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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРЕС И ОСОБИНЕ 
ЛИЧНОСТИ КАО ФАКТОР ПРЕВЛАДАВАЊА 

СТРЕСА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

САЖЕТАК. У условима савремене тржишне економије просветни радници дожив-
љавају пролонгирани стрес и професионално сагоревање. Општи фак-
тори професионалног стреса делују у свим културама и одређени су
општим положајем образовања, посебни фактори проистичу из одре-
ђеног социјалног окружења, ужестручног и професионалног статуса
наставника и његових компетенција. Неке од значајнијих карактери-
стика личности које су проучаване као специфични фактори профе-
сионалног стреса су димензије личности у оквиру петофакторског мо-
дела, самоефикасност, самостишавање, задовољство позивом, стилови
превладавања стреса, ниво изгарања на послу. Истраживања указују да
виши нивои неуротицизма, агресивности, самостишавања и више
вредности оптимизма, емоционалне компетентности, самоефикасно-
сти, животног задовољства, стилови превладавања стреса, као и ниво
образовања на ком наставници раде, имају утицаја на доживљај профе-
сионалног стреса и сагоревање на послу. Чини се да је најкорисније, у
овом актуелном друштвеном тренутку, сагледавати индивидуалну
личност наставника са аспекта позитивне психологије и развијати ин-
дивидуалне ресурсе наставника за превладавање професионалног
стреса.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: просветни радници, професионални стрес, фактори стреса, карактери-
стике наставника.
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Ра9 је @римљен 28. маја 2017, а @рихваћен за оKјављивање на сасNанку Ре9акције ЗKорника о9р-
жаном 21. јуна 2018.
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УВОД

Велике 9рушNвене @ромене осам9есеNих и 9еве9есеNих :о9ина
@рошло: века у свеNу, @а и ко9 нас, условиле су низ @окушаја ре-
формских @ромена у оKласNи оKразовања, али, у фокусу реформи
су Kили насNавни @ро:рами, курикулуми, ученици, а насNавници
су осNали у сенци. Са 9ру:е сNране, уло:е насNавника су се усло-
жњавале. „О9 насNавника, као носеће @рофесије оKразовања, Nра-
жи се 9а Kу9у оNворени за @ромене у @ара9и:мама оKразовања,
циљевима, формама, са9ржајима и меNо9ама насNаве и учења,
научним сазнањима“ (Sučević, Cvjetićanin, i Sakač, 2011). Све је
мања уло:а насNавника као „занаNлије“ који NреKа 9а сле9и за9а-
Nе конце@Nе и :оNова решења, а све више се :овори о насNавнику
као рефлексивном @ракNичару и креаNивном исNраживачу со@-
сNвене @раксе, @рофесионалцу који NреKа 9а оKразује за „9рушNво
знања“ и „9рушNво које учи“.

Услови Nржишне конкуренције захNевају ком@еNенNне насNав-
нике који ће оKразоваNи ученике за живоN у савременом 9ру-
шNву. О9 насNавника се захNевају више9имензионалне ком@е-
Nенције – вешNине комуницирања, у@рављање знањима и иску-
сNвима ученика, @е9а:ошко вођење, Nимски ра9, вла9ање
информационим Nехноло:ијама, целоживоNно учење… Овај ком-
@лексан мозаик различиNих знања и вешNина, усложњава се
мношNвом различиNих @рофесионалних инNеракција насNавни-
ка – са ученицима, њиховим ро9иNељима, коле:ама, сNручном
служKом, 9ирекNорима и уло:ама које у Nим инNеракцијама Nре-
Kа 9а ис@уњавају. МношNво различиNих уло:а @осNавља @ре9 на-
сNавнике као кључни @роKлем „како 9а инNе:ришу своје уло:е,
како 9а @ревазиђу конфликNе уло:а, а @осеKно 9а ускла9е оно
шNо очекују о9 сеKе и за сеKе са оним шNо 9ру:и очекују о9 њих“
(Бјекић и ЗлаNић, 2008, сNр. 56).

Маринковић (2011) у свом @ре:ле9ном ра9у износи @о9аNке 9а
су насNавници у великој мери @о9 сNресом – 10 – 40% насNавника
у исNочноевро@ским земљама @аNи о9 инNензивно: сNреса, 9ок је
@роценаN насNавника @о9 сNресом још већи у 9алекоисNочним зе-
мљама – 50 – 70%. ИсNраживања на @росNору Евро@е :оворе о 60 9о
70% насNавника @о9 сNресом, 9ок је Nај @роценаN у САД нижи и
креће се о9 5 9о 20% (исNо). Кол9уровић и Реић-Ерце:овац у свом
ра9у наво9е 9а исNраживања с@рове9ена у САД, Великој БриNа-
нији, АусNралији и Новом Зелан9у :оворе 9а Nрећина насNавника



ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРЕС И ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ…

МИРЈАНА М. СТАНКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ 51

смаNра свој @осао сNресним, као факNоре сNреса наво9е смањену
9исци@лину и лоше @онашање ученика, временски @риNисак,
@рихваNање и @рила:ођавање @роменама, вре9новање ра9а на-
сNавника, њихов 9рушNвени сNаNус, руково9сNво школе и не@ри-
@ремљеносN за час (Geving, 2007; Kyriacou, 2001; @рема Koludrović
i Reić–Ercegovac, 2009). Национално у9ружење насNавника је у Ве-
ликој БриNанији (Health and Safety Executive) оKјавило 9а, @рема
исNраживању из 2000. :о9ине, 41,5% насNавника свој @осао смаNра
веома сNресним. У Словенији, @рема исNраживањима из 2008. :о-
9ине, 29,5% насNавника смаNра 9а је насNавнички @озив изузеNно
сNресан, око @оловине насNавника 9а је веома сNресан, 15,5% 9а је
умерено сNресан, 9ок њих 0,6% смаNра 9а насNавничка @рофесија
уо@шNе није сNресна (Mrcela, 2010, @рема Грујић, 2014). ИсNражи-
вање КрнеNе, Ћејвановић и Шевић (2015) на @росвеNним ра9ни-
цима Ре@уKлике Ср@ске и за@а9но: 9ела Фе9ерације Босне и Хер-
це:овине @оNврђује 9а је ко9 највеће: Kроја насNавника сNрес
умерено @рисуNан – 48,63%, значајно @рисуNан – 28,42%, изразиNо
@рисуNан – 4,10%; незнаNно @рисуNан ко9 15,41%, а није еви9енNи-
ран ко9 3,4% ис@иNаника.

