ка 
потенцијалном стресору и до иницијалних напора превладавања.

4 . Иницијални напори превладавања (четврта фаза) су предузете активности за 
које се сматра да ће вероватно спречити или минимизирати опажене или потенцијалне 
стресоре. аспинвол и Тејлор сматрају да је успешно проактивно превладавање (на 
овом стадијуму) увек активно, а не избегавајуће. оно укључује или когнитивне актив-
ности, као што је планирање, или бихејвиоралне активности, као што су тражење ин-
формативне подршке и предузимање прелиминарних активности. Прелиминарни на-
пори превладавања, пре свега, зависе од начина на који је особа дефинисала проблем у 
претходној фази. ако се нека ситуација опажа као подложна променама, то ће довести 
до повољне процене решавања проблема и одговарајућих акција. Уверење особе да је 
способна да отпочне потребне активности и да ће оне бити ефикасне у решавању про-
блема може имати пресудан утицај на напоре за отклањање стресора (bandura, 1989). 
насупрот томе, ако особа неповољно процени могућност контроле ситуације, проак-
тивни напори ће бити угрожени. 

Други важан задатак о овој фази проактивног превладавања јесте доношење од-
луке о избору стратегије. које специфичне активности треба предузети? наравно, одго-
вор на ово питање не може бити универзалан; он зависи од посебне природе проблема. 
једно правило ипак важи за већину: људи улажу напоре и снаге само онда када опажају 
да проблем постоји, да је утицајан, снажан или дуготрајан. човек се суочава са малим 
проблем тако што улаже мало напора, а када проблем постане већи, уложиће више на-
пора. као предиктори избора стратегија, који се тичу индивидуалних разлика, истакли 
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су се уверења о контроли и оптимизам. особе које су уверене у могућност да контроли-
шу свој живот и које су оптимистичне, радије бирају активне него избегавајуће облике 
превладавања. с друге стране, неуротицизам се показао као повезан са избегавајућим 
облицима превладавања, као што су самопрекор и размишљање о жељама (wishful 
thinking) (bolger, 1990, према aspinwall & taylor, 1997).

5. Пета, и последња, фаза проактивног превладавања јесте елицитација и упо-
треба фидбека (feedback). она се односи на добијање и употребу фидбека о развоју 
стресног догађаја (да ли се развијао, променио облик), о ефектима предузетих пре-
лиминарних напора (да ли су били успешни или не), и о томе да ли догађај захтева 
улагање додатних напора. Добијене информације се могу користити за ревизију проце-
не потенцијалних стресора или за модификацију стратегија за њихиво неутралисање.

основна претпоставка овог модела проактивног превладавања јесте да активни 
облици превладавања пружају више иформација о потенцијалном стресору које се 
могу користити у каснијим покушајима да се особа са њиме суочи. након елицитирања 
информација о природи потенцијалног стресора, људи морају бити способни и вољни 
да процесуирају те информације и ревидирају своје процене и стратегије превладавања 
у складу са новим информацијама. очување когнитивних и мотивационих снага у 
случају иницијалног неуспеха може бити веома тешко. неуспешни покушаји да се неу-
тралише или спречи стрес могу угрозити касније покушаје особе да користи фидбек и 
решава стресну ситуацију. индивидуалне разлике међу појединцима могу и овде доћи 
до изражаја. У том смислу су испитивани оптимизам, самопоштовање, уверења о кон-
троли, али резултати нису једнозначни и не могу предвидети које особе ће се понашати 
на конструктиван начин када се сусретну са неуспехом или нерешеивим проблемом 
(aspinwall & taylor, 1997) 

У овој фази, посебно значајна може бити мрежа социјалне подршке. Проактивно 
превладавање увек подразумева догађај који још није наступио, и самим тим, догађај 
који је нејасан по облику и интензитету. одговоре на питања „Да ли сам добро урадио? 
Да ли се на адекватан начин припремам?“ појединцу може пружити социјална мрежа. 
људи могу тражити информације од других о својим акцијама, и такве информације 
се могу користити за поновно интерпретирање потенцијалних стресора, или за 
изналажење нових стратегија за суочавање са претњом. 

