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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ „ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ”
КАТЕДРА ЗА ПОСЛОВНУ ПСИХОЛОГИЈУ, НОВИ САД

САМОЕФИКАСНОСТ, САМОСТИШАВАЊЕ И 
ПРЕВЛАДАВАЊЕ СТРЕСА КОД ПРОСВЕТНИХ 

РАДНИКА ГРАДА ПИРОТA2

САЖЕТАК. Полазиште овог рада је трансакционистичко схватање превладавања
стреса Лазаруса и Фолкманове (1984, 2004) и у њему се анализирају од-
носи самоефикасности, самостишавања и стратегија превладавања
стреса просветних радника који се баве образовањем и васпитањем
деце на различитим нивоима, од васпитача до професора средњих
школа. Истраживање је обухватило 185 просветних радника града Пи-
рота који су одговорили на упитнике – скалу генерализоване ефика-
сности (GSE, Schwarzer and al., 1997), скалу самостишавања (Silencing
the Self Scale, Jack and Dill, 1992) и упитник суочавања са стресним си-
туацијама (CISS, Endler and Parker, 1990). Пошло се од претпоставке да
постоји статистички значајна повезаност између нивоа самоефикасно-
сти, самостишавања и стратегијâ превладавања стреса. Код испитива-
них просветних радника потврђена је статистички значајна позитивна
корелација између високог нивоа ефикасности и стратегије превлада-
вања усмерене на проблем (r=0,373, p<0,01), као и повезаност између ви-
соког нивоа општег самостишавања и превладавања усмереног на емо-
ције и на избегавање (r=0,614, p<0,01 и r=0,293, p<0,01). Кад су у питању
разлике у нивоу ефикасности, самостишавања и стратегија превлада-
вања стреса између просветних радника с обзиром на ниво образовања

1 mirjanasdj63@gmail.com
2 Ра9 је Dримљен 28. маја 2016, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника о9р-

жаном 22. ав:усLа 2016.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (2)/2016

22 МИРЈАНА М. СТАНКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, ЈАСМИНА Ј. НЕДЕЉКОВИЋ

којим се баве, издваја се подузорак учитеља. Самостишавање је у цели-
ни (али не и статистички значајно) и посебно субскала Екстернализо-
вано самостишавање (F=0,019, p<0,05) израженије код учитеља, као и
превладавање усмерено на емоције (F=0,023; p<0,05). Резултати истра-
живања имплицирају потребу истраживања ресурса који би доприне-
ли подстицању конструктивних стратегија превладавања стреса и очу-
вању и унапређењу менталног здравља просветних радника, посебно
учитеља, у окружењу и условима који им последњих година нису на-
клоњени.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: просветни радници, превладавање стреса, ефикасност, самостиша-
вање.

УВОД

Промене 9искурса који се о9носи на васDиLање и оJразовање XXI
века уво9е Dојам комDеLенција DросвеLно: ра9ника које значе
„сDосоJносL насLавника 9а корисLи своја знања и вешLине у
DракLичним Dрофесионалним акLивносLима” (Larsen, 2008, Dре-
ма Маринковић, 2011, сLр. 205).

Позив DросвеLно: ра9ника је јаван и сасLоји се из низа разли-
чиLих уло:а. Неке о9 значајнијих су: насLавник као Dре9авач,
9ија:носLичар, васDиLач, савеLник, инсLрукLор, Dрофесионалац,
ауLориLеL, Dосре9ник, фацилиLаLор, исLраживач (Dе9а:ошких
DроJлема), евалуаLор, ор:анизаLор (ра9а, учења, самооJразо-
вања), DарLнер (у Dе9а:ошкој комуникацији), „Jанка” Dо9аLака,
иноваLор, :ра9иLељ емоционалне, Dсихолошке, Dе9а:ошке кли-
ме… (Даниловић, 2011). Свака насLавникова уло:а има сDецифич-
носLи које мо:у 9а Jу9у конфронLиране. 

„АкLуелно Dонашање насLавника у разре9у, с оJзиром на Lо 9а је
комJинација неколико уло:а, јесLе сложено, а Dроцес се 9аље усло-
жњава конфликLима у самом насLавнику (сумње у соDсLвену Dро-
фесионалну, личну, инLерDерсоналну комDеLенLносL), реакција-
ма ученика и 9ру:им уLицајима. Кључни DроJлем насLавника је
како 9а инLе:ришу своје уло:е, како 9а Dревазиђу конфликLе уло-
:а, а DосеJно 9а ускла9е оно шLо очекују о9 сеJе и за сеJе са оним
шLо 9ру:и очекују о9 њих” (Бјекић и ЗлаLић, 2008, сLр. 56).

ОJразовно-васDиLни ра9 Dо9разумева различиLе врсLе ин-
Lеракција – са 9ецом, ро9иLељима, коле:ама, захLева и:рање
различиLих уло:а, саLе и саLе наDорно: ра9а – DриDрему акLив-
носLи/насLаве, извођење насLаве, уз ин9иви9уализацију оJра-
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зовно-васDиLно: Dроцеса, евалуацију соDсLвено: ан:ажовања,
неоDхо9носL сLручно: усавршавања. Током оJављања својих
Dрофесионалних акLивносLи насLавници су свако9невно изло-
жени 9о:ађајима који их узнемиравају и које мо:у DроцењиваLи
у:рожавајућим у различиLом смислу Lе речи. У:рожавајуће
околносLи и 9о:ађаји изазивају Dрофесионални сLрес.

СLрес се 9ефинише као „склоD емоционалних, мисаоних, Lеле-
сних и Jихејвиоралних реакција 9о којих 9олази зJо: Dроцене
9о:ађаја као оDасно: или узнемирујуће:, а 9о ко:а 9олази усле9
захLева околине којима је немо:уће о9:овориLи” (АрамJашић,
2000, сLр. 15). Ово Dо9разумева инLеракционисLичко схваLање
сLреса као Dро9укLа комDлексне Lрансакције између DоLреJа Dо-
је9инца и сре9инских захLева и Dрину9а. Ко9 насLавника сLрес
може JиLи Dовезан са физичким условима ра9а, ор:анизацијом
Dосла, међуљу9ским о9носима, каракLерисLикама само: оJра-
зовно-васDиLно: ра9а и осоJинама љу9и (9еце) с којима је на-
сLавник у конLакLу. Мо9ел Кирјауча и СаLлифа (1978, Dрема Кр-
њајић, 2003) Dо9разумева 9а 9оживљај сLреса Dроизилази из на-
сLавникове ко:ниLивне Dроцене:

– захLева који се DосLављају Dре9 ње:а,

– мо:ућносLи – немо:ућносLи 9а исDуни ове захLеве,

– немо:ућносLи 9а зашLиLи своје менLално и/или физичко
з9равље. 

