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АПСТРАКТ 

Резилијентност је способност појединца да се успешно прилагоди стресним и 

изазовним ситуацијама, међутим, резилијентност не обухвата само начин на који реагујемо 

на конкретну стресну ситуацију, већ и како се сналазимо са пратећим физичким, 

психолошким и социјалним изазовима. Особа која је резилијентна, није имуна на неуспехе, 

губитке и ефекте стреса. Начин на који ће особа да реагује после иницијалног шока је оно 

што истиче и раздваја резилијентне људе од других. Резилијентност је, уствари, серија 

мисли, акција и понашања која нам помажу да превазиђемо проблеме и постигнемо успех. 

И она се може развити, увежбати и унапредити. Особе које имају изражену резилијентност 

тешку ситуацију сагледавају као тренутну кризу, пре него као непремостиву трагедију. 

Полазећи од малих корака, уместо очајавања и инерције, предузимају конкретне акције, не 

губећи их вида да излаз увек постоји. Емоционална реакција на тешке ситуације је нормална 

и очекивана, али се мора улагати активан труд у њено превазилажење, макар то било и корак 

по корак. На тај начин, уз стрпљење и јасну фокусираност, могуће је поновно успостављање 

контроле над ситуацијом. 

Циљ мастер рада је испитивање разлика у резилијентности и квалитету живота код 

испитаника раног и средњег одраслог доба, као и повезаност ових варијабли.  

Наиме желимо утврдити важност самоефикасности, истрајности, социјалне 

подршке, унутрашњег локуса контроле и стратегија превладавања и адаптације за очување 

физичког и менталног здравља појединца под дејством стресних животних догађаја. 

 

 

Kључне речи: резилијентност, злостављање деце у породици, заштита деце од 

злостављања. 

  



 

 

ABSTRACT 

Resilience is an individual's ability to successfully adapt to stressful and challenging 

situations, however, resilience includes not only the way we react to a specific stressful situation, 

but also how we cope with the accompanying physical, psychological and social challenges. A 

person who is resilient is not immune to failures, losses and the effects of stress. The way a person 

will react after the initial shock is what stands out and separates resilient people from others. 

Resilience is, in fact, a series of thoughts, actions and behaviors that help us overcome problems 

and achieve success. And it can be developed, practiced and improved. People who have a 

pronounced resilience see the difficult situation as a current crisis, rather than an insurmountable 

tragedy. Starting from small steps, instead of despair and inertia, they take concrete actions, 

without losing sight of the fact that there is always a way out. The emotional reaction to difficult 

situations is normal and expected, but active efforts must be made to overcome it, even if it was 

step by step. In this way, with patience and clear focus, it is possible to re-establish control over 

the situation. 

The aim of the master's thesis is to examine the differences in resilience and quality of life 

in early and middle adult respondents, as well as the relationship between these variables. 

Namely, we want to determine the importance of self-efficacy, perseverance, social 

support, internal locus of control and coping and adaptation strategies for preserving the physical 

and mental health of an individual under the influence of stressful life events. 

 

 

Key words: resilience, domestic abuse of children, protection of children from abuse. 
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УВОД 

Резилијентни људи показују знатижељу, занима их шта се догодило и шта ће се даље 

дешавати, истражују сопствена унутрашња стања, желе боље да разумеју себе и ситуацију 

у којој се налазе, као и туђа осећања и мисли. Дубљи увид у ситуацију и околности 

омогућава и доношење информисаних одлука и промишљено предузимање акције.Укратко, 

у свакој изазовној ситуацију је важан управо наш став и перспектива, а то јесте нешто на 

шта можемо да утичемо.  

Циљ мастер рада је испитивање разлика у резилијентности и квалитету живота код 

испитаника раног и средњег одраслог доба, као и повезаност ових варијабли 
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1. КЛАСИФИКАЦИЈА СТРЕСА И КОМПОНЕНТЕ СТРЕСА 

„Ми само себи стварамо стрес. Не постоји стрес, већ само људи чије су мисли 

стресне.“Вејн Дајер. 

Стрес је однос између особе и околине, у оквиру кога особа процењује да неки аспект 

околине укључује претњу, губитак или изазов за њене снаге, при чему се јављају 

карактеристичне промене психофизиолошке равнотеже. Претња се овде схвата веома 

широко. То може бити објективна опасност, тј. директна претња животу, али и претња за 

друге значајне особе, за значајне ослонце у животу, устаљени начин живота, уверења и сл.  

Исто важи и за губитак. У овом контексту губитак не значи само смрт значајне особе, 

већ се може односити на прекид везе са пријатељем који се одселио, прекид партнерског 

односа, губитак дома приликом избеглиштва итд. Стрес је неизбежан и неопходан саставни 

део живота сваке јединке. Стрес се најчешће интерпретира као физички, хемијски или 

емоционални фактор који је последица оптерећења у телу, души или мислима, али такође 

означава актуелно стање које продукује напетост и „стресно“ осећање1. Стрес представља 

стање реалне или имагинарне претње нарушавању хомеокинезе организма на свим нивоима 

његове организације. Стрес се посматра као директни свесни или индиректни несвесни 

осећај претње стабилности организма2. Све до појаве претње нормално постоји адаптација 

организма на дејство фактора животне средине у оквиру параметара адаптационог 

капацитета. Када адаптационе могућности организма нису довољне да одрже хомеокинезу 

у оквиру одговарајућих физиолошких, биофизичких, биохемијских или психолошких 

норми, уместо адаптације развија се маладаптација или стрес. Тако адаптација прелази у 

стрес (стрес-синдром) као скуп реакција неадекватне адаптације или маладаптације. Ако су 

адаптациони механизми успешни, адаптирањем на новонастало стање може доћи до 

покретања обрнутог процеса, прекидања стреса и његовог преласка у адаптацију. 

  

 
1 Emerson R.J.: Homeostasis and Adaptive Responses to Stressors. In: Copstead L.-E. C., Banasik J.L.: 

Pathophysiology. Unit I. Chapter 2. Saunders/Elsevier, St. Louis, 2010, pp. 14-27. 
2 Goldstein D.S., Kopin I.J.: Evolution of concepts of stress. Stress 2007; 10: 109-120. 
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Једна од класификација која је заступљена у литератури је подела стресова на 

физичке и социокултурне. Категорија физичких стресова има широк распон. Она обухвата 

стресове повезане са догађајима који укључују непосредну опасност по живот (попут 

пожара, аутомобилске несреће итд.), па све до оних повезаних са неповољним условима 

средине као што су загађеност, бука и сл. Категорија социокултурних стресова је још 

комплекснија. Социокултурни услови и збивања могу бити стресори per se, или 

представљати околности које погодују појави других стресних догађаја или појачавању 

стресогености постојећих услова. Стресни догађаји се разликују по временским 

карактеристикама, које могу имати велики значај за ток и последице деловања стреса.  