Да закључимо: Перцептуални, когнитивни и социјални процеси који одређују 
функционисање човека из дана у дан, могу га учинити способним да избегне или 
предупреди потенцијално стресне догађаје. Ти основни процеси саморегулације и 
социјалне интеракције, као и специфичније стратегије превладавања делују заједно 
кроз пет фаза проактивног превладавања. суштина тог типа превладавања (проактив-
ног) јесте ангажовање особе док се стресни догађај још није десио, док се још увек 
може спречити његово јављање или се могу нивелисати (или ублажити) његове по-
следице по појединца. Потенцијални догађај (особа не може бити сигурна да ће се он 
сигурно десити) опажа се као претећи, угрожавајући, опасан. 
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шварцер: Теорија проактивног превладавања

за разлику од аутора претходне теорије проактивног превладавања, шварцер сма-
тра да се проактивно превладавње може схватити као управљање циљем, а не ризиком. 
њему не претходи негативна процена типа губитка, штете или претње. он проактивно 
превладавање дефинише као „напор да се изграде опште снаге које олакшавају пре-
лаз ка изазовним циљевима и личном расту (schwarzer & taubert, 2002). особа види 
ризик, захтеве и прилике у далекој будућности, а притом их не процењује као претњу 
или губитак, већ као изазове. она није реактивна, већ усмерена да отпочињањем кон-
структивних акција створи прилике за лични раст и развој. особа која проактивно пре-
владава, тежи бољем квалитету живота и изградњи снага које ће јој омогућити сигу-
ран прогрес и кавлитет функционисања. напори ка изградњи бољих услова живота 
представљају прилику да се живот учини смисленим и сврховитим. за разлику од „дис-
треса“ који се обично повезује са реактивним превладавањем, овде се стрес интерпре-
тира као „еустрес“, односно продуктивна побуђеност и витална енергија (schwarzer & 
taubert, 2002).

Према Гринглас, проактивно превладавање има три главне карактеристике 
(greenglass и остали, 1999):

	оно интегрише стратегије планирања и превентивне стратегије са проактив-
ним саморегулаторним остварењем циља,

	оно интегрише проактивно остварење циља са идентификацијом и коришће-
њем социјалних ресурса, и

	оно користи проактивно емоционално превладавање за саморегулаторно 
оства рење циља.

Гринглас сматра да је проактивно превладавање мултидимензионално и усме-
рено ка будућности. оно интегрише процесе управљања личним квалитетом живо-
та са процесима саморегулаторног остварења циља. Гринглас разликује проактивно 
превладавање од традиционалних концепција превладавања на три начина. Прво, тра-
диционални облици превладавања најчешће подразумевају реактивно превладавање, у 
смислу суочавања са догађајем који се већ десио, са циљем компензовања губитка или 
штете претрпљене у прошлости; проактивно превладавање је, као што смо већ нагла-
сили, оријентисано ка будућности. Друга разлика лежи у чињеници да се на реактивно 
превладавање гледало као на управљање ризиком, док проактивно превладавање под-
разумева управљање циљем (schwarzer, 2002). У проактивном превладавању људи имају 
визију. Трећу разлику налазимо у мотивацији која је у проактивном превладавању по-
зитивна и потиче из опажања ситуација као изазова, док се у реактивном превладавању 
особа управља проценом ризика. Проактивно превладавање има за циљ несигурне 
изазивајуће циљеве.

често коришћење снага других људи, карактеристика је проактивног превладавања. 
То значи да ће особа која превладава проактивно, користити све информативне, емо-
ционалне и конкретне (акцијске) снаге које јој други могу пружити. 