ИсLраживања Dоказују 9а су насLавници у великој мери Dо9
сLресом — 10–40% насLавника у исLочноевроDским земљама
DаLи о9 инLензивно: сLреса, 9ок је DроценаL насLавника Dо9
сLресом још већи у 9алекоисLочним земљама – 50–70%. ИсLражи-
вања на DросLору ЕвроDе :оворе о 60 9о 70% насLавника Dо9 сLре-
сом, 9ок је Lај DроценаL у САД нижи и креће се о9 5 9о 20% (Ма-
ринковић, 2011). ИсLраживања сDрове9ена у САД, Великој
БриLанији, АусLралији и Новом Зелан9у :оворе 9а Lрећина на-
сLавника смаLра свој Dосао сLресним, као факLоре сLреса наво9е
смањену 9исциDлину и лоше Dонашање ученика, временски
DриLисак, DрихваLање и Dрила:ођавање Dроменама, вре9новање
ра9а насLавника, њихов 9рушLвени сLаLус, руково9сLво школе и
неDриDремљеносL за час (Geving, 2007; Kyriacou, 2001; Dрема Ко-
лу9ровић и Реић-Ерце:овац, 2009).

Неки о9 најчешћих узрока сLреса у DросвеLној сLруци су, Dочев
о9 физичких: неDрикла9ан ра9ни DросLор, Dрековремени ра9,
не9овољно Dлаћен ра9, заLим сукоJи са коле:ама, сукоJи са уче-
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ницима, ро9иLељима, немо:ућносL зашLиLе ученика, а:ресивни
исDа9и ученика. У великој мери уLицај на Dојаву сLреса имају и
саме 9исDозиције насLавника – 9имензије личносLи – ексLровер-
зија-инLроверзија, локус конLроле и начини Dревла9авања сLре-
са. Извори сLреса насLавника су резулLаL инLеракције ње:ове
личносLи, вре9носних оријенLација, социоко:ниLивних вешLи-
на и 9рушLвено: миљеа, Lе се може :овориLи о више9имензио-
налносLи извора сLреса ко9 насLавника (Павловић и Син9ик,
2014; Грујић, 2011; Крњајић, 2003).

НасLавници су Dо Dриро9и сво: Dома:ачко: Dозива у оDасно-
сLи 9а Jу9у жрLве Dролон:ирано: Dрофесионално: сLреса: анкси-
озносL, 9еDресија, фрусLрираносL, неDријаLељско Dонашање
Dрема ученицима и коле:ама, емоционална исцрDљеносL, само
су неке о9 манифесLација Dролон:ирано: сLреса (ЧаJаркаDа,
2009; Кол9уровић, Јукић и Реић-Ерце:овац, 2009; Крњајић, 2003).

ПРЕВЛАДАВАЊЕ СТРЕСА, САМОЕФИКАСНОСТ 
И САМОСТИШАВАЊЕ

Ванре9не сиLуације и живоLне околносLи DосLављају Dре9 љу9е
захLев за а9аDLацијом. Превла9авање је DосеJна каLе:орија а9аD-
Lације која се јавља ко9 нормалних ин9иви9уа у околносLима
које са9рже неуоJичајене захLеве. ПолазишLе ово: ра9а је Lранс-
акционисLичко схваLање сLреса и Dревла9авања чији су Dре9-
сLавници Лазарус и Фолкманова (1984, 2004). Ово 9воје ауLора
Dревла9авање сLреса схваLа као 9инамичан Dроцес који се мења
Lоком времена у скла9у са оJјекLивним захLевима и суJјекLив-
ном Dроценом сиLуације. Превла9авање је, Dрема овим ауLори-
ма, све оно шLо осоJа чини на ко:ниLивном или Jихејвиоралном
Dлану, ра9и решавања DроJлема и/или смањења инLензиLеLа
Dсихофизиолошке реакције у оквиру сLрес-Dроцеса. Ин9иви9уе
у скла9у са својим личносним каракLерисLикама и околносLима
корисLе различиLе сLилове Dревла9авања, као личне Lен9енције, 

„9а се реа:ује на уоJичајени или Dреферирани начин у различи-
Lим сLресним сиLуацијама које имају сличне основне каракLери-
сLике“ (ЗоLовић, 2004, сLр. 13). 

Превла9авање има 9ве основне функције — решавање DроJлема
и емоционалну ре:улацију, Lе и 9ва основна сLила Dревла9а-
вања; Dрви је усмерен на решавање DроJлема, а 9ру:и на смањи-
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вање наDеLосLи и усDосLављање емоционалне равноLеже. Пре-
вла9авање усмерено на DроJлем Dре9сLавља Dокушај осоJе 9а
измени и/или реши свој DроJлемаLичан о9нос са околином и
минимизира не:аLивне ефекLе сLресне сиLуације. Превла9авање
усмерено на емоције Dо9разумева укључивање фанLазије, о9-
влачење Dажње, као и ко:ниLивне, свесне акLивносLи DриDиси-
вања ново: значења сиLуацији, које осоJа Dре9узима ра9и кон-
Lроле афекаLа.

Деве9есеLих :о9ина Dрошло: века, 9во9имензионалном мо9е-
лу неки ауLори Dри9о9ају Lрећу 9имензију. Амиркхан (1995) као
Lрећу 9имензију 9ефинише Lражење социјалне Dо9ршке, а Ен-
9лер и Паркер (1990, Dрема ЗоLовић, 2004) 9ефинишу Lрећи LиD
Dревла9авања као Dревла9авање усмерено на изJе:авање. По9
овим сLилом Dревла9авања они Dо9разумевају ко:ниLивне, емо-
ционалне и Dонашајне Dокушаје у9аљавања о9 извора сLреса или
о9 Dсихичких и Lелесних реакција на узрок сLреса. Ен9лер и Пар-
кер у оквиру Lреће 9имензије разликују 9ве Dо9каLе:орије – 9и-
сLракцију и социјалну 9иверзију. ДисLракција Dо9разумева ус-
меравање на нов за9аLак који није Dовезан са сLресном сиLуаци-
јом или 9о:ађајем, а социјална 9иверзија је ви9 изJе:авања
усмерено: на љу9е, о9носно социјалну Dо9ршку и 9ружење који-
ма се DроJлем изJе:ава. Као резулLаL Lеоријских размаLрања,
Ен9лер и Паркер су консLруисали уDиLник суочавања са сLресом
(CISS, Endler and Parker, 1990). ЗоLовић (2004) :овори о синLеLич-
ком мо9елу који Dовезује LрансакционисLички мо9ел са еклек-
Lичким DрисLуDом, и има у ви9у међуо9нос унуLрашњих чини-
лаца, сLресно: искусLва, сDољашњих чинилаца и Dревла9авања.
УнуLрашњи чиниоци су осоJине личносLи, 9ок су сDољашњи чи-
ниоци различиLи асDекLи социјалне сре9ине. Они заје9но уLичу
на комDоненLе сLрес-Dроцеса, као и на начине Dревла9авања, и
Dовезани су са Dосле9ицама сLреса на Dлану менLално: и физич-
ко: з9равља. 