ПозиNиван @рисNу@ @росвеNном ра9нику као акNивном уче-
снику у креирању своје живоNне и @рофесионалне сиNуације
може 9о@ринеNи @роналажењу личних и социјалних ресурса у
@ревла9авању сNресних сиNуација. У овом ра9у са:ле9аћемо фак-
Nоре @рофесионално: сNреса и личне ресурсе, не умањујући зна-
чај осNалих ком@оненNи сNресора и с@ољашњих ресурса, @рема
NрансакционисNичком мо9елу Лазаруса и Фолкманове (Lazarus &
Folkman, 1984, 2004) и @осNNрансакционисNичком мо9елу Тејлора
и Ас@инвалове (Taylor & Aspinwall, 1996, @рема Генц, Пекић и Ма-
Nановић, 2013) и @олазећи о9 схваNања Бол:ера о @ревла9авању –
„@ревла9авање је личносN у акцији у условима сNреса“ (Bolger,
1990). 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРЕС И СРОДНИ ПОЈМОВИ

СNрес је као @ојам @осле9њих :о9ина ушао у свако9невну у@оNре-
Kу Nе се може :овориNи о ње:овој „инNуиNивној разумљивосNи“,
као и о консNрукNу чија је @риро9а сложена, с оKзиром на Nо 9а се
манифесNује на различиNим нивоима и у различиNим оKласNи-
ма. Може се анализираNи са ме9ицинско: ас@екNа и мериNи ни-
воом лучења хормона, @реко суKјекNивно: 9оживљаја квалиNеNа



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (2)

52 МИРЈАНА М. СТАНКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ

живоNа, 9о NраумаNских @осле9ица које насNају усле9 @риро9них
каNасNрофа или о9су9них живоNних ломова и син9рома из:ара-
ња (Vrućinić, 2014, ЗоNовић, 2004, Matešić, 2003, ЧаKарка@а, 2009).

Разлику између еусNреса и 9исNреса @е9есеNих :о9ина @ро-
шло: века је на@равио Сели (Selye, 1956, @рема Vrućinić, 2014). Еу-
сNрес 9о@риноси з9рављу, 9ок :а 9исNрес у:рожава и ње:а карак-
Nерише слом механизама а9а@Nације. ЕусNрес или @озиNиван
сNрес и:ра значајну уло:у у изналажењу креаNивних о9:овора и
@рила:ођавању осоKе на нове, неочекиване живоNне сиNуације.
СNрес је сNално сNање човека, али о9 ње:ових ин9иви9уалних ка-
ракNерисNика зависи како ће реа:оваNи на @оје9ине сNресне си-
Nуације – на исNу сNресну сиNуацију неко не реа:ује, 9ок је за не-
ко: @рворазре9ни сNресор.

Проучавање @рофесионално: сNреса и начина @ревла9авања
сNреса @раNи о@шNе Nокове у @сихоло:ији личносNи. О9 осам9есе-
Nих :о9ина @рошло: века, као о9:овор на 9оNа9ашњи сиNуацио-
низам, исNраживања црNа личносNи 9оKијају на значају, Nако 9а
се и исNраживања сNреса окрећу @роучавању каракNерисNика
личносNи у инNеракцији са каракNерисNикама сре9инских фак-
Nора. Је9но о9 најуNицајнијих схваNања је NрансакционисNичка
@ерс@екNива @роучавања сNреса и сNилова @ревла9авања Лазару-
са и Фолкманове (1984, 2004), као и @осNNрансакционисNички мо-
9ел Тејлора и Ас@инвалове (Taylor & Aspinwall, 1996, @рема Генц,
Пекић и МаNановић, 2013). Циљ суочавања са сNресом је савла9а-
вање, ре9уковање или Nолерисање сукоKа између осоKе и околи-
не, али и @оKољшање квалиNеNа живоNа. Основно @иNање које се
@осNавља ка9а се :овори о @ревла9авању сNреса је како миними-
зираNи околносNи у којима сNрес 9ово9и 9о KолесNи, усамљено-
сNи, несреће, као и оNкриNи мо:ућносNи сNварања услова у који-
ма сNрес 9елује у функцији на@реNка (Wang & Saudino, 2011, @ре-
ма Генц и сар, 2013).

Лазарус и Фолкманова (1984, 2004) @ревла9авање сNреса схва-
Nају као 9инамичан @роцес који се мења Nоком времена у скла9у
са оKјекNивним захNевима и суKјекNивном @роценом сиNуације.
Превла9авање је све оно шNо осоKа чини на ко:ниNивном или
Kихејвиоралном @лану које има за циљ 9а реши @роKлем и/или
смањи инNензиNеN @сихофизиолошке реакције у оквиру
сNрес-@роцеса. Ин9иви9уе у скла9у са својим личносним карак-
NерисNикама и околносNима корисNе различиNе сNилове @ревла-
9авања као личне Nен9енције „9а се реа:ује на уоKичајени или
@реферирани начин у различиNим сNресним сиNуацијама које
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имају сличне основне каракNерисNике“ (ЗоNовић, 2004, сNр. 13).
Превла9авање има 9ве основне функције – решавање @роKлема и
емоционалну ре:улацију, Nе и 9ва основна сNила @ревла9авања;
@рви је усмерен на решавање @роKлема, а 9ру:и на смањивање
на@еNосNи и ус@осNављање емоционалне равноNеже. Превла9а-
вање усмерено на @роKлем @ре9сNавља @окушај осоKе 9а измени
и/или реши свој @роKлемаNичан о9нос са околином и умањи не-
:аNивне ефекNе сNресне сиNуације. Превла9авање усмерено на
емоције @о9разумева укључивање фанNазије, о9влачење @ажње,
као и ко:ниNивне, свесне акNивносNи @ри@исивања ново: значе-
ња сиNуацији, које осоKа @ре9узима ра9и конNроле афекаNа.