чини се да проактивно превладавање посредује између ресурса и исхода. Гринглас 
разликује унутрашње и спољашње ресурсе. Унутрашњи ресурси би били самоефикас-
ност и оптимизам, и они представљају афективне и когнитивне елементе, дефинишући 
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осећање особе да је компетентна да се носи са стресним ситуацијама. спољашњи ре-
сурси се налазе у социјалном миљеу, а састоје се од информативне, емоционалне и 
практичне подршке. Треба нагласити да су самоефикасност и социјална подршка пози-
тивно повезани. То значи да ће особа која поседује већу самоефикасност саопштавати 
о добијању боље социјалне подршке од блиских особа. још је 1987. год. утврђено да 
опажена самоефикасност смањује вулнерабилност за депресију путем неговања мре-
же социјалне подршке (holahan & holahan, 1987). социјална подршка делује тако да 
повећава опажену самоефикасност (bandura, 1992), која, с друге стране, смањује стрес 
и депресивност. Проактивно превладавање може имати позитивне и негативне исходе. 
Позитивни исходи су задовољство животом и осећање особе да се други према њој 
односе на фер начин, а негативни исходи би били: депресија, изгарање на послу и 
осећање љутње. Прецизније, добро развијене вештине проактивног превладавања до-
воде до позитивних исхода, а слабо развијене до негативних. Проактивно превладавање 
је, дакле, позитивна стратегија за коју се сматра да унапређује лични раст, професио-
налну ефикасност и задовољство животом. 

Дакле, Гринглас и сарадници проактивно превладавање сматрају мултидимен-
зионалним, интегришућим (когниција, емоције и акција) и позитивним, одговорним за 
унапређење личног раста и развоја особе.

од представљања шварцерове Теорије проактивног превладавања до данашњих 
дана, број студија које се ослањају на ову теорију и Pci1 је у сталном порасту. У студији 
која је пратила развој Pci (greenglass, schwarzer, jakubiec, fiksenbaum, & taubert, 
1999), нађена је значајна позитивна корелација између Проактивног превладавања, 
Превентивног превладавања, Унутрашње контроле и активног превладавања, која 
подржава идеју да проактивни појединци пре преузимају иницијативу него што чекају 
да се стресори јаве па тек онда да реагују. Даље, постојале су умерене негативне 
корелације између проактивног превладавања, депресије, кривљења себе, порицања 
и бихејвиоралног неангажовања. ови подаци указују да проактивно превладавање 
не укључује негативне елементе већ остаје позитивно усмерено на задатке. У другом 
истраживању (greenglass, 2000) добијена је умерена негативна корелација пронађена 
је између проактивног превладавања и стања љутње, депресије, емоционалне 
исцрпљености и цинизма, и умерено позитивне корелације су нађене између проактив-
ног превладавања, задовољства животом и фер третмана. скорија студија спроведена 
од стране Гринглас и сарадника током 2006.године показла да је социјална подршка по-
зитивно повезана са проактивним превладавањем и негативно повезана са депресијом 
(r = -.25) и функционалном неспособношћу (r = -.22). Проактивно превладавање је 
негативно повезано са функционалном неспособношћу (р = -.40) и стањем физичког 
здравља (r = -.01). 

У студији вођеној у немачкој са 316 учитеља, добијена је позитивна корелација 
проактивног превладавања са опаженом самоефикасношћу (r = .61), са саморегулацијом  
(r = .50), а негетивна корелација са оклевањем (r = -.40)(schwarzer и taubert, 2002.). 
студија је показала да је високо проактивно превладавање повезано са високом проценом 
изазова, а ниско проактивно превладавање са вишом проценом претње или губитка.

1 Proactive coping inventory
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Гутјерез-Дона (2002) је нашао да проактивно превладавање има снажан (иако 
посредујући) ефекат на позитивне исходе стреса на послу, док избегавајуће превладавње 
такође има снажан утицај али доприноси негативним исходима.