УсDех сLраLе:ија Dревла9авања сLреса зависи о9 Lо:а у којој
мери о9ређена сLраLе:ија о9:овара захLевима сDољашњих и
унуLрашњих услова. Према Лазарусу и Фолкмановој (2004) уко-
лико је сLресна сиLуација нова, нејасна, личносни факLори који
уLичу на ко:ниLивну Dроцену и о9аJир начина суочавања су 9о-
минанLни у о9носу на сре9инске факLоре. ОсоJине које уLичу на
Dревла9авање сLреса су самоDошLовање, локус конLроле, оDLи-
мизам/Dесимизам, осећање JесDомоћносLи, самоефикасносL.
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ИсLраживања DоLврђују DреLDосLавку 9а осоJине личносLи
уLичу на изJор Dоје9иних сLраLе:ија суочавања са сLресним 9о-
:ађајима. ПосеJно су изучаване осоJине личносLи у оквиру DеLо-
факLорско: мо9ела (McCrae, 1990, Watson, David and Suls, 1990,
Dрема Ху9ек-Кнежевић и Кар9ум, 2005). ИсLраживања :оворе о
високој DовезаносLи неуроLицизма и Dревла9авања сLреса усме-
рено: на емоције (Endler and Parker, 1990, Dрема ЗоLовић, 2004).
ИсLраживања на а9олесценLима DоLврђују DовезаносL неуроLи-
цизма и ексLроверзије с Dревла9авањем усмереним на емоције
(ЗоLовић и ПеLровић, 2011). ИсLраживање Панића, Ра9ојковића и
Хаџи Пешића (2013), на узорку из сLу9енLске DоDулације, Dоказу-
је DовезаносL склоносLи Dрема DсихосомаLици, виших скорова
на анксиозносLи – неуроLицизму АPM мо9ела личносLи Закер-
мана (2002) и Dревла9авања сLреса усмерено: на емоције. МиLић
(2016) у својој 9окLорској 9исерLацији :овори о DовезаносLи не-
ких социјално-Dсихолошких факLора и сLраLе:ија Dревла9авања
сLреса ко9 сDорLисLа и закључује 9а усDешни сDорLисLи (који Dо-
се9ују виши ниво самоефикасносLи) чешће о9 мање усDешних
корисLе сLраLе:ије Dревла9авања усмерене на DроJлем; 9ок
сDорLисLи који се Jаве колекLивним сDорLовима, као и жене
сDорLисLи чешће корисLе Dревла9авање усмерено на емоције.
Емоционална инLели:енција, моLив DосLи:нућа, самоефикас-
носL, савесносL и оLвореносL као осоJине личносLи на исDиLива-
ном узорку DозиLивно корелирају с Dревла9авањем усмереним
на DроJлем.

Овај ра9 се Jави је9ним асDекLом LрансакционисLичко: Dри-
сLуDа Dревла9авању сLреса Лазаруса и Фолкманове – анализом
о9носа самоефикасносLи и самосLишавања и сLраLе:ија Dревла-
9авања сLреса ко9 DросвеLних ра9ника.

Значајан унуLрашњи, личносни услов који уLиче на начин суо-
чавања са сLресом је самоефикасносL. Бан9ура (1999, Dрема Сме-
9еревац и МиLровић, 2009) је у својој социјално-ко:ниLивној Lео-
рији значајно месLо 9ао самоефикасносLи, као DосеJном асDекLу
оDажања сеJе. Бан9ура самоефикасносL са:ле9ава као само-
евалуаLивни консLрукL – Dроцену Dоје9ница о соDсLвеним сDо-
соJносLима ор:анизовања и извршавања акција DоLреJних за
осLваривање жељених исхо9а. СамоефикасносL је увереносL осо-
Jе 9а Dосе9ује каDациLеLе који омо:ућавају конLролу исхо9а Dо-
сLављених циљева, Jез оJзира на омеLајуће 9о:ађаје, Lешкоће и
DреDреке. Бан9ура на:лашава значај самоDерцеDције ефикасно-
сLи као ко:ниLивно: ме9ијаLора акLивносLи. РазмаLрање акLив-
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носLи и Dре9узимање акLивносLи Dо9разумева Dроцену у вези
с власLиLим сDосоJносLима 9а се изврше различиLи за9аци. Са-
моефикасносL је, Dрема Бан9ури, сиLуационо сDецифична, 9ок
нека исLраживања DоLврђују DосLојање 9исDозиционе самоефи-
касносLи (Сме9еревац и МиLровић, 2009).

Висок ниво самоефикасносLи Dо9разумева DосLављање висо-
ких циљева, ефикасну конLролу Lру9а, исLрајавање у решавању
DроJлемске сиLуације, шLо во9и решавању DроJлема. Такође, са-
моефикасносL значи и евалуацију учинка акLивносLи у скла9у са
очекивањима Dре уласка у сLресну Lрансакцију (Генц, Пекић и
МаLановић, 2013). ОсоJе са високом самоефикасношћу су ин-
Lринзички моLивисане, DреDреке 9оживљавају као изазов, а не
као DреLњу. По9ршка околине може 9а 9елује Dо9сLицајно на
оDажање соDсLвене ефикасносLи. ОсоJе са ниским нивоом само-
ефикасносLи немају Dоверење у соDсLвене мо:ућносLи Dревла-
9авања сLресних сиLуација, DрисуLно је осећање 9а се чесLо на-
лазе у оDасносLи, DерциDирају DреLњу и он9е :9е не DосLоји, Dри
Lом имају нека самоомеLајућа осећања DоDуL анксиозносLи, 9е-
Dресије. ПозиLивна корелација високо: нивоа самоефикасносLи
и сLраLе:ије Dревла9авња усмерене на DроJлем уLврђена је у раз-
личиLим исLраживањима (Генц, Пекић и МаLановић, 2013; Авра-
мовић и ПеLровић, 2012). ИсLраживање које је сDровела Бараћ
(2012) на сре9њошколцима и сLу9енLима DоLврђује DовезаносL
самоефикасносLи и самоDошLовања, ексLроверзије, савесносLи и
оLвореносLи. Висок ниво самоефикасносLи исDиLаника Dо9разу-
мева виши ниво њихово: самоDошLовања, они су ексLроверL-
нији, савеснији Dриликом извршавања за9аLака и оLворенији
Dрема новим искусLвима. Џерузалем и Шварцер (Jerusalem and
Schwarzer, 1992) смаLрају 9а самоефикасносL олакшава суочава-
ње са сLресом и 9елује на ко:ниLивну Dроцену сиLуације. ИсLра-
живачи DоLврђују везу ниско: нивоа самоефикасносLи и Dревла-
9авања усмерено: на емоције (Chwalisz, Altmaier and Russel, 1992,
Dрема МиLић, 2016). ИсDиLивање Милачић Ви9ојевић, ГлумJића
и Бројчина (2010) је сDрове9ено на DросвеLним ра9ницима и о9-
носило се на DерцеDцију сLавова, заJринуLосLи и самоефикас-
носLи насLавника у Dо:ле9у инклузивно: оJразовања. По DиLању
самоефикасносLи, насLавници с високом Dроценом самоефикас-
носLи имају већи сLеDен самоDоуз9ања за ра9 у инклузивном
разре9у.