Деве9есеNих :о9ина @рошло: века 9во9имензионалном мо9е-
лу неки ауNори @ри9о9ају Nрећу 9имензију. Амиркхан (Amir-
khan, 1995) као Nрећу 9имензију 9ефинише Nражење социјалне
@о9ршке, а Ен9лер и Паркер (Endler & Parker, 1990, @рема ЗоNо-
вић, 2004) 9ефинишу Nрећи Nи@ @ревла9авања као @ревла9авање
усмерено на изKе:авање. По9 овим сNилом @ревла9авања они
@о9разумевају ко:ниNивне, емоционалне и @онашајне @окушаје
у9аљавања о9 извора сNреса или о9 @сихичких и Nелесних реак-
ција на сNресор. Ен9лер и Паркер у оквиру Nреће 9имензије ра-
зликују 9ве @о9каNе:орије – 9исNракцију и социјалну 9иверзију.
ДисNракција @о9разумева усмеравање на нов за9аNак који није
@овезан са сNресном сиNуацијом или 9о:ађајем, а социјална 9и-
верзија је ви9 изKе:авања усмерено: на љу9е, о9носно социјална
@о9ршка и 9ружење којим се @роKлем изKе:ава. Ус@ех сNраNе:ија
@ревла9авања сNреса, зависи о9 Nо:а у којој мери о9ређена сNра-
Nе:ија о9:овара с@ољашњим и унуNрашњим условима. Према Ла-
зарусу и Фолкмановој (Lazarus & Folkman, 2004) уколико је сNре-
сна сиNуација нова, нејасна, 9оминацију имају личносни факNо-
ри који уNичу на ко:ниNивну @роцену и о9аKир начина
суочавања у о9носу на сре9инске факNоре. ОсоKине које уNичу на
@ревла9авање сNреса су само@ошNовање, локус конNроле, о@Nи-
мизам/@есимизам, осећај Kес@омоћносNи, самоефикасносN. 

У @росвеNној сNруци @ојава сNреса и ње:ово ис@иNивање 9оKија
на значају Nоком се9ам9есеNих :о9ина @рошло: века, захваљују-
ћи @ре све:а исNраживањима Кириакуа и СаNлифа (Kyriacou &
Sutcliffe, 1978). Они 9ефинишу насNавников сNрес „као о9:овор на
син9ром не:аNивних афекаNа као шNо су љуNња, анксиозносN,
Nензија, фрусNрација или 9е@ресија, који су чесNо @раћени @о-
Nенцијално @аNо:еним физиолошким или Kиохемијским @роме-
нама насNалим као @осле9ица неких ас@екаNа насNавниково: ра-
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9а“ (Крњајић, 2003, сNр. 224). Доживљај сNреса насNаје у инNерак-
цији захNева који се @осNављају @ре9 насNавника, мо:ућносNи 9а
Nе захNеве ис@уни и немо:ућносNи 9а зашNиNи своје менNално и/
или физичко з9равље. 

Уз @ојам сNреса, о9 се9ам9есеNих :о9ина @рошло: века, @роу-
чава се син9ром из:арања на @ослу (ен:л. burnout syndrome)
(Freudenberger, 1974, Maslach, 1976, @рема ЧаKарка@а, 2009). Пове-
ћано менNално-емоционално и ра9но о@Nерећење @росвеNних
ра9ника као @ома:ача 9ово9и 9о @ојаве из:арања на @ослу, коју
Маслачова (1976) у свом мо9елу 9ефинише @реко 9имензија ис-
цр@љеносN, 9е@ерсонализација и смањено лично @осNи:нуће.
Прва 9имензија значи суKјекNивни 9оживљај насNавника 9а
више нису у сNању 9а а9екваNно ис@уњавају своје уло:е. Де@ерсо-
нализација @о9разумева равно9ушносN, емоционалну хла9ноћу
и немарносN у @рофесионалним инNер@ерсоналним о9носима.
Трећа 9имензија се о9носи на осећај ниже: нивоа ефикасносNи,
неком@еNенNносNи и ниско: нивоа @ро9укNивносNи. Осам9есе-
Nих :о9ина @рошло: века Се9ман и Зе:ер (Seidman & Zager, 1986,
@рема Koldurović, Jukić i Reić-Ercegovac, 2009) су развили мо9ел
са:оревања на @ослу који @олази о9 извора сNреса који су с@еци-
фични за насNавничку @рофесију и консNруисали о9:оварајући
у@иNник са:оревања на @ослу @росвеNних ра9ника.

ФАКТОРИ СТРЕСА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Кириаку (Kyriacou, 2001) 9ефинише најчешће факNоре сNреса на-
сNавника – ученици који имају лош о9нос @рема школи и којима
не9осNаје моNивација, не@ослушни ученици и слаKа разре9на 9и-
сци@лина, чесNе @ромене у курикулуму и ор:анизацији, лоши
ра9ни услови, слаKе шансе за на@ре9овање, краNки временски
рокови, сукоKи са коле:ама и осећај @оNцењеносNи у 9рушNву.

ФакNори сNреса у @озиву @росвеNно: ра9ника су @рисуNни у
свим кулNурама и са мањом или већом сна:ом и Nрајањем 9елују
на свако: @оје9ино: @росвеNно: ра9ника. Крњајић (2003) наво9и
9а анализа :лавних ком@оненNи извора сNреса @оказује чеNири
орNо:онална факNора: „лоше @онашање ученика“, „лоши ра9ни
услови“, „не9осNаNак времена“ и „лош школски еNос“. КрнеNа,
Ћејвановић и Шевић (2015) факNоре сNреса @росвеNних ра9ника
9еле на о@шNе, @осеKне и с@ецифичне.
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О@шNи факNори су они који 9елују у свим кулNурама и о9ређе-
ни су о@шNим @оложајем оKразовања, Kило 9а се ра9и о факNори-
ма ширих 9рушNвених околносNи или факNорима везаним за
школски сисNем и ор:анизацију насNаве. Иако је вла9ајућа елиNа
желела 9а уз @омоћ оKразовања 9елује на 9рушNвену заје9ницу и
оKезKе9и своју @ревласN, @росвеNна сNрука ни у је9ном 9оса9а-
шњем 9рушNву није имала висок @оложај на 9рушNвеној лесNви-
ци, @а схо9но Nоме ни маNеријални сNаNус и 9рушNвени у:ле9.

Арсеновић-Павловић и сара9нице (2006) у свом исNраживању
износе @о9аNке 9а је 51,6% ис@иNаних @росвеNних ра9ница :ра9а
Бео:ра9а @роценило је свој маNеријални @оложај као веома лош,
а 81,3% @роцењује 9а се он неће у скорије време KиNно @ромени-
Nи. Такође, ис@иNанице @роцењују 9а смањују свој @рофесионал-
ни ан:ажман, а као разло: наво9е финансијску сиNуацију – 51,6%,
не9осNаNак сNимулације – 39,8% и @оро9ичне оKавезе – 30,1%.