Већи број темпоралних димензија стресних догађаја заслужује пажњу, где је трајање 

стресора једна од најважнијих и могу бити дуготрајни и краткотрајни. Следећа важна 

димензија је изненадност, односно очекиваност појаве стресног догађаја. Студије губитака 

указују да изненадност смрти може да утиче на јачину негативних ефеката3. С једне стране, 

познато је да фаза антиципације проблема може да буде врло стресогена, али са друге стране 

она пружа могућност да се спроведе припрема за наступајући проблем, и психолошка 

(„проактивно суочавање са стресом”) и практична4. Међутим, ако је појава проблема 

сувише постепена, то може ометати перцепцију реалне опасности. Коначно, стресор може 

бити различитог обима. Он може имати ограничене и јасно видљиве ефекте, или може 

покренути ланчану реакцију догађаја у различитим доменима живота. 

Класификација стреса по интензитету претње или угрожавања који стресни догађај 

укључује5: 

1. Трауме. То су су веома опасни, угрожавајући догађаји, који излазе из домена 

уобичајених људских искустава. Овде спадају догађаји као што су ратови, природне и 

технолошке катастрофе, саобраћајне несреће и сл., при чему постоји директна претња за 

живот особе или њених ближњих и/или виђење различитих страхота (погибије, унакажених 

људских тела и сл.). Трауме могу бити и индивидуални догађаји као што су силовање и 

друге врсте напада. 

  

 
3 Parkes, C.M., & Weiss, R.S. Recovery from bereavement. New York: Basic Books, 1983 
4 Taylor, S.E., & Aspinwall, L.G. Mediating and moderating processes in psychosocial stress. In: Kaplan, H.B. (ed.). 

Psychosocial stress. New York: Academic Press, 1996 
5 Aldwin, C.M. Stress, coping, and development. New York: Guilford Press, 1994 
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2. Животни догађаји. У питању су ситуације чији је интензитет угрожавања мањи него 

код трауматских догађаја. Овде не спадају ситуације које представљају непосредну 

опасност по живот. Ову категорију чине догађаји као што су смрт блиске особе, развод, 

дијагностиковање тешке болести и сл. 

3. Хронично оптерећење. Овај термин се односи на ситуације чији је интензитет 

претње мањи него код трауматских и животних догађаја. Међутим, у поређењу са 

претходним категоријама, овде спадају догађаји чије је трајање по правилу дуже. За разлику 

од животних, догађаји ове категорије немају јасан почетак и крај. Брачни проблеми су, нпр. 

хронично оптерећење, а развод је животни догађај. Често се дешава се да хронично 

оптерећење води животним догађајима и обрнуто. Још неки примери за ситуације које 

представљају хронично оптерећење су: проблеми на послу, проблеми у родитељству, 

проблеми у усклађивању већег броја социјалних улога итд. 

4. Дневни микростресори. Ради се о догађајима веома малог интензитета претње. 

Овакви догађаји су, међутим, у односу на остале стресогене услове, далеко учесталији. У 

ову категорију спадају догађаји као што су свакодневне гужве у аутобусу, гужве у 

саобраћају, чекање у реду и сл. Управо учесталост, тј. понављање оваквих догађаја, даје им 

стресогени потенцијал. Дневни микростресори се често јављају у склопу текућег животног 

догађаја или хроничног оптерећења. 
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1.1. Компоненте стреса 

1.1.1. Стресни догађаји 

О стресу се може говорити само онда када је особа изложена догађају који процењује 

као претњу, губитак или изазов, тј. када особа процењује да ситуација захтева улагање 

повећаних, ванредних напора у циљу адаптације. Ситуације или догађаји који се на овај 

начин субјективно процењују називају се стресним догађајима, стресним ситуацијама или 

стресорима6. Овакво одређење имплицира да стресна ситуација укључује промену у односу 

на претходно стање; и да је трајање стресора могуће одредити са мањом или већом 

прецизношћу, тј. да у стресне ситуације не спадају веома дуготрајни неповољни животни 

услови, који могу да имају различите (неповољне) ефекте на психофизиолошко 

функционисање организма и развој. 

1.1.2. Субјективна процена догађаја 

Са становишта које заступа Лазарус (Lazarus,1984), оно што је стресно за једну особу 

у одређеном тренутку њеног живота не мора бити стресно за другу особу или за исту ту 

особу у неком другом тренутку7. Губитак посла није једнако стресоген за тинејџера и за 

средовечног човека. Стрес настаје из комбинације услова у спољашњој средини и 

индивидуалних карактеристика које су од значаја за разрешење актуелне ситуације. Међу 

условима спољашње средине од посебног значаја су културни чиниоци који обликују како 

типове догађаја којима припадници културе могу бити изложени, тако и субјективну 

процену догађаја. По Лазарусу (Lazarus, 1991) субјективна процена догађаја обухвата оцену 

степена захтева који се постављају пред појединца, као и ослонаца које појединац има на 

располагању у процесу суочавања са проблемом.  

  

 
6 Appley, M.H., Turnbull, R. A conceptual model for the examination of stress dynamics. In: Appeley, M.H., Turnbull, 

R. (Eds.), Dynamics of stress: Physiological, psychological and social perspectives. New York: Plenum, 1986 
7 Lazarus, R.S., & Folkman, S. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer, 1984 



6 

 

Према његовом моделу, особа прво препознаје да се пред њом налази неки проблем 

(примарна процена), а затим просуђује који су јој капацитети потребни да би проблем 

решила (секундарна процена)8. Стрес је резултат процене да постоји несклад између захтева 

у одређеној ситуацији и могућности особе за испуњавање тих захтева9. 

1.1.3. Психолошке промене 

Међу променама на психолошком плану карактеристичним за стрес, најизразитије 

су промене у сфери емоционалних процеса. Емоционалне реакције карактеристичне за 

стрес најчешће су анксиозност, бес и туга, а могу да се јаве и стид, кривица, презасићеност. 

Након трауматског или других интензивних стресова (повезаних са губицима или 

дијагностиковањем неизлечиве болести) може наступити емоционална заравњеност10. 

Промене психолошког функционисања током стреса могу бити толико интензивне да 

поприме димензије психолошке кризе. Кризе су бурна и драматична психолошка стања у 

којима се доводи у питање целокупно дотадашње функционисање особе, њени избори, 

уверења и сл. (Почеци коришћења овог појма у психологији и психијатрији везани су за 

оснивање центара за превенцију самоубистава, који се називају још и центрима за 

интервенције у кризи). Криза увек наговештава промену, која није делимична, већ целовита 

и суштинска. Криза је највише проучавана у хуманистичко – егзистенцијалистичком 

теоријском контексту, у оквиру кога се наглашава да промене настале након кризних 

ситуација могу бити и позитивне, за личност обогаћујуће. 

1.1.4. Физиолошке промене 

Стање организма приликом стреса подразумева и одређене физиолошке реакције.  

Иако је уобичајена претпоставка да стрес укључује негативне физиолошке ефекте, 

било би тачније рећи да он подразумева активирајући ефекат, који повремено може бити и 

позитиван. Правац ефекта зависи од великог броја личних и контекстуалних фактора.  