Дефинисање концеDLа самосLишавања се везује за исLражи-
вања Џекове (Jack, 1992) на женама које су DаLиле о9 9еDресије.
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Она самосLишавање 9ефинише као ко:ниLивне шеме креирања и
о9ржавања си:урно: инLимно: о9носа, Lако 9а осоJа Jу9е Dасив-
на, DоLискује своја осећања, мишљења и 9еловања како Jи осLала
у инLимној вези. Овај консLрукL се сасLоји из чеLири 9имензије:
самос�ишавање, �ри%а као  ожр�вованос�, екс�ернализовано самоо-
 ажање и  о�ељено ја. Димензија самос�ишавања Dо9разумева из-
Jе:авање лично: самоизражавања у циљу сDречавања сукоJа и
очувања везе. Димензија �ри%а као  ожр�вованос� значи DосLа-
вљање Lуђих DоLреJа изна9 својих; 9ок екс�ернализовано самоо а-
жање Dо9разумева Dроцењивање сеJе Dрема сLан9ар9има 9ру-
:их. Димензија  о�ељено ја значи DоLискивање соDсLвених осећа-
ња, Dокоравање 9ру:има, уз осећање Jеса, неза9овољсLва,
Jезнађа и о:орченосLи зJо: неза9овољавања соDсLвених DоLреJа.
СамосLишавање 9ово9и 9о :уJиLка и9енLиLеLа, несDосоJносLи
осоJе 9а се изрази у емоLивним везама. СамосLишавање се, Dре-
ма Џековој више о9носи на сDецифичне ко:ниLивне шеме изве-
9ене из кулLуре, а не на црLу личносLи и резулLаL је инLернали-
зовања 9рушLвених очекивања у ко:ниLивну шему (Јовић, 2012).
ПрисусLво ово: консLрукLа касније је DоLврђено и на оDшLој Dо-
Dулацији и жена и мушкараца. МеђуLим, исLраживања о само-
сLишавању жена и мушкараца не 9ају је9нозначне резулLаLе, у
различиLим исLраживањима различиLи су и нивои самосLиша-
вања мушкараца и жена (Harper and Welsh, 2007; Пророковић,
Лацковић-Гр:ин и ЋуJела-А9орић, 2004). ИсLи ауLори наво9е 9а
се самосLишавање јавља и у 9ру:им Jлиским о9носима – Dрија-
Lељским и 9ру:им о9носима који су важни за развој самоDошLо-
вања и 9оJроJиL личносLи.

ИсLраживање То9оровић и Симић (2013) на узорку сLу9енаLа
Филозофских факулLеLа у Нишу и СкоDљу имало је за циљ 9а ис-
DиLа Dоро9ичне о9носе, васDиLне сLилове и ниво самосLиша-
вања. ИсLраживање је Dоказало 9а мушкарци – сLу9енLи у Маке-
9онији имају виши ниво самосLишавања у о9носу на 9евојке,
који је Dовезан са заDлеLеним, 9езан:ажованим и ри:и9ним Dо-
ро9ичним о9носима и ауLориLарним васDиLним сLилом ро9и-
Lеља. Ко9 9евојака је самосLишавање у вези са заDлеLеним, 9е-
зан:ажованим и хаоLичним Dоро9ичним о9носима и Dермисив-
ним васDиLним сLилом мајке и не:аLивно Dовезано са
ауLориLаLивним васDиLним сLилом оца. ИсLраживање самоDо-
шLовања, самосLишавања и за9овољсLва живоLом жена које су
мајке (И:њаLовић, 2016) DоLвр9ило је Lезу 9а самохране мајке
имају ниже самоDошLовање и за9овољсLво живоLом о9 мајки
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које нису самохране, и 9а у већој мери Dроцењују сеJе Dрема сDо-
љашњим сLан9ар9има и изJе:авају соDсLвено изражавање, о9-
носно 9а су вре9носLи на суJскалама самосLишавања ексLерна-
лизовано самооDажање и самосLишавање више у о9носу на жене
које нису самохране мајке. 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП

ПРОБЛЕМ И ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА

Полазећи о9 LрансакционисLичко: мо9ела Dревла9авања сLреса
(Lazarus and Folkman, 2004, 1984), овај ра9 анализира о9нос конце-
DаLа самоефикасносLи и самосLишавања и сLраLе:ија Dревла9а-
вања сLреса ко9 DросвеLних ра9ника који ра9е на различиLим
нивоима оJразовања – у Dре9школској усLанови, основној (ни-
жим и вишим разре9има) и сре9њој школи. ХиDоLезе су форму-
лисане на основу исLраживања самоефикасносLи Генц, Пекић и
Аврамовић, (2013), Бараћ (2012), као и Милачић Ви9ојевић, Глум-
Jића и Бројчина (2012); самосLишавања – То9оровић и Симић
(2013), И:њаLовић (2016) и исLраживања сLраLе:ија Dревла9а-
вања сLреса ЗоLовић и ПеLровић (2011), Панић, Ра9ојковић и
Хаџи Пешић (2013).

ХиDоLезе исLраживања су сле9еће:

1) ПосLоје разлике у нивоу:

a) самоефикасносLи, 

J) самосLишавања и 

в) сLраLе:ија Dревла9авања сLреса ко9 DросвеLних ра9ника
с оJзиром на ниво оJразовања којим се Jаве.

2) ПосLоји сLаLисLички значајна DовезаносL између нивоа само-
ефикасносLи и сLраLе:ије Dревла9авања сLреса ко9 DросвеL-
них ра9ника – ко9 оних с високим нивоом самоефикасносLи
Dреовлађује сLраLе:ија Dревла9авања усмерена на DроJлем.

3) ПосLоји сLаLисLички значајна DовезаносL између нивоа само-
сLишавања и сLраLе:ије Dревла9авања сLреса ко9 DросвеLних
ра9ника – ко9 оних са високим нивоом самосLишавања Dре-
овла9ава сLраLе:ија усмерена на емоције.
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УЗОРАК Узорак је чинило 185 DросвеLних ра9ника :ра9а ПироLа који су
исDиLани JаLеријом уDиLника Lоком јануара и феJруара 2016. :о-
9ине. СLрукLура узорка – DросвеLних ра9ника, с оJзиром на ниво
оJразовања којим се Jаве 9аLа је у LаJели Jр. 1.

ИНСТРУМЕН-
ТИ

Скала 8енерализоване самоефикаснос;и (GSE, Schwarzer and al,
1997; а9аDLација Иванов и Пенезић, 2002) се сасLоји о9 10 ајLема, а
исDиLаник 9аје о9:оворе о Lоме колико се наве9ене Lвр9ње о9но-
се на ње:а на DеLосLеDеној скали ЛикерLово: LиDа. Скала је Dока-
зала Dоуз9аносL LиDа унуLрашње конзисLенције између 0,75 и
0.90 (Schwarzer, Basler, Kwiatek, Schroder and Zhang, 1997; Иванов,
2002). У овом исLраживању Скала :енерализоване самоефикас-
носLи има коефицијенL Dоуз9аносLи о9 0.81.