ИсNраживање Бо:уновић и СNанковић (2008) о сNаNусу, @осле-
9ицама и сNраNе:ијама @ревазилажења „скривено: сиромашNва“
насNавника у СрKији @оказује 9а се јасно из9вајају :ру@е насNав-
ника с оKзиром на њихов о9нос @рема маNеријалним @роKлеми-
ма: они који се осећају маNеријално сиромашним и они који сма-
Nрају 9а их 9ру:е вре9носNи чине „Kо:аNима“ и не оKазиру се на
маNеријалну оску9ицу. Тзв. „сиромашNво насNаве“ насNавници
ви9е у @роKлемима везаним за ра9 школе као инсNиNуције – 58%
исNиче лоше услове за ра9 и лош квалиNеN насNаве, не9осNаNак
насNавних сре9сNава и лиNераNуре, 30% је неза9овољно @лаNом,
15% мар:инализованим 9рушNвеним сNаNусом и 3% лошим ме-
ђуљу9ским о9носима у школи. Тешкоће у оквиру насNавно: @ро-
цеса о9носе се на лошу @озицију насNавника у школи и :уKиNак
ауNориNеNа ко9 ученика – 8%. Је9ан Kрој насNавника @роKлеме у
насNавном @роцесу везује за @роKлеме у самим ученицима – 5% –
лоша маNеријална сиNуација @оро9ица ученика 9елује не@о9сNи-
цајно, али и @а9 криNеријума, као и о@шNе: нивоа знања ученика.

ПосеKни факNори сNреса насNавника @роисNичу из социјално:
окружења, ужесNручно: и @рофесионално: сNаNуса насNавника,
шNо нас 9ово9и 9о оKласNи насNавничких ком@еNенција – шNа на-
сNавник NреKа 9а зна и уме и 9а ње:ова знања, вешNине и вре9но-
сни сNавови Kу9у изражени мерљивим каракNерисNикама и @о-
нашањима. 

Сузић (2005) анализира Nри оKласNи ком@еNенција насNавника –
сNручне, инNер@ерсоналне и @ерсоналне. СNручне ком@еNенције
@овезане су са насNавниковим @луралисNичким знањима из мно-
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:их наука, инNер@ерсоналне ком@еNенције су @е9а:ошко-@сихо-
лошке и 9и9акNичко-меNо9ичке, а @ерсоналне @ре9сNављају ис-
кусNвено 9оживљавање со@сNвене личносNи у улози суKјекNа у
Nоку школовања и касније: @рофесионално: ан:ажовања.

Национални @росвеNни савеN Ре@уKлике СрKије је а@рила 2011.
:о9ине @ро@исао СNан9ар9е ком@еNенција за @рофесију насNав-
ника и њихово: @рофесионално: развоја. НасNавничке ком@е-
Nенције о9ређују се у о9носу на циљеве и исхо9е учења и NреKа 9а
оKезKе9е @рофесионалне сNан9ар9е о Nоме какво се @оучавање
смаNра ус@ешним. У оквиру сваке о9 ком@еNенција вре9нују се
знања, @ланирање, реализација, вре9новање и усавршавање на-
сNавника.

О9носе се на ком@еNенције за:
– насNавну оKласN, @ре9меN и меNо9ику насNаве;

– @оучавање и учење;

– @о9ршку развоју личносNи ученика;

– комуникацију и сара9њу („СлужKени :ласник РС“, 5/2011).

Ком@еNенције за насNавну оKласN, @ре9меN и меNо9ику насNаве
@о9разумевају 9а насNавник @ознаје научну 9исци@лину и
оKласN којој @ри@а9а @ре9меN који @ре9аје, @ланира и реализује
функционалне, вас@иNне и оKразовне циљеве, уважавајући ин-
9иви9уалносN ученика, уз конNинуиран @роцес евалуације и уса-
вршавања квалиNеNа ра9а.

Ком@еNенције за @оучавање и учење значе 9а насNавник @осе-
9ује знања о ко:ниNивном развоју ученика и @риро9и @роцеса
учења, 9а схо9но Nоме @ланира и реализује своје акNивносNи, уз
@о9сNицање и @о9ршку развоју ученика, евалуира и конNинуира-
но ра9и на усавршавању знања из оKласNи ко:ниNивне и @е9а:о-
шке @сихоло:ије, као и савремене 9и9акNике и меNо9ике.

Ком@еNенције за @о9ршку развоју личносNи ученика @о9разу-
мевају 9а насNавник NреKа 9а зна и разуме физичке, емоционал-
не, социјалне и кулNурне разлике међу ученицима, @ознаје и ра-
зуме @сихички, емоционални и социјални развој ученика, @осе-
9ује знања о начинима @о9ршке ученицима из осеNљивих
9рушNвених :ру@а, @ознаје различиNе врсNе моNивације и начине
моNивисања ученика, уме 9а @ре@озна, моKилише и @о9сNиче ра-
звој ка@ациNеNа свих ученика уз уважавање њихове ин9иви9уал-
носNи.

У оквиру ком@еNенција за комуникацију и сара9њу @оNреKно
је 9а насNавник разуме важносN сара9ње са ро9иNељима/сNара-
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Nељима и 9ру:им @арNнерима у оKразовно-вас@иNном ра9у, @о-
се9ује информације о 9осNу@ним ресурсима који мо:у @о9ржаNи
оKразовно-вас@иNни ра9 (школским, @оро9ичним, у локалној и
широј заје9ници), @ознаје оKлике и са9ржаје сара9ње са различи-
Nим @арNнерима, @осе9ује знања о Nехникама ус@ешне комуни-
кације.

ДосNи:нуNе ком@еNенције насNавнику свакако 9ају о9ређен
ниво само@оуз9ања и @ре9сNављају је9ну о9 Kрана 9оживљаја
сNреса, Nе NреKа насNојаNи 9а насNавници Nоком сво: иницијално:
оKразовања и сNално: сNручно: усавршавања 9осNи:ну шNо виши
ниво ком@еNенција.

Коначно, с@ецифични факNори сNреса су везани за саму лич-
носN насNавника, ње:ов вре9носни сисNем у инNеракцији са кон-
креNним окружењем. 

НЕКЕ ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ НАСТАВНИКА 
И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРЕС

Доживљај сNреса је @осле9ица насNавникове @ерце@ције ра9не
сиNуације као мо:уће @реNње ње:овом само@ошNовању или лич-
ној 9оKроKиNи, @ри чему је важна инNеракција инNра@ерсонал-
них каракNерисNика и @оје9инчеве @ерце@ције сNресне сиNуаци-
је (Živčić-Bećirević i Smojver-Adžić, 2005). Према Крњајићу (2003)
основни извори сNреса насNавника су „с@ецифични и зависе о9
ком@лекса инNеракција између ње:ове личносNи, вре9носних
оријенNација, социоко:ниNивних вешNина и 9рушNвено: миљеа“
(сNр. 226).