  

 
8 Lazarus, R.S. Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press, 1991 
9 Исто 
10 Appley, M.H., Turnbull, R. A conceptual model for the examination of stress dynamics. In: Appeley, M.H., 

Turnbull, R. (Eds.), Dynamics of stress: Physiological, psychological and social perspectives. New York: Plenum, 

1986 
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Физиолошке реакције у оквиру стрес процеса могу се поделити у две међусобно 

повезане категорије: неуроендокрине и имунолошке. У категорију неуроендокриних 

спадају реакције аутономног нервног система (симпатичког и парасимпатичког), заједно са 

реакцијама ендокриног система. 

2. ЕФЕКТИ СРЕСА НА ПРИМАРНЕ И ФИЗОЛОШКЕ СИСТЕМЕ 

ЉУДИ 

2.1. Стрес и компликације функције мозга 

Дуго су истраживачи сугерисали да хормони имају рецепторе само у периферним 

ткивима и да немају приступ централном нервном систему (CNS)11. Међутим, посматрања 

су показала ефекат антиинфламаторних лекова (који се сматрају синтетичким хормонима) 

на поремећаје понашања и когнитивне функције и феномен назван „стероидна психоза“12.  

Почетком шездесетих година неуропептиди су препознати као једињења без ефеката 

на периферни ендокрини систем. Међутим, утврђено је да су хормони способни да изазову 

биолошке ефекте на различите делове CNS-а и играју важну улогу у понашању и когницији. 

Мекевен (McEwen, 1968) је 1968. године први пут сугерисао да је мозак глодара способан 

да одговори на глукокортикоид (као један од оператора у каскади стреса). Тада је 

прихваћена ова хипотеза да стрес може проузроковати функционалне промене у CNS13. Од 

тада су препознате две врсте кортикотропних рецептора (глукокортикостероиди и 

минералокортикоиди). Утврђено је да је афинитет глукокортикостероидних рецептора 

према кортизолу и кортикостерону око десетине минералокортикоида. Подручје хипокампа 

има обе врсте рецептора, док остале тачке мозга имају само рецепторе за 

глукокортикостероиде14 .   

 
11 Lupien SJ, Lepage M. Stress, memory, and the hippocampus: can't live with it, can't live without it. Behav Brain 

Res. 2001;127:137–158. 
12 Clark LD, Bauer W, Cobb S. Preliminary observations on mental disturbances occurring in patients under therapy 

with cortisone and ACTH. N Engl J Med. 1952;246:205–216. 
13 McEwen BS, Weiss JM, Schwartz LS. Selective retention of corticosterone by limbic structures in rat brain. Nature. 

1968;220(5170):911–912 
14 de Kloet ER, Oitzl MS, Joëls M. Stress and cognition: are corticosteroids good or bad guys? Trends Neurosci. 

1999;22:422–426. 
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Ефекти стреса на нервни систем истраживани су 50 година и неке студије су показале 

да стрес има много ефеката на човеков нервни систем и може проузроковати структурне 

промене у различитим деловима мозга15. Хронични стрес може довести до атрофије 

мождане масе и смањити њену тежину. Ове структурне промене доводе до разлика у 

одговору на стрес, когницију и памћење. Наравно, количина и интензитет промена су 

различити у зависности од нивоа стреса и трајања стреса. Међутим, сада је очигледно да 

стрес може проузроковати структурне промене у мозгу са дуготрајним ефектима на нервни 

систем16. Стога је изузетно важно истражити ефекте стреса на различите аспекте нервног 

система (Табела 1) 

 

Табела 1.Ефекти стреса на функцију ЦНС-а 

Извор: Lupien SJ, Lepage M. Stress, memory, and the hippocampus: can't live with it, can't live without it. Behav 

Brain Res. 2001;127:137–158 

  

 
15 Lupien SJ, Lepage M. Stress, memory, and the hippocampus: can't live with it, can't live without it. Behav Brain 

Res. 2001;127:137–158 
16 Reznikov LR, Grillo CA, Piroli GG, Pasumarthi RK, Reagan LP, Fadel J. Acute stress‐mediated increases in 

extracellular glutamate levels in the rat amygdala: differential effects of antidepressant treatment. Eur J Neurosci. 

2007;25:3109–3114 
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2.2. Стрес и памћење 

Меморија је један од важних функционалних аспеката CNS-а и категоризована је као 

сензорна, краткорочна и дугорочна. Краткорочно памћење зависи од функције фронталног 

и паријеталног режња, док дугорочно памћење зависи од функције великих подручја 

мозга17. Међутим, укупна функција меморије и претварање краткотрајне меморије у 

дугорочну меморију зависе од хипокампуса; подручје мозга које има највећу густину 

глукокортикостероидних рецептора и такође представља највиши ниво одговора на стрес18. 

Такође треба напоменути да је амигдала веома важна за процену емоционалних искустава 

памћења. Резултати ранијих истраживања су показали ефекат стреса на процес памћења19. 

Разне студије су показале да стрес може проузроковати функционалне и структурне 

промене у одељку мозга хипокампуса20. Ове структурне промене укључују поремећаје 

атрофије и неурогенезе. Такође, хронични стрес и, последично, пораст кортизола у плазми, 

доводи до смањења броја дендритичних грана и броја неурона, као и структурне промене 

на синаптичким терминалима и смањена неурогенеза у ткиву хипокампуса. 

Глукокортикостероиди могу да индукују ове промене или дејством на ћелијски 

метаболизам неурона, или повећањем осетљивости ћелија хипокампа на стимулативне 

аминокиселине или повећањем ниво ванћелијског глутамата21. Високе концентрације 

хормона стреса могу проузроковати декларативне поремећаје памћења. 

Људи са Cushing's синдромом (са повећаним лучењем глукокортикостероида) или 

људи који примају велике дозе егзогених синтетичких антиинфламаторних лекова имају 

атрофију хипокампуса и повезане поремећаје памћења. MRI снимљени снимци из мозга 

људи са посттрауматским стресним поремећајем (PTSD) показали су смањење волумена 

хипокампуса заједно са неурофизиолошким ефектима као што је слабо вербално памћење. 

  

 
17 Wood ER, Dudchenko PA, Robitsek RJ, Eichenbaum H. Hippocampal neurons encode information about different 

types of memory episodes occurring in the same location. Neuron. 2000;27:623–633 
18 Asalgoo S, Jahromi G, Meftahi G, Sahraei H. Posttraumatic stress disorder (PTSD): mechanisms and possible 

treatments. Neurophysiology. 2015;47:482–489. 
19 Ghodrat M, Sahraei H, Razjouyan J, Meftahi G. Effects of a saffron alcoholic extract on visual short-term memory 

in humans: a psychophysical study. Neurophysiology. 2014;46:247–253. 
20 McEwen BS. Stress and hippocampal plasticity. Ann Rev Neurosci. 1999;22:105–122. 
21 Sapolsky RM, Pulsinelli WA. Glucocorticoids potentiate ischemic injury to neurons: therapeutic implications. 