Скала самос;ишавања (Silencing the Self Scale, Jack and Dill, 1992,
а9аDLација Некић, Лацковић-Гр:ин и Пенезић, 2004) се сасLоји из
о9 31 Lвр9ње које оDисују мисли и Dонашања у Jлиским о9носи-
ма. Скала са9ржи чеLири суJскале: ексLернализовано самооDа-
жање, Jри:а као DожрLвованосL, самосLишавање и Dо9ељено ја.
О9:овори су 9аLи у оJлику DеLосLеDене ЛикерLове скале. Поуз9а-
носL скале је Dроверена коефицијенLом инLерне конзисLенције у
исLраживању сDрове9еном на узорку клинички 9еDресивних
жена и износи 0.89 (Некић, Лацковић-Гр:ин и Пенезић, 2004).
У овом исLраживању Скала самосLишавања има коефицијенL Dо-
уз9аносLи 0.89.

УOи;ник суочавања са с;ресним си;уацијама (CISS, Endler and
Parker, 1990; а9аDLација Сорић и Пророковић, 2002) сасLоји се о9
48 сLавки на које исDиLаници о9:оварају на DеLосLеDеној скали
ЛикерLово: LиDа. ПосLоје Lри суJскале: суочавање усмерено на
DроJлем, суочавање усмерено на емоције и изJе:авање које има
9ве своје суJскале (ДисLракција и Социјална 9иверзија). Коефи-
цијенL Dоуз9аносLи у исLраживању Гр:ин, Сорић и Кале (1994)
износи, Dо суJскалама 0.85; 0.79 и 0.71. У овом исLраживању кое-

ЗАПОСЛЕНИ КАО: ПРЕДШКОЛСКИ 1. ДО 4. РАЗРЕДА 5. ДО 8. РАЗРЕДА СРЕДЊОШКОЛСКИ

Ф 49 39 55 42

 % 26,5% 21,1% 29,7% 22,7%

ТАБЕЛА 1: СТРУКТУРА УЗОРКА С ОБЗИРОМ НА НИВО ОБРАЗОВАЊА КОЈИМ СЕ ИСПИТАНИЦИ БАВЕ
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фицијенL Dоуз9аносLи је за целу скалу 0.89; Dо суJскалама 0.87;
0.87 и 0.83.

КоефицијенLи Dоуз9аносLи свих уDиLника су исDиLани Ал-
фа-КромJаховим коефицијенLом инLерне конзисLенције.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

РЕЗУЛТАТИ ПО ХИПОТЕЗАМА

1) ПосLоје разлике у нивоу самоефикасносLи, самосLишавања и
врсLа сLраLе:ија Dревла9авања сLреса ко9 DросвеLних ра9ни-
ка с оJзиром на ниво оJразовања којим се Jаве.

А) СамоефикасносL

Није 9оJијена сLаLисLички значајна разлика у самоефикаснос-
Lи ко9 DросвеLних ра9ника.

Б) СамосLишавање

Применом је9нофакLорске анализе варијансе 9оJијена је
сLаLисLички значајна разлика између DросвеLних ра9ника на ек-
сLернализацији као 9имензији самосLишавања (p<0,05).

За уLврђивање разлика између Dо9узорака DросвеLних ра9ни-
ка, Dримењен је LесL најмањих ква9рираних разлика (ЛСД). Ре-
зулLаLом је уLврђена разлика између учиLеља са је9не сLране и
васDиLача, насLавника виших разре9а основне школе и насLав-

Ф СС  СИГ

ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЈА*

* Димензије самосLишавања

3.401 3, 181 .019

БРИГА* 2.259 3, 181 .083

СТИШАВАЊЕ* .215 3, 181 .886

ПОДЕЉЕНО ЈА* 2.458 3, 181 .064

САМОСТИШАВАЊЕ**

** СамосLишавање у целини

2.379 3,181 .071

ТАБЕЛА 2: РАЗЛИКЕ У САМОСТИШАВАЊУ КОД ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
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ника у сре9њим школама са 9ру:е сLране. Ко9 учиLеља је ариL-
меLичка сре9ина на ексLернализацији значајно виша у о9носу на
осLале исDиLиване DросвеLне ра9нике. 

В) Превла9авање

Је9нофакLорском анализом варијансе између исDиLиваних
:руDа DросвеLних ра9ника, 9оJијена је сLаLисLички значајна раз-
лика на сLраLе:ији Dревла9авања сLреса усмеренос� на емоције
(p<0,05).

РезулLаLи LесLа најмањих ква9рираних разлика Dоказали су
9а је сLраLе:ија Dревла9авања сLреса усмеренос� на емоције изра-
женија ко9 учиLеља у о9носу на осLале :руDе DросвеLних ра9ни-

ДИМЕНЗИЈЕ 
САМОСТИШАВАЊА

(И) УЗРАСТ ДЕЦА (J) УЗРАСТ ДЕЦА РАЗЛИКЕ У
AС (И-J)

 СИГ

ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЈА* 1. 9о 4. разре9а
1. 9о 4. разре9а
1. 9о 4. разре9а

Dре9школци 2.94575 .008

5. 9о 8. разре9а 3.18827 .004

сре9њошколци 2.41218 .037

ТАБЕЛА 3: ТЕСТ ВИШЕСТРУКОГ ПОРЕЂЕЊА ИЗМЕЂУ ГРУПА ЛСД ТЕСТОМ

* Димензија самосLишавања

СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЛАДАВАЊА СТРЕСА Ф СС  СИГ

УСМЕРЕНОСТ НА ЗАДАТАК .002 3, 181 1.000

УСМЕРЕНОСТ НА ЕМОЦИЈЕ 3.263 3, 181 .023

УСМЕРЕНОСТ НА ИЗБЕГАВАЊЕ .883 3, 181 .451

ТАБЕЛА 4: РАЗЛИКЕ У СТРАТЕГИЈАМА ПРЕВЛАДАВАЊА КОД ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЛАДАВАЊА 
СТРЕСА

(И) УЗРАСТ ДЕЦА (J) УЗРАСТ ДЕЦА РАЗЛИКЕ У
AС (И-J)

 СИГ

УСМЕРЕНОСТ НА ЕМОЦИЈЕ 1. 9о 4. разре9а
 

1. 9о 4. разре9а

1. 9о 4. разре9а

Dре9школци 4.83586 .030

5. 9о 8. разре9а 6.20242 .004

сре9њошколци 5.91007 .011

ТАБЕЛА 5: ТЕСТ ВИШЕСТРУКОГ ПОРЕЂЕЊА (ЛСД) ИЗМЕЂУ ГРУПА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА



САМОЕФИКАСНОСТ, САМОСТИШАВАЊЕ И ПРЕВЛАДАВАЊЕ СТРЕСА…

МИРЈАНА М. СТАНКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, ЈАСМИНА Ј. НЕДЕЉКОВИЋ 33

ка. Разлике између ариLмеLичких сре9ина :руDа учиLеља и осLа-
лих DросвеLних ра9ника сLаLисLички су значајне. 