Крњајић (2003) у свом @ре:ле9ном чланку наво9и 9а се као
личносне каракNерисNике анализирају социо9емо:рафске ка-
ракNерисNике насNавника, као шNо су @ол, сNаросN, 9ужина ра9-
но: искусNва и сNручна @озиција у школи. Није уNврђена @оуз9а-
на и је9нозначна @овезаносN социо9емо:рафских каракNерисNи-
ка и 9оживљаја сNреса насNавника, али се смаNра 9а је њихова
уло:а везана за изворе сNреса и 9а је њихов значај @ре све:а као
ме9ијацијских варијаKли.

Неке о9 значајнијих 9имензија личносNи које су @роучаване у
вези са 9оживљајем @рофесионално: сNреса су локус конNроле,
9имензије личносNи у оквиру @еNофакNорско: мо9ела, самоефи-
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касносN, самосNишавање, за9овољсNво @озивом, сNилови @ревла-
9авања сNреса, ниво из:арања на @ослу (Крњајић, 2003).

Локус конNроле је 9имензија личносNи која @о9разумева кон-
Nинуум о9 вере 9а су @роKлеми власNиNо: живоNа @о9 личном
конNролом 9о уверења 9а су су9Kина и су9Kине 9ру:их значајних
љу9и изван личне конNроле и 9а зависе о9 с@ољашњих околно-
сNи. Крњајић (2003) наво9и 9а „@осNоје 9окази који указују 9а на-
сNавници који верују у с@ољашњи локус конNроле чешће 9ожи-
вљавају високе нивое сNреса“ (сNр. 228).

ПосеKно су изучаване осоKине личносNи и 9оживљај сNреса у
оквиру @еNофакNорско: мо9ела (McCrae, 1990, Watson, David &
Suls, 1990, @рема Hudek-Knežević i Kardum, 2005). ПеNофакNорски
мо9ел је Kио @олазна основа исNраживања СNојиљковић и Доско-
вић (2013). Оне су исNраживале осоKине личносNи и 9оживљај
сNреса насNавника у оквиру мо9ела „Великих @еN @лус 9ва“ (Сме-
9еревац, МиNровић и Чоловић, 2010) који ис@иNује се9ам 9имен-
зија личносNи – НеуроNицизам, ЕксNроверзију, СавесносN, А:ре-
сивносN, ОNвореносN @рема искусNву и ПозиNивну и Не:аNивну
валенцу. На узорку о9 200 насNавника СрKије ис@иNивањем је
уNврђено 9а је сNрес насNавника умерено низак, као и 9а не @о-
сNоје сNаNисNички значајне разлике у израженосNи сNреса ко9 на-
сNавника разре9не и @ре9меNне насNаве, ниNи ка9а се @оре9е на-
сNавници основних и сре9њих школа. УNврђена је корелација из-
међу свих ис@иNиваних 9имензија осоKина личносNи и
@рофесионално: сNреса, осим ПозиNивне валенце. ПоNврђена је
@озиNивна @овезаносN између @рофесионално: сNреса и Неуро-
Nицизма, А:ресивносNи и Не:аNивне валенце, 9ок је нађена не:а-
Nивна корелација 9имензија СавесносN, ЕксNроверзија, ОNворе-
носN за искусNво и 9оживљаја сNреса насNавника. ИсNраживање је
@оказало највишу корелацију између свих ужих црNа НеуроNи-
цизма – 9е@ресије, анксиозносNи и не:аNивно: афекNа и сNреса
насNавника. АуNорке ове резулNаNе Nумаче нескла9ом између за-
хNева @рофесије и осоKина личносNи насNавника. Песимизам, са-
моокривљавање, не:аNивно @роцењивање со@сNвених @оNенци-
јала, на@еNосN, не9осNаNак вешNина социјалне комуникације,
оNежавају осNваривање @рофесионалних уло:а и 9ово9е 9о @оја-
ве сNреса.

СNанковић-Ђорђевић и Не9ељковић (2016) су @олазећи о9
NрансакционисNичко: мо9ела @ревла9авања сNреса (Lazarus &
Folkman, 2004, 1984) анализирале о9нос конце@аNа самоефика-
сносNи и самосNишавања и сNраNе:ија @ревла9авања сNреса ко9
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@росвеNних ра9ника који ра9е на различиNим нивоима оKразова-
ња – у @ре9школској усNанови, основној (нижим и вишим разре-
9има) и сре9њој школи. При Nом су @ошле о9 Бан9урино:
(Bandura, 1999, @рема Сме9еревац и МиNровић, 2009) Nумачења
@ојма самоефикасносNи. Према њему самоефикасносN је самое-
валуаNивни консNрукN – @роцена @оје9ница о со@сNвеним с@о-
соKносNима ор:анизовања и извршавања акција @оNреKних за
осNваривање жељених исхо9а. Појам самосNишавања @ре9сNа-
вља, @рема Џековој (Jack, 1992) ко:ниNивне шеме креирања и о9р-
жавања си:урно: инNимно: о9носа, на начин 9а осоKа Kу9е @а-
сивна, 9а @оNискује своја осећања, мишљења и 9еловања како Kи
осNала у инNимној вези.