Science. 1985;229:1397–1400 
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Неколико студија на људима сугерише да чак и уобичајене терапијске дозе 

глукокортикостероида и дексаметазона могу изазвати проблеме са експлицитним 

памћењем22. Дакле, постоји инверзна веза између нивоа кортизола и памћења, тако да 

повећање нивоа кортизола у плазми након продуженог стреса доводи до смањења памћења, 

што се побољшава када се ниво кортизола у плазми смањи. Стрес такође има негативне 

ефекте на учење. Резултати података о оптерећењу зависним од хипокампуса показују да 

испитаници нису толико упознати са новим окружењем након што су били изложени новом 

окружењу23. Штавише, надбубрежни стероиди доводе до промене у дуготрајном 

потенцирању (LTP), што је важан процес у формирању меморије. Два процеса су укључена 

у процес памћења током стреса. Први је норадреналин, који ствара емоционалне аспекте 

сећања у подручју базолатералне амигдале. Друго, овај процес олакшавају 

кортикостероиди. Међутим, ако се ослобађање кортикостероида догоди неколико сати 

раније, то узрокује инхибицију амигдале и одговарајућа понашања. Дакле, постоји узајамна 

равнотежа између ова два хормона ради стварања одговора у процесу памћења24. Стрес не 

утиче увек на памћење. Понекад, под посебним условима, стрес заправо може побољшати 

памћењe. Ови услови укључују непознавање, непредвидивост и животно опасне аспекте 

наметнуте стимулације. Под овим специфичним условима, стрес може привремено 

побољшати функцију мозга и, самим тим, памћења. У ствари, претпоставља се да стрес у 

неким ситуацијама може изоштрити памћење. На пример, показало се да полагање 

писменог испита може на кратко побољшати памћење код учесника у испитивању. 

Занимљиво је да је ово стање повезано са смањењем нивоа кортизола у пљувачки25. Друге 

студије су показале да предстојећи стрес пре него што се догоди учење такође може довести 

или до повећања моћи памћења, или до смањења способности за сећање26.  

  

 
22 Keenan P, Jacobson M, Soleymani R, Newcomer J. Commonly used therapeutic doses of glucocorticoids impair 

explicit memory. Ann NY Acad Sci. 1995;761:400–402. 
23 Bremner JD. Does stress damage the brain? Biol Psychiatry. 1999;45:797–805. 
24 Joëls M, Fernandez G, Roozendaal B. Stress and emotional memory: a matter of timing. Trends Cognit Sci. 

2011;15:280–288 
25 Vedhara K, Hyde J, Gilchrist I, Tytherleigh M, Plummer S. Acute stress, memory, attention and cortisol. 

Psychoneuroendocrinology. 2000;25:535–549 
26 Diamond DM, Campbell AM, Park CR, Woodson JC, Conrad CD, Bachstetter AD, et al. Influence of predator 

stress on the consolidation versus retrieval of long‐term spatial memory and hippocampal spinogenesis. Hippocampus. 

2006;16:571–576 
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Овај парадокс је резултат врсте наметнутог стреса и степена емоционалне 

повезаности са стресним догађајем или временског периода између наметања стрес и 

процес учења27. Процес јачања памћења обично је појачан након стреса. Смањење догађаја 

у меморији након излагања стресу ће бити смањено, што може бити резултат конкуренције 

ажурираних података за чување у меморији у стресном стању28. Из наведеног можемо 

закључити да је ефекат стреса на памћење у великој мери зависи од времена изложености 

стресном стимулусу и, у погледу времена наметаног стреса, памћење може бити или боље 

или горе. Штавише, недавне студије су показале да коришћење временски расположеног 

излагања стресу не утиче само на памћење зависно од хипокампуса, већ и на памћење 

зависно од стриатума, што наглашава улогу времена наметања стресног стимулуса29. 

2.3. Стрес, спознаја и учење 

Спознаја је још једна важна карактеристика функције мозга. Когниција значи пријем 

и перцепцију опажених стимулуса и њихово тумачење, што укључује учење, доношење 

одлука, пажњу и просуђивање30. Стрес има много ефеката на когницију који зависе од 

њеног интензитета, трајања, порекла и величине. Слично памћењу, спознаја се углавном 

формира у хипокампусу, амигдали и сљепоочном режњу. Нето ефекат стреса на когницију 

је смањење когниције, па се стога каже да сви кораци у понашању који се предузимају ради 

смањења стреса доводе до повећања когниције31. У ствари, стрес активира неке физиолошке 

системе, као што су аутономни нервни систем, централни неуротрансмитер и 

неуропептидни систем, и оса хипоталамус-хипофиза-надбубрежна жлезда, који имају 

директне ефекте на неуронске кругове у мозгу који су укључени у обраду података. 

Активација стреса резултира производњом и ослобађањем глукокортикостероида.  

  

 
27 Исто  
28 de Kloet ER, Oitzl MS, Joëls M. Stress and cognition: are corticosteroids good or bad guys? Trends Neurosci. 

1999;22:422–426. 
29 Schwabe L, Wolf OT, Oitzl MS. Memory formation under stress: quantity and quality. Neurosci Biobehav Rev. 

2010;34:584–591 
30 Sandi C. Stress and cognition. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. 2013;4:245–261 
31 Scholey A, Gibbs A, Neale C, Perry N, Ossoukhova A, Bilog V, et al. Anti-stress effects of lemon balm-containing 

foods. Nutrients. 2014;6:4805–4821 
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Због липофилних својстава глукокортикостероида, они могу да дифундују кроз 

крвно-мождану баријеру и врше дугорочне ефекте на обраду и когницију32. Чини се да 

излагање стресу може проузроковати патофизиолошке промене у мозгу, а те промене могу 

се манифестовати као поремећаји понашања, когнитивног стања и расположења. Заправо, 

студије су показале да хронични стрес може да изазове компликације као што су повећани 

IL-6 и кортизол у плазми, али смањене количине протеина који веже елемент cAMP и 

неуротрофни фактор изведен из мозга (BDNF), што је врло слично ономе што се примећује 

у људи са депресијом и поремећајима расположења који показују широк спектар 

когнитивних проблем33. Поред тога, повећане концентрације инфламаторних фактора, 

попут интерлеукина и TNF-α (који играју важну улогу у стварању когнитивних поремећаја), 

доказују физиолошку везу између стреса и когнитивних поремећаја заснованих на 

расположењу34. Треба напоменути да депресија не мора увек бити последица прекомерне 

активације физиолошки заснованог одговора на стрес. Из ранијих студија су забележени 

когнитивни поремећаји након излагања стресу35. Стрес делује на когницију акутно (преко 

катехоламина) и хронично (преко глукокортикостероида).  

Акутне ефекте углавном узрокују бета-адренергични ефекти, док су хронични 

ефекти дугорочно индуковани променама у експресији гена посредованим стероиди.  

Генерално, многи механизми модулирају ефекте стреса на когницију. На пример, 

надбубрежни стероиди двофазно утичу на функцију хипокампуса током когниције и 

проналажења меморије36. У хроничном стресу, ови стероиди могу да униште неуроне 

другим стимулативним неуротрансмитерима. Изложеност стресу такође може 

проузроковати поремећаје у когницији повезаној са хипокампусом; конкретно, просторно 

памћење.  