2) ПосLоји сLаLисLички значајна DовезаносL између нивоа само-
ефикасносLи и сLраLе:ије Dревла9авања сLреса ко9 DросвеL-
них ра9ника – ко9 оних са високим нивоом самоефикасносLи
Dреовла9ава сLраLе:ија Dревла9авања усмерену на DроJлем.

ТесLирање ове хиDоLезе сDрове9ено је на целом исDиLаном
узорку Dрименом Пирсоново: коефицијенLа корелације. ХиDо-
Lеза је DоLврђена у о9носу самоефикасносLи и сLраLе:ије Dревла-
9авања усмеренос� на  ро�лем Lако 9а оJе варијаJле варирају у
исLом смеру (p<0,01).

3) ПосLоји сLаLисLички значајна DовезаносL између нивоа само-
сLишавања и сLраLе:ије Dревла9авања сLреса ко9 DросвеLних
ра9ника – ко9 оних са високим нивоом самосLишавања Dре-
овла9ава сLраLе:ија усмерена на емоције.

  УСМЕРЕНОСТ 
НА ПРОБЛЕМ*

* СLраLе:ије Dревла9авања

УСМЕРЕНОСТ 
НА ЕМОЦИЈЕ*

УСМЕРЕНОСТ 
НА ИЗБЕГАВАЊЕ*

САМОПОШТОВАЊЕ Р .373 .024 .048

СИГ .000 .748 .519

Н 185 185 185

ТАБЕЛА 6: ПОВЕЗАНОСТ НИВОА САМОЕФИКАСНОСТИ И СТАРЕГИЈА ПРЕВЛАДАВАЊА СТРЕСА

  УСМЕРЕНОСТ НА 
ЗАДАТАК*

УСМЕРЕНОСТ НА 
ЕМОЦИЈЕ*

УСМЕРЕНОСТ НА 
ИЗБЕГАВАЊЕ*

ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЈА** Р –.049 .625 .321

СИГ .510 .000 .000

БРИГА** Р .072 .328 .126

СИГ .327 .000 .087

СТИШАВАЊЕ** Р .098 .479 .285

СИГ .184 .000 .000

ТАБЕЛА 7: ПОВЕЗАНОСТ НИВОА САМОСТИШАВАЊА (ПО СУБСКАЛАМА И УКУПНО) И СТРАТЕГИЈА 
ПРЕВЛАДАВАЊА СТРЕСА
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Ова хиDоLеза је DоLврђена – DосLоји сLаLисLички значајна ко-
релација између укуDно: скора на самосLишавању и Dревла9а-
вања усмерено: на емоције (p<0,01), али је уLврђена и сLаLисLич-
ки значајна DовезаносL између нивоа оDшLе: самосLишавања и
Dревла9авања усмерено: на изJе:авање (p<0,01).

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

СDецифичносL ово: исLраживања је 9а се Jави акLуелном Lемом
– сLресом DросвеLних ра9ника, као DриDа9ника Dомажућих Dро-
фесија, са циљем 9а исDиLа какав је о9нос самоефикасносLи, са-
мосLишавања и сLилова Dревла9авања сLреса с оJзиром на ниво
оJразовања којим се Jаве. И9еја је Jила 9а се уDоре9е DросвеLни
ра9ници с оJзиром на ниво оJразовања којим се Jаве, имајући у
ви9у 9а ра9е са 9ецом различиLих узрасLа, 9а васDиLачи немају
Dрину9у оцењивања ученика, 9а је у Dрва чеLири разре9а Dри-
сLуна разре9на, а заLим Dре9меLна насLава, 9а су Dрофесори це-
њенији у 9рушLву у о9носу на осLале DросвеLне ра9нике, Lе су
ове каLе:орије DросвеLних раника изложене различиLим врсLа-
ма захLева, мо:ућносLима или немо:ућносLима 9а их исDуне и
9а сачувају своје менLално и физичко з9равље.

ИсLраживање је DоLвр9ило резулLаLе неких 9оса9ашњих ис-
Lраживања, али је и оLворило нека нова DиLања, DоDуL DиLања
разлика у самосLишавању DросвеLних ра9ника и изJора сLраLе-
:ија Dревла9авања сLреса.

Ка9 су у DиLању разлике у нивоу самоефикасносLи, самосLи-
шавања и сLраLе:ија Dревла9авања сLреса између DросвеLних
ра9ника с оJзиром на ниво оJразовања којим се Jаве, из9ваја се
Dо9узорак учиLеља. СамосLишавање у целини (али не и сLаLи-

ПОДЕЉЕНО ЈА** Р –.144 .573 .228

СИГ .051 .000 .002

САМОСТИШАВАЊЕ**

(УКУПНО)
Р –.008 .614 .293

СИГ .916 .000 .000

* СLраLе:ије Dревла9авања
** Димензије самосLишавања

ТАБЕЛА 7: ПОВЕЗАНОСТ НИВОА САМОСТИШАВАЊА (ПО СУБСКАЛАМА И УКУПНО) И СТРАТЕГИЈА 
ПРЕВЛАДАВАЊА СТРЕСА
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сLички значајно) и DосеJно суJскала ексLернализовано самосLи-
шавање (шLо је и сLаLисLички значајно) је ко9 њих израженије,
као и Dревла9авања усмерено на емоције.

УчиLељи ра9е у основним школама и чесLо су изложени раз-
личиLим очекивањима, захLевима и криLикама насLавника ви-
ших разре9а у вези са Dре9знањем ученика. Такође, Lу су и ро9и-
Lељи који чеLири :о9ине Dомно DраLе ра9 учиLеља њихове 9еце
и чесLо, с Dравом или не, DреисDиLују и криLикују њихов ра9.
Ови разлози мо:у JиLи 9ео оJјашњења више: нивоа самосLиша-
вања ко9 учиLеља – 9а Jи за9ржали корекLне о9носе с коле:ама и
ро9иLељима ученика, они Jирају 9а се чешће самосLишавају у
о9носу на коле:е који ра9е на 9ру:им нивоима оJразовања. Дру-
:о је DиLање више: нивоа асDекLа самосLишавања ексLернализо-
вано самооDажање – оDажање соDсLвене личносLи Dо9 уDливом
мишљења и оцена 9ру:их. Ово исLраживање није исDиLивало
Dрофесионално самоDоуз9ање DросвеLних ра9ника, а чини нам
се 9а је уDраво ко9 учиLеља (ниже) самоDоуз9ање у соDсLвене
комDеLенције као ме9ијацијска варијаJла, условило више скоро-
ве на суJскали самосLишавања ексLернализација, као и на изJор
сLраLе:ије Dревла9авања на емоције у о9носу на осLале коле:е.
Ову Lвр9њу Jи LреJало 9а размоLре нека наре9на исLраживања.
ПреLDосLављамо 9а се захLеви који се DосLављају Dре9 DросвеLне
ра9нике највише Dреламају у Dозиву учиLеља – учиLељ DраLи
9ецу Lоком чеLворо:о9ишње: Dерио9а, на DочеLку њихова шко-
ловања, у DиLању је разре9на насLава, Lе је и ло:ично 9а су захLе-
ви ро9иLеља на:лашени, усмерени само на је9ну осоJу (за разли-
ку о9 Dре9меLне насLаве) и DроLежу се Lоком чеLворо:о9ишње:
циклуса оJразовања, уз чесLе инLерне и ексLерне евалуације –
9ирекLор, сLручни сара9ници, комисије за самовре9новање, шLо
усмерава учиLеље 9а Dроцењују сеJе и као личносLи и као Dрофе-
сионалце, Dрема сLан9ар9има које им 9ру:и намећу.