ИсNраживање је оKухваNило 185 @росвеNних ра9ника :ра9а Пи-
роNа који су о9:оварали на у@иNнике – Скала :енерализоване са-
моефикасносNи (GSE, Schwarzer & al, 1997), Скала самосNишавања
(Silencing the Self Scale, Jack & Dill, 1992) и У@иNник суочавања са
сNресним сиNуацијама (CISS, Endler & Parker, 1990). Пошло се о9
@реN@осNавке 9а @осNоји сNаNисNички значајна @овезаносN изме-
ђу нивоа самоефикасносNи, самосNишавања и сNраNе:ија @ревла-
9авања сNреса. Ко9 ис@иNиваних @росвеNних ра9ника @оNврђена
је сNаNисNички значајна @озиNивна корелација између високо:
нивоа самоефикасносNи и сNраNе:ије @ревла9авања усмерене на
@роKлем (r=0,373, p<0,01), као и @овезаносN између високо: нивоа
о@шNе: самосNишавања и @ревла9авања усмерено: на емоције и
на изKе:авање (r=0,614, p<0,01 и r=0,293, p<0,01). Ка9 су у @иNању
разлике у нивоу самоефикасносNи, самосNишавања и сNраNе:ија
@ревла9авања сNреса између @росвеNних ра9ника с оKзиром на
ниво оKразовања којим се Kаве, из9ваја се @о9узорак учиNеља. Са-
мосNишавање је у целини (али не и сNаNисNички значајно) и @о-
сеKно суKскала ЕксNернализовано самосNишавање (F=0,019,
p<0,05) израженије ко9 учиNеља, као и @ревла9авање усмерено на
емоције (F=0,023; p<0,05). РезулNаNи исNраживања :оворе о Nоме
9а учиNељи из ис@иNивано: узорка сNаNисNички значајно @риKе-
:авају самосNишавању и Nо 9имензији ексNернализација, као и
@ревла9авању сNреса усмереном на емоције у о9носу на вас@иNа-
че и @рофесоре. АуNорке закључују 9а се @росвеNни ра9ници који
сеKе 9оживљавају ком@еNенNним и самоефикасним акNивно суо-
чавају са @роKлемима и Nако 9о@риносе очувању сво: менNално:
з9равља; они који су склони самосNишавању конNролишу своје
емоције или „Kеже“ из сNрес-сиNуације, о9лажу решење @роKле-
ма и излажу ризику своје менNално и физичко з9равље.
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Павловић и Син9ик (2014) су ис@иNивали сиNуационо суочава-
ње са сNресом ко9 вас@иNача @олазећи о9 осоKина личносNи – о@-
Nимизам/@есимизам, емоционална ком@еNенција и самоефика-
сносN, @роцене израженосNи извора сNреса на @ослу, 9ужине ра9-
но: сNажа и 9ис@озиционих сNилова суочавања са сNресом.
Узорак су чиниле вас@иNачице С@лиNско-9алмаNинске жу@аније,
уз @римену KаNерије NесNова – Скале @роцене сNресо:еносNи @о-
сла вас@иNача, Скале о@Nимизма/@есимизма, Скале оо@шNе са-
моефикасносNи, Скале социјалне @ожељносNи, У@иNника емоци-
оналне ком@еNенције ЕУК 15, У@иNника сNилова суочавања са
сNесним сиNуацијама и У@иNника суочавања са сNресним сиNуа-
цијама. До@ринос сиNуационом суочавању са сNресом је уNврђен
везано за 9ис@озиционо суочавање са сNресом усмереним на
емоције, за ниво 9оживљаја самоефикасносNи и 9ужину ра9но:
сNажа. АуNори закључују 9а је основни налаз исNраживања 9а ва-
с@иNачице свој @осао @роцењују изузеNно сNресним, а 9а @ро:но-
зи свих сNилова сиNуационо: суочавања са сNресом сNаNисNички
значајно и @озиNивно 9о@риносе као @ре9икNори 9ис@озиционо
суочавање са сNресом усмерено на емоције и 9оживљај емоцио-
налне ком@еNенNносNи. Вас@иNачице које имају виши ниво емо-
ционалне ком@еNенције и које су о@NимисNичније, сеKе о@ажају
као ефикасније и Nо им оKезKеђује нижи ниво сNреса на @ослу.
Ови налази мо:у KиNи веома значајни у свеNлу @реN@осNављених
ком@еNенција за занимање вас@иNача – емоционална ком@еNенN-
носN је веома значајна за осNваривање ус@ешних инNер@ерсонал-
них о9носа @ре сва:а са вас@иNаницима.

ИсNраживање Бркић и Ријавец (2011) имало је за циљ ис@иNи-
вање извора сNреса, суочавања са сNресом и живоNно: за9овољ-
сNва учиNеља разре9не и @ре9меNне насNаве у За:реKу, као ин-
сNруменNи су у@оNреKљене Скала за мерење извора сNреса ко9
учиNеља (Boyle et al, 1995), У@иNник суочавања са сNресним сиNу-
ацијама (Endler & Parker, 1990) и Скала за9овољсNва живоNом
(Diener at al, 1985). Ис@иNивање је @оказало 9а не @осNоје сNаNи-
сNички значајне разлике између насNавника разре9не и @ре9-
меNне насNаве с оKзиром на @ерце@цију услова на @ослу као изво-
ра сNреса, на сNилове суочавања са сNресом, ниNи с оKзиром на
ниво живоNно: за9овољсNва. МулNи@ла ре:ресиона анализа је @о-
казала 9а је за9овољсNво живоNом веће ко9 насNавника (и разре9-
не и @ре9меNне насNаве) који @реферирају суочавање са сNресом
усмерено на @роKлем, а мање ко9 оних који су склонији суочава-
њу са сNресом усмереним на емоције. АуNори ове резулNаNе Nу-
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маче чињеницом 9а суочавање усмерено на емоције значи @оку-
шај о9ржавања о@Nимизма, не:ирања чињеница, о9Kијања 9а се
@рихваNи нај:оре, самозаваравање, шNо ове насNавнике у9аљава
о9 реалносNи и чини мање за9овољним својим живоNом. Суоча-
вање са сNресом усмерено на @роKлем, уколико је ефикасно, @о9-
разумева Kољу ко:ниNивну @роцену околине, Kоље о9носе са
9ру:им љу9има, шNо оKезKеђује различиNе врсNе 9рушNвене @о-
9ршке и @осле9ично, виши ниво за9овољсNва живоNом.

Кол9уровић, Јукић и Реић-Ерце:овац (2009) су ис@иNивале на
узорку о9 205 @росвеNних ра9ника (насNавника разре9не и @ре9-
меNне насNаве и сре9њошколских @рофесора) С@лиNско-9алма-
Nинске жу@аније са:оревање на @ослу и ефекNе 9ужине ра9но:
искусNва на @оје9ине 9имензије са:оревања на @ослу. Као исNра-
живачка Nехника, уз у@иNник о@шNих @о9аNака, @римењена је
Скала са:оревања на @ослу (Seidman & Zager, 1986) која има чеNи-
ри суKскале: не9осNаNак а9минсNраNивне @оN@оре, неза9овољ-
сNво о9аKраним занимањем, неефикасно суочавање са сNресори-
ма на @ослу и не:аNивни сNавови @рема ученицима. ИсNражива-
ње је @оказало 9а @росвеNни ра9ници из ово: узорка
9оживљавају врло низак или низак ниво са:оревања на @ослу.
УNврђено је 9а се учиNељи разре9не насNаве значајно разликују у
за9овољсNву о9аKраним занимањем у о9носу на осNале @о9узор-
ке који су ис@иNивани; њихово за9овољсNво @ослом је значајно
веће. АуNорке овај налаз Nумаче чињеницом 9а конце@ција сNу-
9ија учиNељско: факулNеNа сNу9енNе сисNемаNски @ри@рема за
@озив, уз значајну 9и9акNичко-меNо9ичку основу, Nакође, учи-
Nељски факулNеN 9аје Kољу слику Kу9уће: заниимања. СNу9енNи
у@исом на учиNељски факулNеN свесно Kирају @озив учиNеља
заNо шNо желе 9а се њиме Kаве, шNо није случај са насNавницима
@ре9меNне насNаве и сре9њошколским @рофесорима који су о9а-
Kрали сNу9ије имајући у ви9у и 9ру:е мо:ућносNи за@ошљавања.
Ово исNраживање @оказује 9а учиNељи имају @озиNивнији сNав
@рема ученицима у о9носу на осNале ис@иNиване @о9узорке. Овај
резулNаN ауNорке 9о9аNно оKразлажу узрасNом ученика и чиње-
ницом 9а учиNељи во9е исNи разре9 чеNири :о9ине и Kоље у@о-
знају ученике, ко9 којих су развојне @ромене мно:о мање не:о у
каснијим раз9Kљима школовања. РезулNаNи :оворе 9а су учиNе-
љи (на ис@иNиваном узорку) мање изложени син9рому са:орева-
ња на @ослу у о9носу на насNавнике и @рофесоре, Nе 9а је @оNреK-
но уложиNи 9о9аNне на@оре ра9и @о9сNицања за9овољсNва @ози-
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вом @ре све:а насNавника @ре9меNне насNаве и сре9њошколских
@рофесора.