  

 
32 Sandi C. Stress and cognition. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. 2013;4:245–261 
33 Song L, Che W, Min-Wei W, Murakami Y, Matsumoto K. Impairment of the spatial learning and memory induced 

by learned helplessness and chronic mild stress. Pharmacol Biochem Behav. 2006;83:186–193 
34 Solerte S, Cravello L, Ferrari E, Fioravanti M. Overproduction of IFN‐γ and TNF‐α from natural killer (NK) cells 

is associated with abnormal NK reactivity and cognitive derangement in Alzheimer's disease. Ann NY Acad Sci. 

2000;917:331–340 
35 Lupien SJ, McEwen BS. The acute effects of corticosteroids on cognition: integration of animal and human model 

studies. Brain Res Rev. 1997;24:1–27 
36 McEwen BS, Sapolsky RM. Stress and cognitive function. Curr Opin Neurobiol. 1995;5:205–216 
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Поред тога, стрес може зауставити или смањити генезу неурона у зубном гирусном 

подручју хипокампа (ово подручје је једно од ограничених подручја мозга у којима се 

неурогенеза јавља код одраслих)37. Друге студије су показале да стрес (или ињекција 

надбубрежних стероида) резултира различитим ефектима на когницију.  

На пример, ињекција хидрокортизона у време максималне концентрације у плазми 

(поподне) доводи до смањења времена реакције и побољшава когницију и памћење38. 

Из наведеног можемо закључити да нежељени ефекти стреса на когницију су 

различити и зависе од врсте, времена, интензитета и трајања. Генерално се верује да благи 

стрес олакшава побољшање когнитивних функција, посебно у случају виртуелне или 

вербалне меморије. Међутим, ако интензитет стреса пређе унапред одређени праг (који се 

код сваког појединца разликује), то узрокује когнитивне поремећаје, посебно у памћењу и 

просуђивању. Поремећаји у памћењу и просуђивању настали су због ефеката стреса на 

хипокампус и префронтални кортекс. Наравно, мора се схватити да фактори попут старости 

и пола такође могу играти улогу у неким когнитивним поремећајима. Важно је нагласити 

да различити људи могу показати различите одговоре у сазнању када су изложени истим 

стресним стимулусима39. 

  

 
37 Köhler S, Thomas AJ, Lloyd A, Barber R, Almeida OP, O’Brien JT. White matter hyperintensities, cortisol levels, 

brain atrophy and continuing cognitive deficits in late-life depression. Brit J Psychiatry. 2010;196:143–149 
38 Lupien SJ, Wilkinson CW, Brière S, Ménard C, Kin NNY, Nair N. The modulatory effects of corticosteroids on 

cognition: studies in young human populations. Psychoneuroendocrinology. 2002;27:401–416 
39 Sandi C. Stress and cognition. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. 2013;4:245–261 
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2.4. Функције стреса на имунолошки систем 

Стрес је широк појам који укључује сложене или тешке околности (стресоре) или 

физиолошки или психолошки одговор на такве околности (стресне реакције). Код људи, 

између осталих врста, један од система који реагује на сложене околности је имуни систем. 

У ширем смислу, имуни систем укључује ћелије, протеине, органе и ткива која раде заједно 

како би обезбедили заштиту од болести и оштећења тела. Неколико аспеката људског 

имунолошког система емпиријски је повезано са стресом. Током акутног стреса који траје 

неколико минута, одређене врсте ћелија се мобилишу у крвоток, потенцијално 

припремајући тело за повреду или инфекцију током “борбе или бекства“40. Акутни стрес 

такође повећава ниво проинфламаторних цитокина у крви. Хронични стрес који траје од 

неколико дана до неколико година, као и акутни стрес, повезан је са вишим нивоима 

проинфламаторних цитокина, али са потенцијално различитим здравственим 

последицама41. Упала је неопходна краткорочна реакција за елиминацију патогена и 

покретање зарастања, али хронична системска упала представља дисрегулацију имуног 

система и повећава ризик од хроничних болести, укључујући атеросклерозу и слабост.  

Друга последица хроничног стреса је активирање латентних вируса. Латентна 

активација вируса може одражавати губитак имунолошке контроле вируса, а честа 

активација може довести до трошења имунолошког система42. Занимљиво је да ови 

одговори можда нису исти за све. На пример, они који су преживели ране невоље могу 

вероватније показати појачани имуни одговор на стрес. Тренутно се ово подручје креће ка 

дубљем разумевању ко би могао бити највише изложен ризику од хроничне упале и других 

облика имунолошке дисрегулације и зашто.  

  

 
40 Segerstrom SC, Miller GE. Psychological stress and the human immune system: a meta-analytic study of 30 years 

of inquiry. Psychol Bull. 2004;130:601–630. 
41 Gouin JP, Glaser R, Malarkey WB, Beversdorf D, Kiecolt-Glaser J. Chronic stress, daily stressors, and circulating 

inflammatory markers. Health Psychol. 2012;31:264–268 
42 Pawelec G, Akbar A, Caruso C, Solana R, Grubeck-Loebenstein B, Wikby A. Human immunosenescence: is it 

infectious? Immunol Rev. 2005;205:257–268 
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Ово питање је важно не само за здравље, већ и за дуговечност, јер доступни докази 

указују на то да имунолошки ефекти хроничног стреса могу допринети старењу ћелија и 

смањењу дужине теломера43. Мета-анализа омогућава да се осврнемо на ову студију и 

сумирамо оно што је познато о односу између људског стреса и имунитета од његовог првог 

проучавања 1960-их 44. Овај преглед описује недавни пионирски рад на проучавању 

повезаности имунитета на стрес код људи, укључујући имунолошке последице стреса у 

раном и касном животу, посреднике везе између имунитета на стрес, еколошке перспективе 

и како се однос између стреса и имунитета манифестује у клиничким популацијама (сликa 

1). 

 

Слика 1. Повезаност имунитета и стреса 

Извор: Segerstrom SC, Miller GE. Psychological stress and the human immune system: a meta-analytic study of 30 

years of inquiry. Psychol Bull. 2004;130:601–630 

Стрес, имунитет и болести могу међусобно утицати једни на друге, али ови односи 

могу бити ублажени животном фазом, другим еколошким оптерећењима и циљевима, 

трајањем стреса и заштитним факторима као што је добар сан. 