Превла9авање усмерено на емоције је сLаLисLички значајно
DрисуLније ко9 учиLеља и Dо9разумева 9а учиLељи чешће у о9-
носу на своје коле:е DриJе:авају емоционалној ре:улацији у
сLрес-сиLуацијама. УчиLељи су чешће у сиLуацији 9а DриJе:а-
вају маневрима којима Lеже 9а DосLи:ну конLролу на9 емоција-
ма; храJре сеJе, нека9 DриJе:авају емоционалним изливима,
„раDLусима”, емоционалним Jурама или суDроLно, емоционал-
ном 9исLанцирању, минимизирању, али и извлачењу DозиLив-
них вре9носLи из не:аLивних 9о:ађаја (Mus, 1986, Dрема Влајко-
вић, 2005; Lazarus and Folkman, 1984). Ен9лер и Паркер (1990) Dо9
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Dревла9авањем усмереним на емоције Dо9разумевају наDоре
осоJе 9а Dревла9а емоционалне Dосле9ице сLресора – 9а усDо-
сLави конLролу и смањи емоционалну наDеLосL, уз осећање
сLреDње, заокуDљеносL Jри:ама и DроJлемима, чесLо Dрекорева-
ње сеJе и сл. Овакво схваLање Dревла9авања усмерено: на емо-
ције Dовезано је с Dрофесионалним DорLреLом учиLеља како :а
ми ви9имо. У случајевима ка9а изосLаје социјална Dо9ршка, а
DрисуLан је снажан DриLисак, осоJа се не осећа Dрофесионално и
лично комDеLенLно 9а Dре9узима акције ра9и Dревла9авања
сLресне сиLуације и усмери се на DроJлем и ње:ово решавање, 9а
Jи очувала своје менLално и физичко з9равље, DриJе:ава оном
шLо јој је9но DреосLаје, уз изJе:авање – ре:улацији емоција. Овај
сLил Dревла9авања сLреса за Dосле9ицу има емоционално исцр-
Dљивање, Dојаву сLреDње, неси:урносL, анксиозносL, Dа и 9еDре-
сију.

Овај налаз исLраживања можемо DовезаLи с DреLхо9ним – осо-
Jе које слику о сеJи :ра9е на основу мишљења и оцене 9ру:их,
сеJе не 9оживљавају 9овољно комDеLенLним и сDремним 9а се
суDроLсLаве сLресној сиLуацији и усмере на решавање DроJлема,
служе се Dасивним меLо9ама – ре:улацијом соDсLвених емоција.
Наравно, ексLернализовано самосLишавање, као и Dревла9авање
усмерено на емоције, Jило 9а се ра9и о емоционалним изливима
или 9исLанцирању, Dосле9ично уLиче на ауLенLичносL лично-
сLи учиLеља, за9овољсLво Dрофесијом и соDсLвеним живоLом.

Дру:а хиDоLеза која се о9носи на DовезаносL између нивоа са-
моефикасносLи и сLраLе:ије Dревла9авања сLреса ко9 DросвеL-
них ра9ника је DоLврђена на целом узорку и на Dо9узроцима,
осим на Dо9узорку Dрофесора сре9њих школа – ко9 оних са висо-
ким нивоом самоефикасносLи Dреовла9ава сLраLе:ија Dревла9а-
вања усмерена на DроJлем. Лацковић-Гр:ин (2000) исLиче 9а ре-
зулLаLи исLраживања Dо9ржавају DреLDосLавку 9а неке осоJине
личносLи 9исDонирају Dоје9инца за уDоLреJу Dоје9иних сLраLе-
:ија суочавања са сLресним 9о:ађајима. Лазарус и Фолкманова
(2004) неке црLе личносLи смаLра зашLиLним факLорима сLрес-
них 9о:ађаја – консLрукLивно мишљење, оLDорносL, самоефи-
касносL, осећај кохеренLносLи. Џерузалем и Шварцер су о9ређе-
нији – DозиLивна слика о сеJи (самоDошLовање и самоефикас-
носL) уLиче на смањење DерцеDције сLресносLи и Dовезана је са
суочавањем усмереним на DроJлем (Dрема Павловић и Син9ик,
2014). Сме9еревац и МиLровић (2009) наво9е 9а на Dроцену само-
ефикасносLи уLичу мисли, емоције и акLивносLи у смислу 9а
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осоJа има Dоверења у сеJе, осећа 9оминанLно ра9осL, а не анк-
сиозносL и 9еDресију, Lе 9а је каракLерише веће зала:ање насу-
DроL инхиJицији. РезулLаLи ово: исDиLивања у овом се:менLу се
не разликују о9 већине консулLованих. На исDиLиваном узорку
DросвеLних ра9ника виша самоефикасносL је Dовезана са Dре-
вла9авањем усмереним на DроJлем – DросвеLни ра9ници који се
као личносLи и Dрофесионалци осећају комDеLенLним, сDремни
су и вољни 9а се акLивно укључе у Dокушаје решавања сLресних
сиLуација, они акLивно Lраже информације, евалуирају, 9оносе
о9луке. Такође, DросвеLни ра9ници из исDиLивано: узорка анLи-
циDирају сLресну сиLуацију, имају сDосоJносLи 9а уви9е зна-
чење сLресно: 9о:ађаја и Dре не:о шLо DосLане сLресан, као и 9а
конLролишу сLрес-Dроцес, имају сна:е 9а мењају DроJлем који
изазива сLрес, Lе сLварају 9исDозиције 9а усDешно реше DроJлем
с којим се суочавају, шLо 9оDриноси очувању менLално: и фи-
зичко: з9равља.