Овај краNак и селекNивни @риказ исNраживања неких осоKина
насNавника и 9оживљаја @рофесионално: сNреса :овори 9а нема
је9нозначних резулNаNа, ниNи је9нозначних Nумачења 9еловања
@оје9иних каракNерисNика и 9имензија личносNи на @ојаву сNре-
са. И@ак, исNраживања указују 9а виши нивои неуроNицизма,
а:ресивносNи, самосNишавања и више вре9носNи о@Nимизма,
емоционалне ком@еNенNносNи, самоефикасносNи, живоNно: за-
9овољсNва, сNилови @ревла9авања сNреса, као и ниво оKразовања
на ком насNавници ра9е имају уNицаја на 9оживљај @рофесио-
нално: сNреса и са:оревање на @ослу.

СТРЕС ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СА АСПЕКТА 
ПОЗИТИВНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

Овај ра9 није 9ао 9ирекNан о9:овор на @иNање 9а ли су @росвеNни
ра9ници сNварно „@о@улација у ризику“, али је, на9амо се, указао
на факNоре и мо:уће @равце са:ле9авања @рофесионално: сNреса
@росвеNних ра9ника.

СмаNрамо 9а је @оNреKно је учиниNи научни и ем@иријски ис-
корак и @ревазићи @аNо:енеNску @озицију и са ас@екNа @озиNив-
не @сихоло:ије исNражиNи ресурсе који Kи 9о@ринели очувању и
уна@ређењу менNално: и физичко: з9равља @росвеNних ра9ни-
ка. ПозиNивна @сихоло:ија је @оникла на Nра9ицији хуманисNич-
ке @сихоло:ије (Маслов, Роџерс) и криNикује „фокус @сихоло:а
на не:аNивно и занемаривање разумевања @озиNивних оKележја
љу9ско: живоNа, укључујући вре9на суKјекNивна искусNва, @о@уN
Kла:осNања и за9овољсNва (у о9носу на @рошлосN), на9е и о@Nи-
мизма (у о9носу на Kу9ућносN), као и @олеNа и среће“ (Алинчић
Зорић, 2014).

ИсNраживања која смо консулNовали у:лавном са:ле9авају @о-
сле9ице и не:аNивне ефекNе @рофесионално: сNреса и из:арања
на @ослу @росвеNних ра9ника. КонсNрукN @риврженосN @ослу
(work engagement) (ЧаKарка@а, 2009) @ре9сNавља заокреN ка @ози-
Nивном, не@аNоценNричном схваNању @ревла9авања сNреса и из-
:арања на @ослу. Овај консNрукN се фокусира на ин9иви9уална
@реимућсNва и о@Nимално функционисање свако: @оје9инца.
Шафели и сара9ници (Schaufeli et al, 2004, @рема ЧаKарка@а, 2009)
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@риврженосN @ослу са:ле9авају као „Nрајно @озиNивно афекNив-
но-моNивационо сNање ис@уњеносNи за@ослено:, које се може
окаракNерисаNи @реко 9имензија ви:ор, ан:ажованосN и @осве-
ћеносN“ (сNр. 272–273). Димензија ви:ор @о9разумева висок ниво
енер:ије и оN@орносNи, вољу за 9о9аNним на@ором на @ослу,
мање замарање и у@орносN у суочавању са Nешкоћама. Ан:ажова-
носN је 9имензија која се о9носи на енNузијазам и осећање @оно-
са и инс@ирисаносNи за @осао. ПосвећеносN је @ре9аносN @ослу и
жеља за извршавањем @ословних за9аNака. АуNори ово: кон-
сNрукNа, @озивајући се на резулNаNе исNраживања, Nвр9е 9а је
@риврженосN @овезана са личним ресурсима @оNреKним 9а се
@осао оKави.

НомоNеNски @рисNу@ који у:лавном не:ују исNраживачи @ро-
KлемаNике сNреса на @ослу, @осмаNра насNавнике као хомо:ену
:ру@у и @ри Nом занемарује ин9иви9уалносN насNавника. Чини
се 9а је најкорисније, у овом акNуелном 9рушNвеном NренуNку,
са:ле9аваNи ин9иви9уалну личносN насNавника и 9еловаNи на
развоју ин9иви9уалних ресурса насNавника.

БорKу са @рофесионалним сNресом NреKа за@очеNи „на Nере-
ну“, не@осре9ним ра9ом са @росвеNним ра9ницима, уз усмере-
носN на оно шNо можемо реално 9а учинимо 9а Kи @ре9у@ре9или
@ојаву @рофесионално: сNреса. Лазарус и Фолкманова (1978, @ре-
ма Бркић и Ријавец, 2011) Nвр9е 9а начин на који се љу9и суочава-
ју са сNресом има већу важносN за њихово уку@но морално, соци-
јално функционисање и з9равље, не:о Kрој и јачина самих сNре-
сних е@изо9а. Научне и сNручне на@оре Kи NреKало усмериNи на
ис@иNивање ин9иви9уалних начина изKора сNраNе:ија @ревла-
9авања сNреса и консNрукцију о9:оварајућих инNервенNних @ро-
:рама, ра9ионица, на ин9иви9уално савеNовање. Уколико @ро-
свеNни ра9ници @роцењују 9а не мо:у 9а уNичу на @ромену
школске сиNуације и сво: @оложаја у њој, Kирају сNраNе:ије усме-
рене на емоције и у9аљавају се о9 реално: живоNа и мо:ућносNи
решавања сNресних сиNуација. Суочавање са @рофесионалним
сNресом NреKа 9а @о9разумева реалан @рисNу@, шNо ус@ешнију
ко:ниNивну @роцену сиNуације и @озиNивне инNер@ерсоналне
о9носе који оKезKеђују социјалну @о9ршку и чувају менNално и
физичко з9равље @росвеNних ра9ника.