  

 
43 Tomiyama AJ, O'Donovan A, Lin J, Puterman E, Lazaro A, Chan J, Dhabhar FS, Wolkowitz O, Kirschbaum C, 

Blackburn E, Epel E. Does cellular aging relate to patterns of allostasis?: an examination of basal and stress reactive 

HPA axis activity and telomere length. Physiol Behav. 2012;106:40–45. 
44 Segerstrom SC, Miller GE. Psychological stress and the human immune system: a meta-analytic study of 30 years 

of inquiry. Psychol Bull. 2004;130:601–630 
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2.4.1. Стрес у ранијим фазама развоја 

Стрес који се јавља у раним фазама развоја (на пример, злостављање, сиромаштво и 

друга неповољна искуства) има имунолошке последице које се могу посматрати у блиској 

и дугорочној перспективи након појаве стресора. Стрес у раном животу код деце повезан је 

са имунолошком дисрегулацијом, укључујући ниске базалне нивое цитокина који 

контролишу имуни одговор 45. Када су имунске ћелије стимулисане in vitro (на пример, 

тетанусни анатоксин), ћелије деце која су подвргнута ELS-у произвеле су више 

проинфламаторних цитокина. Иако се већина постојећих студија фокусира на злостављање 

или сиромаштво, недавна студија о ефектима мање проучаване несреће, малтретирања 

такође сугерише да хронична виктимизација вршњака предвиђа драматичнији пораст нивоа 

CRP-а од детињства до адолесценције46. Такође је утврђено да се нивои EBV антитела у 

узорку млађе одрасле особе разликују у зависности од врсте, времена и учесталости 

изложености IL. Појединци који су сексуално злостављани више од 10 пута, као и они који 

су физички злостављани у доби од 3 до 5 година, имали су повишен ниво анти-EBV 

антитела у одраслој доби, што је сигнал реактивације вируса47. 

Код одраслих, мета-анализа ELS-а и упале открила је позитивну повезаност између 

малтретирања и неколико маркера упале, при чему је најотпорнија повезаност повезана са 

циркулирајућим CRP-ом48. Недавни рад Хостинара (Hostinar -2014) истраживао је 

механизме који повезују ELS са променама имунитета током времена (на пример, 

самоконтрола, гојазност, пушење и стрес; као и проучавање инфламаторне дисрегулације 

као пута којим ELS утиче на преваленцију и исходе болести код одраслих49.  

  

 
45 Carlsson E, Frostell A, Ludvigsson J, Faresjo M. Psychological stress in children may alter the immune response. J 

Immunol. 2014;192:2071–81 
46 Copeland WE, Wolke D, Lereya ST, Shanahan L, Worthman C, Costello EJ. Childhood bullying involvement 

predicts low-grade systemic inflammation into adulthood. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111:7570–7575. 
47 Slopen N, McLaughlin KA, Dunn EC, Koenen KC. Childhood adversity and cell-mediated immunity in young 

adulthood: does type and timing matter? Brain Behav Immun. 2013;28:63–71.  
48 Coelho R, Viola TW, Walss-Bass C, Brietzke E, Grassi-Oliveira R. Childhood maltreatment and inflammatory 

markers: a systematic review. Acta Psychiatr Scand. 2014;129:180–92 
49 Hostinar CE, Ross KM, Chen E, Miller GE. Modeling the association between lifecourse socioeconomic 

disadvantage and systemic inflammation in healthy adults: the role of self-control. Health Psychol. 2014 in press. 
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Коначно, емпиријски валидне интервенције које имају за циљ да се позабаве 

имунолошким последицама ELS-а су неопходан следећи корак; недавни докази указују на 

могућност таквих интервенција за побољшање профила упале код младих одраслих у 

породицама са ниским примањима50. 

2.4.2. Стрес, имунитет и старење 

Са годинама, људи су све мање способни да производе одговарајуће имунолошке 

одговоре на стресоре. То могу бити физички стресори као што су повреде или психолошки 

стресори као што је брига. Поред тога, психолошки стрес утиче на организме слично 

ефектима хронолошког доба, а хронолошко старење у комбинацији са хроничним стресом 

убрзава имунолошко старење51. Истраживања су показала да старији људи не могу престати 

да производе кортизол као одговор на стрес. Кортизол обично има противупално дејство и 

садржи имуни одговор, али хронично повишење може довести до тога да имуни систем 

постане „резистентан“, накупљања хормона стреса и повећања производње инфламаторних 

цитокина који додатно нарушавају имуни одговор52. Старији људи често морају да пруже 

дуготрајну негу болесном супружнику или партнеру. Брига о пацијентима била је повезана 

са значајно нижим имунолошким одговорима посредованим антителом и ћелијама након 

вакцинације. Неговатељи такође показују дуже време зарастања рана, нижу пролиферацију 

лимфоцита, повећан ниво проинфламаторних цитокина и већу реактивацију латентних 

вируса53. Важан фокус у истраживању старења је проучавање теломера. Дужина теломера 

коришћена је као показатељ биолошког старења и повезана је са психолошким, 

физиолошким и социјалним факторима. Хронични стрес повезан је са скраћивањем дужине 

теломера заједно са повећаним морбидитетом код старијих особа54.  

  

 
50 Miller GE, Brody GH, Yu T, Chen E. A family-oriented psychosocial intervention reduces inflammation in low-

SES African American youth. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111:11287–112 
51 Vitlic A, Lord JM, Philips AC. Stress, ageing and their influence on functional, cellular and molecular aspects of 

the immune system. Age. 2014;36:1169–1185 
52 Исто 
53 Kiecolt-Glaser JK, Glaser R, Christian LM. Omega-3 fatty acids and stress-induced immune dysregulation: 

implications for wound healing. Mil Med. 2014;179:129–133 
54 Yen YC, Lung FW. Older adults with higher incomes or marriage have longer telomeres. Age Ageing. 2013;42:234–

239. 
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Социоекономски фактори као што су брачни статус и приход били су повезани са 

дужином теломера: они који су у браку дужи временски период и зарађују више новца 

биолошки млађи од других у својој кохорти. Међутим, студије су до сада откриле ову 

повезаност само код белаца и Латиноамериканаца, али не и код Афроамериканаца. Ово 

сугерише да низак социоекономски статус (SЕS) може убрзати старење неких популација55. 

Занимљиво је да здраво понашање може ублажити овај ефекат штитећи људе од убрзаног 

старења током излагања стресу. 

2.4.3. Биолошки и бихевиорални посредници односа између стреса и имунитета 

Како стрес продире „испод коже“, утичући на имунитет? Имунске ћелије имају 

рецепторе за неуротрансмитере и хормоне као што су норепинефрин, епинефрин и кортизол 

који мобилишу и транспортују имунске ћелије, савршено припремајући тело да произведе 

имуни одговор ако је потребно56. Недавни докази показују да имунолошке ћелије (на 

пример лимфоцити) мењају своју осетљивост на сигнале из ових неуротрансмитера и 

хормона током стреса57. Међутим, имунолошки одговори су биолошки и енергетски скупи, 

а временом хронични стрес изазива негативне системске промене и у имунолошком 

систему и у циљним ткивима58. Везе између стреса и имунитета могу бити посредоване 

специфичним здравственим понашањем, психосоцијалним факторима или обоје. На 

пример, стрес је повезан са присуством проблематичних односа, негативним или 

конкурентним друштвеним интеракцијама и осећајем усамљености, што је заузврат 

повезано са повећаним проинфламаторним одговорима на стрес. Остали потенцијални 

посредници, попут доброг сна, све се више препознају као важни делови слагалице 

имунитета на стрес59.  

  

 
55 Carroll JE, Diez-Roux AV, Adler NE, Seeman TE. Socioeconomic factors and leukocyte telomere length in a multi-

ethnic sample: findings from the multi-ethnic study of artherosclerosis (MESA). Brain Behav Immun. 2013;28:108–

114 
56 Dhabhar FS, Malarkey WB, Neri E, McEwen BS. Stress-induced redistribution of immune cells—From barracks 

to boulevards to battlefields: a tale of three hormones–Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology. 