У једном истраживању, спроведеном на нашим просторима (станојевић, 2008) 
испитивана је повезаност особина личности са вештинама проактивног превладавања. 
У том истраживању је коришћен инвентар проактивног превладавања (Pci) у целини. 
Узорак је био сачињен од 370 матураната средње школе, који су испунили Pci и neo-
Pi-r (ђурић-јочић, Џамоња-игњатовић, кнежевић, 2004). Том приликом је добијена 
позитивна корелација (значајна на нивоу 0.01) између укупног скора на скали Pci и 
следећих домена личности: екстраверзије (.426), отворености (.353), сарадљивости 
(.284) и савесности (.447). негативна корелације је добијена са неуротицизмом (-117), 
и значајна је на нивоу 0.01. Пошто је Pci састављен од седам субскала, испитане су 
корелације тих субскала са доменима личности, да би се утврдило, да ли, евентуал-
но, одређени типови личности користе одређене вештине проактивног превладавања. 
Том приликом је нађена негативна корелација n са проактивним превладавањем (r = 
-.401, ниво значајности 0.01), стратешким планирањем (r = -.133, ниво значајности 
0.05) и превентивним превладавањем (r = -.129, ниво значајности 0.05). Позитивна 
корелација је нађена са избегавајућим превладавањем (r = .221, ниво значајности 0.01). 
могли бисмо закључити да се особе са израженом особином неуротицизма у стресним 
ситуацијама користе пасивним реакцијама и бежањем од проблема, као и да нису веште 
у планирању и припремању за будуће циљеве. екстраверзија је била позитивно повеза-
на са свим вештинама проактивног превладавања, осим избегавајућег превладавања са 
којим је добијена негативна корелација r = -.144 (ниво знач. 0.01). највиша позитивна 
корелација је нађена са субскалом проактивног превладавања, r = .536. отвореност 
је била позитивно повезана са свим субскалама осим избегавајућег превладавања, са 
којим је корелација негативна, али статистички безначајна. сарадљивост је позитив-
но корелирала са свим субскалама, осим превентивног превладавања (корелација није 
значајна) и избегавајућег (корелација је негативна, значајна на нивоу 0.01). савесност 
је позитивно корелирала са свим субскалама, осим избегавајућег превладавања, са који 
је корелација била негативна r = – .413. У овом истраживању су испитане и полне раз-
лике и њихов однос према вештинама проактивног превладавања. Показало се да су 
жене спремније да потраже инструменталну и емоционалну помоћ и подршку, у одно-
су на мушкарце. 

ПРоакТивно и/иЛи ПРевенТивно ПРевЛаДавање

на крају, можемо приметити да постоји битна разлика у схватању проактивног 
превладавања од стране шварцера са једне и еспинвол и Тејлор са друге стране. оно 
што еспинвол и Тејлор зову проактивним превладавањем, шварцер назива превентив-
ним превладавањем. 

Проактивно превладавање се, према шварцеровом схватању, донекле, може ма-
нифестовати кроз исте врсте отворених поступака, као што су развијање вештина, 
акумулација ресурса и дугорочно планирање, који се користе и као механизми пре-
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вентивног превладавања. ипак, суштинска разлика између превентивног и проактив-
ног превладавања лежи у мотивацији. У првом случају (превентивно превладавање), 
мотивација претежно потиче из процене могуће претње или губитка, а само делимично 
из изазова, док у другом (проактивно превладавање), постоји мањи ниво забринутости 
и веће опажање изазова и могућности за унапређење личних стандарда. Дакле, разлика 
због које се залажемо да се превладавање о коме говоре еспинвол и Тејлор назива пре-
вентивним превладавањем, а оно о коме говоре шварцер и сарадници проактивним 
најбоље је описана у следећој формулацији:

Превентивно превладавање представља управљање будућим ризиком а проак-
твино управљање будућим циљевима.

нама се чини да су шварцер и сарадници направили помак у односу на претход-
на схватања превладавања, приближивши своје схватање проактивног превладавања 
хуманистичким концептима тежње за вишим стандардима, личног развоја и квалитета 
живота.
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DRAGANA STANOJEVIĆ 

the neW aPProaches in investigation of coPing  
With stressful situations

summary 

if somebody want to investigate stress and coping with stressful situations it is very important to 
take in account the time dimension or chronological order of stressful event an coping. according to 
traditional oppinion, stress must be appeard before or, at least, at the moment of coping appearance if 
we want to speak about coping process. in this paper, we argued about new conceptualization of stress 
and coping – preventive and proactive coping. coping process could start even before stressful event 
occurred. Person could take a several steps (preventive meassures) which are going to make her to 
be able to cope some future event that could be interpreted like threat, risk or loss, and that would be 
preventive coping. also, person could set to herself a goals and ambitions to whom she will going to, 
traying to see a chanse for new development and grow, and that would be proactive coping.

key words: stress, preventive coping, proactive coping