Мно:и ауNори за:оварају @сихолошко-савеNо9авни ра9 са @ро-
свеNним ра9ницима (у оKлику ра9ионица или ин9иви9уално:
савеNовања) који Kи имао за циљ њихово оснаживање и ос@осо-
Kљавање за о9аKир квалиNеNнијих сNраNе:ија за @ревла9авање
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сNреса (Бркић и Ријавец, 2011, Грујић, 2014, ЧаKарка@а, 2009). Ра9и
@о9ршке насNавницима у Ен:леској су ус@осNављене Nелефонске
линије за насNавнике @о9 називом Линија @о9ршке насNавници-
ма (Teachers Support Network) које омо:ућавају Nелефонско саве-
Nовање у вези @роKлема на @ослу и @рофесионално: из:арања.
Мрежи @о9ршке насNавницима Nоком @рве 9ека9е 21. века @ри-
9ружиле су се ШкоNска, Северна Ирска, а мрежа се развија и у
САД. У Великој БриNанији је с@рове9ен 2002. :о9ине @илоN-@роје-
каN који је омо:ућио @сихолошку @о9ршку насNавницима на
основу анализе @рофила лично: 9оживљаја сNреса насNавника уз
@омоћ ин9иви9уализованих у@иNника.

Основно је, међуNим, још Nоком @ерио9а о9расNања и иници-
јално: оKразовања за @озив @росвеNно: ра9ника ра9иNи на @о9-
сNицању з9равих сNилова @ревла9авања сNреса, живоNно: за9о-
вољсNва и развијању @рофесионалних вешNина и ком@еNенција
свако: @оје9ино: насNавника.

ЗАКЉУЧАК ПросвеNна сNрука с@а9а у @ома:ачке @рофесије и врло чесNо, на-
рочиNо @осле9њих :о9ина, о @росвеNним ра9ницима се :овори
као о @оNенцијално ризичној @о@улацији с оKзиром на 9оживљај
@ролон:ирано: сNреса и @рофесионално: са:оревања. ПочеNком
21. века СвеNска з9равсNвена ор:анизација (WHO) је о9ре9ила
сNрес на ра9ном месNу као свеNску е@и9емију, а као је9но о9 нај-
сNреснијих занимања, уз низ 9ру:их, а@осNрофирала занимање
учиNеља (Moravek, 2007). Важно @иNање је како се @росвеNни ра9-
ници носе са @рофесионалним сNресом и како :а @ревла9авају.
ТрансакционисNички мо9ел Лазаруса и Фолкманове (2004) 9ефи-
нише @ревла9авање сNреса као инNеракцију оKјекNивних захNева
и суKјекNивне @роцене сиNуације које имају за циљ 9а реше @ро-
Kлем и/или смање инNензиNеN @сихофизиолошке реакције у
оквиру сNрес-@роцеса. Данас се :овори о Nри сNила @ревла9авања
сNреса – @ревала9авање усмерено на @роKлем, @ревла9авање
усмерено на емоције, @ревла9авање усмерено на изKе:авање.
Бројни су факNори који 9ово9е 9о @ојаве @рофесионално: сNреса
@росвеNних ра9ника – о@шNи – који @оNичу из о@шNе: и не@овољ-
но: @оложаја оKразовања, @осеKни факNори @оNичу из ужесNруч-
но: и @рофесионално: сNаNуса насNавника, 9ок су с@ецифични
везани за каракNерисNике личносNи насNавника – локус конNро-
ле, 9имензије личносNи у оквиру @еNофакNорско: мо9ела, самое-
фикасносN, самосNишавање, за9овољсNво @озивом, ниво из:ара-
ња на @ослу. Низ наве9ених исNраживања не 9аје не9восмислене
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резулNаNе о Nоме које каракNерисNике личносNи насNавника су
зашNиNни факNори, а које ризични за њихово менNално з9равље.
АкNуелне 9рушNвене и @рофесионалне околносNи у нашој земљи
не и9у на руку @росвеNним ра9ницима, али уколико развијамо
ко9 @росвеNних ра9ника ин9иви9уалне ресурсе оN@орносNи и
@риврженосNи @ослу, мања је шанса 9а ће @аNиNи о9 @осле9ица
@рофесионално: сNреса, а мно:о већа 9а ће уживаNи у свом @ослу
и ком@еNенNно оKразоваNи и вас@иNаваNи :енерације (ком@е-
NенNних) ученика.
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SUMMARY PROFESSIONAL STRESS AND PERSONALITY TRAITS AS A FACTOR IN COPING 
WITH TEACHERS’ STRESS 

In the framework of modern market economy, aside from various
skills and knowledge, teachers are required to contrive a complex
mosaic of roles and interactions which may result in the experience
of prolonged stress and professional burnout. According to Lazarus
and Folkman (2004), the manner of coping with the stress, as stated
in their transaction model, implies a dynamic process which changes
over time depending on objective requirements and subjective
assessments of the situation for the purpose of solving the problem
and/or reducing the intensity of a psychophysiological reaction
within the stress process. Since the 1970s increasing importance has
been attached to teachers’ experience of stress and the manner of
coping with it. Kyriacou and Sutcliffe (1978) define teacher’s stress as
a reaction to negative affects – anger, anxiety, tension, frustration,
or depression, which result in potentially pathogenic physiological
or biochemical changes. General factors of professional stress are
present in all cultures and they are determined by the general status
of education. Specific factors stem from a specific social environ-
ment, as well as from the professional status of teachers and their
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competences. Specific stress factors are related to the teacher’s
personality, their value system in the process of interaction with the
particular environment. Some of the significant personality traits,
studied as specific factors of the professional stress, are dimensional
models of personality within the five-factor model—self-efficiency,
self-silencing, job satisfaction, styles of coping with stress, the level
of burnout. According to research studies, the experience of profes-
sional stress and burnout is influenced by higher levels of neuroti-
cism, aggressiveness, self-silencing, higher values of optimism,
emotional competence, self-efficiency, life satisfaction, styles of
coping with stress, as well as by the level of education at which
teachers work. Research studies which the author has consulted
mostly refer to teachers as a population at risk. Hence, aside from an
analysis of professional stress factors, the author recommends that it
would be essential to study and suggest possible directions of
preventive actions in order to preserve and improve teachers’
mental and physical health. In the current social moment, it appears
that it is most beneficial to observe individual personality of teachers
from the standpoint of positive psychology and develop teachers’
individual resources for coping with professional stress.

KEYWORDS: teachers; professional stress; stress factors; teachers’ traits.
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