2012;37:1345–1368. 
57 Rohleder N. Acute and chronic stress induced changes in sensitivity of peripheral inflammatory pathways to the 

signals of multiple stress systems–2011 Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology. 2012;37:307–316 
58 McEwen BS. Brain on stress: how the social environment gets under the skin. Proc Natl Acad Sci USA. 

2012;109:17180–17185. 
59 Besedovsky L, Lange T, Born J. Sleep and immune function. Pflugers Arch. 2012;463:121–137. 
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Недавно је откривено да чак и једна ноћ потпуног недостатка сна значајно повећава 

број неутрофила и смањује функцију неутрофила код здравих мушкараца60. Узети заједно, 

ови примери наглашавају боље разумевање фактора који посредују или ублажавају ефекте 

стреса на имунитет. Овај правац би једног дана могао послужити за развој циљане 

бихевиоралне или фармакотерапије за оне који су изложени највећем ризику од штетних 

ефеката на здравље. 

2.4.4. Еколошка имунологија 

У последњих неколико година све је већи нагласак на значају еколошког имунитета 

за однос између стреса и имунитета. Еколошки имунитет заснован је на претпоставци да је 

појачавање имунолошких одговора енергетски скупо и да је (лоша) прилагодљивост 

имунолошких одговора на стрес одређена односом трошкова и користи61. У раној људској 

историји, многи стресори су били опасни по живот: да их поједе предатор, да буду 

искључени из вршњачке групе или да се суоче са глађу, само неколико имена.  

Одговарајуће реаговање на неке од ових стресора (као што је предатор) захтевало је 

активирање реакције борбе или бекство која троши енергију, укључујући имунолошке 

промене које би могле да заштитите од инфекције која је последица рањавања. Међутим, 

енергетски трошкови имуног система током других врста стресора (као што је социјална 

искљученост) који су резултирали мањом доступношћу енергетских ресурса (нпр. 

заједничка храна) могли су бити контрапродуктивни. Према томе, сузбијање имунолошких 

одговора могло је бити еволуцијски адаптивно. Студије о бумбарима показују да су у 

условима гладовања имуни одговори на имуни изазов убрзали време до смрти од глади, што 

сугерише да је ослобађање енергије имунолошком систему у овим условима било 

маладаптивно62. Иако су енергетски ресурси обилно присутни у савременом окружењу, 

физиолошки докази за ове еколошке компромисе у окружењу предака и даље се могу наћи.  

  

 
60 Ruiz FS, Andersen ML, Martins RC, Zager A, Lopes JD, Tufik S. Immune alterations after selective rapid eye 

movement or total sleep deprivation in healthy male volunteers. Innate Immun. 2012;18:44–54 
61 Straub RH, Cutolo M, Buttgereit F, Pongratz G. Energy regulation and neuroendocrine–immune control in chronic 

inflammatory diseases. J Intern Med. 2010;267:543–560 
62 Moret Y, Schmid-Hempel P. Survival for immunity: the price of immune system activation for bumblebee workers. 

Science. 2000;290:1166–1168 
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На пример, код модерних људи скупи напори, попут стварања и одржавања велике 

друштвене мреже или упорности у решавању нерешивих проблема, могу бити повезани са 

смањењем неких параметара имунитета63. Колективно, ови и други налази сугеришу да 

услови животне средине и доступност ресурса могу обликовати имунолошко 

функционисање на начине који остају релативно слабо схваћени. 

2.4.5. Стрес, имунитет и клиничко здравље 

Психолошки стрес је повезан са променом функционисања имунитета код многих 

болести. Стрес изазива хроничну активацију имунитета и промену здравствених исхода 

који подсећају на оне који се виде код хроничних инфламаторних болести као што је 

реуматоидног артритиса (RА)64. Измењена имунолошка функција може довести до 

погоршања симптома физичких и психичких болести. Код синдрома иритабилног црева, 

континуирана активност кортизола током стреса повезана је са повећаним 

гастроинтестиналним симптомима. Високи нивои проинфламаторних цитокина који су 

резултат стреса недавно су укључени у етиологију шизофреније и можданих промена 

повезаних са шизофренијом65. Показало се да хронични стрес повећава ризик од развоја 

аутоимуних болести. Чини се да људи са аутоимуним болестима такође имају потешкоћа у 

регулисању имунолошких одговора након излагања стресорима. У МS, неуропептиди 

излучени у стресним условима (на пример, хормон који ослобађа кортикотропин) 

активирају глијалне ћелије у мозгу, ослобађајући упалне молекуле који доводе до упале 

мозга и погоршавају патологију мс. Слична имунолошка активација и погоршање симптома 

примећена је код људи са другим аутоимуним болестима66. Тренутно се истражују могући 

механизми помоћу којих аутоимуне болести мењају индивидуалне реакције на стрес. Ово 

знање може довести до интервенција које ће смањити имунолошке одговоре изазване 

стресом и побољшати исходе код аутоимуних болести.  

 
63 Segerstrom SC. Optimism and immunity: do positive thoughts always lead to positive effects? Brain Behav Immun. 

2005;19:195–200 
64 de Brouwer SJ, van Middendorp H, Kraaimaat FW, Radstake TR, Joosten I, Donders AR, Eijsbouts A, Spillekom-

van Koulil S, van Riel PL, Evers AW. Immune responses to stress after stress management training in patients with 

rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2013;15:R200. 
65 Fineberg AM, Ellman LM. Inflammatory cytokines and neurological and neurocognitive alterations in the course 

of schizophrenia. Biol Psychiatry. 2013;73:951–966. 
66 de Brouwer SJ, van Middendorp H, Kraaimaat FW, Radstake TR, Joosten I, Donders AR, Eijsbouts A, Spillekom-

van Koulil S, van Riel PL, Evers AW. Immune responses to stress after stress management training in patients with 

rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2013;15:R200 
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2.5. Стрес и функције на кардиоваскуларни систем 

Потврђено је постојање позитивне повезаности између стреса и кардиоваскуларних 

болести67. Стрес, било акутни или хронични, има штетан утицај на функцију 

кардиоваскуларног система. Ефекти стреса на кардиоваскуларни систем нису само 

стимулативне, већ и инхибиторне природе. Може се претпоставити да стрес изазива 

активацију аутономног нервног система и индиректно утиче на функцију 

кардиоваскуларног система68. Ако се ови ефекти јаве након активације симпатичког 

нервног система, то углавном доводи до повећања откуцаја срца, снаге контракције, 

вазодилатације у артеријама скелетних мишића, сужавања вена, контракције артерија у 

слезини и бубрезима, и смањено излучивање натријума путем бубрега. Понекад стрес 

активира парасимпатички нервни систем. Конкретно, ако доводи до стимулације лимбичког 

система, то доводи до смањења, или чак потпуног заустављања откуцаја срца, смањене 

контрактилности, смањења вођења импулса путем мреже за пренос срчаног стимуланса, 

периферне вазодилатације и пад крвног притиска69. Коначно, стрес може модулирати 

функцију васкуларних ендотелних ћелија и повећати ризик од тромбозе и исхемије, као и 

повећати агрегацију тромбоцита. Почетни ефекат стреса на функцију срца обично је на 

брзину откуцаја срца. У зависности од смера промене симпато-вагалног одговора, откуцаји 

срца ће се или повећати или смањити.  