Трећа хиDоLеза која DреLDосLавља DовезаносL више: нивоа са-
мосLишавања и изJора сLраLе:ија Dревла9авања усмерених на
емоције је Lакође DоLврђена. На целом узорку и свим Dо9узорци-
ма је DоLврђена сLаLисLички значајна DовезаносL нивоа самосLи-
шавања и Dревла9авања усмерено: на емоције, али је 9оJијена и
сLаLисLички значајна DовезаносL самосLишавања и Dревла9ава-
ња усмерено: на изJе:авање. Лазарус и Фолкманова (2004) сма-
Lрају 9а уколико осоJа Dроцени 9а не може уLицаLи на Dромену
околинских услова који су DреLећи или шLеLни, чешће DриJе:а-
ва Dревла9авању усмереном на емоције и /или изJе:авање. Суо-
чавање усмерено на емоције, Dрема Бркић и Ријавец (2011) Dре9-
сLавља велику :руDу ко:ниLивних Dроцеса усмерених на смањи-
вање емоционалне Jоли и DаLње; 9ок изJе:авање значи
ко:ниLивне, емоционалне и Dонашајне Dокушаје минимизира-
ња, селекLивну Dажњу, уDоређивање и Dроналажење DозиLив-
них вре9носLи у не:аLивним 9о:ађајима, у9аљавање о9 извора
сLреса или о9 Dсихичких и Lелесних реакција на сLрес. ТреJа
исLаћи 9а ове сLраLе:ије не мењају 9ирекLно конкреLну сиLуа-
цију, али Lо не значи 9а су Dасивне, оне мо:у 9а укључују унуLра-
шњу ресLрукLурацију ра9и мењања значења сиLуације не мења-
јући оJјекLивно саму сиLуацију и 9а изискују знаLан наDор. Из-
Jор сLраLе:ија усмерених на емоције и изJе:авање Dовезан је са
осећањем неси:урносLи, сLреDње, DоLишLеносLи. Такође се ко9
ових осоJа јављају физиолошке Lе:оJе – Lелесна исцрDљеносL,
слаJосL, Jрзо замарање и оLежана конценLрација на Dослу (Гр:ин
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и сар., 1995). Панић и сар. (2013) у свом исLраживању на сLу9енLи-
ма DоLврђују DовезаносL сLраLе:ије суочавања усмерено: на
емоције и 9имензија неуроLицизам-анксиозносL и а:ресивносL-
-хосLилносL. ПросвеLни ра9ници из ово: исLраживања који
имају виши ниво самосLишавања на свим суJскалама Jирају 9а
конLролишу своје емоције или се 9исLанцирају о9 DроJлема као
9а живе Dаралелан живоL – заLомљују своју ауLенLичносL, слику
о сеJи :ра9е на основу мишљења 9ру:их, Lуђе DоLреJе сLављају
исDре9 својих, зара9 очувања „9оJрих” о9носа са 9ру:им, значај-
ним осоJама, Lе им је и Dри сусреLу са сLресним сиLуацијама
Jлиже Dасивно реа:овање, Dромена значења сиLуације, не:о
саме сиLуације или 9исLанцирање о9 ње, шLо не во9и DозиLив-
ном исхо9у – решењу DроJлема; уз DрисусLво неза9овољсLва,
Jезнађа, о:орченосLи. Неразрешени DроJлеми Lињају, муче, вре-
Jају Dрилику 9а се акLивирају. То Dо9разумева значајно ан:ажо-
вање Dсихолошких (о9JрамJених) механизама шLо 9ово9и 9о
Dсихолошке, али и сомаLске исцрDљеносLи и син9рома из:а-
рања.

Ово исLраживање има о:раничења и смаLрамо :а Lек уво9ом у
озJиљнија исLраживања Dсихолошко: Dрофила DросвеLних ра9-
ника и сLраLе:ија Dревла9авања сLреса. ПоLреJно је на Jоље
сLрукLурираном и реDрезенLаLивнијем узорку исDиLаника, мо-
ж9а из различиLих ре:иона, уз анализу ме9ијацијских варија-
Jли, 9еLаљније исDиLаLи ову, Dо нама, акLуелну и инLересанLну
DроJлемаLику. 

ЗАКЉУЧАК Ово исLраживање је DоLвр9ило DовезаносL нивоа самоефика-
сносLи и самосLишавања са о9аJиром сLраLе:ије Dревла9авања
сLреса DросвеLних ра9ника. Ко9 исDиLаника с вишим нивоом са-
моефикасносLи Dреовла9ава сLраLе:ија Dревла9авања сLреса
усмерена на DроJлем, 9ок ко9 исDиLаника с вишим нивоом са-
мосLишавања Dреовла9авају сLраLе:ије усмерене на емоције и
на изJе:авање. РезулLаLи исLраживања :оворе о Lоме 9а учиLе-
љи из исDиLивано: узорка сLаLисLички значајно DриJе:авају са-
мосLишавању и Lо 9имензији ексLернализација, као и Dревла9а-
вању сLреса усмереном на емоције у о9носу на васDиLаче и
Dрофесоре. ПросвеLни ра9ници који сеJе 9оживљавају комDе-
LенLним и самоефикасним акLивно се суочавају са DроJлемима
и Lако 9оDриносе очувању сво: менLално: з9равља; они који су
склони самосLишавању конLролишу своје емоције или „Jеже” из
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сLрес-сиLуације, о9лажу решење DроJлема и излажу ризику
своје менLално и физичко з9равље.

ИсLраживања наве9ена у овом ра9у у:лавном :оворе о Dро-
свеLним ра9ницима као DоLенцијалним жрLвама сLресо:ених
чинилаца, а о DросвеLној сLруци као високоризичној. ПоLреJно је
Dревазићи DаLо:енеLску Dозицију и исLражиLи ресурсе који Jи
9оDринели очувању и унаDређењу менLално: и физичко: з9ра-
вља DросвеLних ра9ника, DосеJно учиLеља, у окружењу и усло-
вима који им нису наклоњени. СмаLрамо 9а DрисLуD DросвеLном
ра9нику као акLивном учеснику у креирању своје живоLне и
Dрофесионалне сиLуације може 9оDринеLи Dроналажењу лич-
них и социјалних ресурса у Dревла9авању сLресних сиLуација. 
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SUMMARY SELF-EFFICACY, SELF-SILENCING AND COPING 
WITH STRESS FOR TEACHERS FROM THE CITY OF PIROT

The starting point for this paper is Lazarus and Folkman’s (1984,
2004) transactional approach to coping with stress and it analyses
the relations between self-efficacy, self-silencing and stress coping
strategies among educators who are involved in children’s education
and upbringing on various levels, from pre-school to secondary
school teachers. The research included 185 educators from the city of
Pirot who answered the following questionnaires: General Self-Effi-
cacy Scale (GSE, Schwarzer and al, 1997), Silencing the Self Scale (Jack
and Dill, 1992), Coping Inventory for Stressful Situations Scale (CISS,
Endler and Parker, 1990). The basic assumption was that there was a
statistically relevant correlation between the levels of self-efficacy
and self-silencing and the strategies for coping with stress. A statisti-
cally relevant positive correlation between a high level of
self-efficacy and problem-focused coping strategy was confirmed
among the educators who took part in the research (r=0,373, p<0,01),
as well as the correlation between a high level of general self-silenc-
ing and coping focused on emotions and avoidance (r=0,614, p<0,01 и
r=0,293, p<0,01). When it comes to differences in the levels of
self-efficacy, self-silencing and stress coping strategies between
educators regarding the level of education they are involved in, a
subsample of lower-grade elementary school teachers stands out.
Self-silencing is, as a whole (but not statistically relevant) and partic-
ularly the subscale of externalized self-silencing more evident in
lower-grade elementary school teachers (F=0,019, p<0,05), as well as
emotion-focused coping (F=0,023; p<0,05). The results of the research
imply the need to explore resources that would contribute to the
encouragement of constructive coping strategies and the preserva-
tion and improvement of the mental health of educators,
lower-grade elementary school teachers in particular, in the envi-
ronment and conditions that are not presently very favourable to
them.
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