Следећи значајан утицај стреса на кардиоваскуларну функцију је крвни притисак70.  

Стрес може стимулисати аутономни симпатички нервни систем да повећа 

вазоконстрикцију, што може посредовати у повећању крвног притиска, повећању липида у 

крви, поремећајима згрушавања крви, васкуларним променама, атерогенези; све то, што 

може изазвати срчане аритмије и накнадни инфаркт миокарда71.  

 
67 Rozanski A, Blumenthal JA, Kaplan J. Impact of psychological factors on the pathogenesis of cardiovascular disease 

and implications for therapy. Circulation. 1999;99:2192–2217. 
68 Vrijkotte TG, Van Doornen LJ, De Geus EJ. Effects of work stress on ambulatory blood pressure, heart rate, and 

heart rate variability. Hypertension. 2000;35:880–886. 
69 Cohen H, Benjamin J, Geva AB, Matar MA, Kaplan Z, Kotler M. Autonomic dysregulation in panic disorder and 

in post-traumatic stress disorder: application of power spectrum analysis of heart rate variability at rest and in response 

to recollection of trauma or panic attacks. Psychiatry Res. 2000;96:1–13 
70 Laitinen T, Hartikainen J, Niskanen L, Geelen G, Länsimies E. Sympathovagal balance is major determinant of 

short-term blood pressure variability in healthy subjects. Am J Physiol. 1999;276:H1245–H1252 
71 Vrijkotte TG, Van Doornen LJ, De Geus EJ. Effects of work stress on ambulatory blood pressure, heart rate, and 

heart rate variability. Hypertension. 2000;35:880–886. 
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Ови ефекти стреса клинички се примећују код атеросклерозе и доводе до повећања 

коронарне вазоконстрикције. Наравно, постоје индивидуалне разлике у погледу нивоа 

аутономно заснованих одговора услед стреса, који зависи од личних карактеристика датог 

појединца72. Тако су програми обуке за управљање стресом усмерени на смањење 

последица стреса и смрти узроковане срчаним обољењима. Осим тога, постоје родно 

зависне разлике у кардиоваскуларном одговору на стрес и, сходно томе, процењено је да 

жене десет година касније почињу да испољавају срчане болести од мушкараца, што се 

приписује заштитним ефектима хормона естрогена. Студије су показале да психолошки 

стрес може изазвати алфа-адренергичку стимулацију и, последично, повећати број откуцаја 

срца и потребу за кисеоником73. Као резултат тога, коронарна вазоконстрикција је појачана, 

што може повећати ризик од инфаркта миокарда. Неколико студија је показало да 

психолошки стрес смањује микроциркулацију у коронарним артеријама механизмом 

зависним од ендотела и повећава ризик од инфаркта миокарда74. С друге стране, ментални 

стрес индиректно доводи до потенцијалног ангажовања у ризичним понашањима за срце, 

попут пушења, и директно доводи до стимулације неуроендокриног система као дела 

аутономног нервног система. Предложено је да озбиљан ментални стрес може резултирати 

изненадном смрћу. Ризично понашање посредовано стресом које утиче на 

кардиоваскуларно здравље може се сажети у пет категорија: повећање стимулације 

симпатичког нервног система, почетак и прогресија исхемије миокарда, развој срчаних 

аритмија, стимулација агрегације тромбоцита и ендотелна дисфункција75. 

  

 
72 Rozanski A, Blumenthal JA, Kaplan J. Impact of psychological factors on the pathogenesis of cardiovascular disease 

and implications for therapy. Circulation. 1999;99:2192–2217. 
73 Исто 
74 Dakak N, Quyyumi AA, Eisenhofer G, Goldstein DS, Cannon RO. Sympathetically mediated effects of mental 

stress on the cardiac microcirculation of patients with coronary artery disease. Am J Cardiol. 1995;76:125–130. 
75 Wu Z. Epidemiological studies on the relationship between psychosocial factors and cardiovascular disease. 

Zhongguo yi xue ke xue yuan xue bao. Acta Acad Med Sin. 2001;23:73–7, 82. 
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2.6. Стрес и гастроинтестиналне компликације 

Ефекти стреса на исхрану и гастроинтестинални (GI) систем могу се сажети са два 

аспекта функције GI. Прво, стрес може утицати на апетит, чији је ефекат повезан са 

укључивањем или вентралног тегменталног подручја (VTA), или амигдале путем рецептора 

за глутамат N-methyl-D-aspartate (NMDA). Међутим, такође треба напоменути да обрасци 

исхране утичу на одговор на стрес, а то сугерише билатералну интеракцију између исхране 

и стреса76. Друго, стрес негативно утиче на нормалну функцију гастроинтестиналног 

тракта. Постоје многе студије о утицају стреса на функцију GI система. На пример, студије 

су показале да стрес утиче на процес апсорпције, пропустљивост црева, лучење слузи и 

желудачне киселине, функцију јонских канала и запаљење гастроинтестиналног тракта77. 

Стрес такође повећава одговор GI система на упалу и може реактивирати претходну упалу 

и убрзати процес упале лучењем медијатора као што је супстанца Р. Као резултат тога, 

долази до повећања пропустљивости ћелија и регрутовања Т лимфоцита. Агрегација 

лимфоцита доводи до стварања упалних маркера, активира кључне путеве у хипоталамусу 

и резултира негативном повратном спрегом због секреције CRH, што на крају резултира 

појавом GI инфламаторних болести. Овај процес може реактивирати претходни тихи 

колитис. Маст ћелије играју пресудну улогу у ефектима изазваним стресом на GI систем, 

јер изазивају ослобађање неуротрансмитера и других хемијских фактора који утичу на 

функцију GI система. Стрес такође може променити функционалну физиологију црева.  

Многе инфламаторне болести, попут Кронове (Crohn's) болести и других улцерозних 

болести гастроинтестиналног тракта, повезане су са стресом78. Предложено је да чак и стрес 

у детињству може довести до ових болести у одраслој доби. Синдром иритабилног црева, 

који је болест упалног порекла, у великој је вези са стресом.  

  

 
76 Ghanbari Z, Khosravi M, Hoseini Namvar FS, Zarrin Ehteram B, Sarahian N, Sahraei H. Effect of intermittent 

feeding on metabolic symptoms of chronic stress in female NMRI mice.Iranian South Med J. 2015;18:982–991 
77 Nabavizadeh F, Vahedian M, Sahraei H, Adeli S, Salimi E. Physical and psychological stress have similar effects 

on gastric acid and pepsin secretions in rat. J Stress Physiol Biochem. 2011;7:164–174 
78 Hommes D, Van Den Blink B, Plasse T, Bartelsman J, Xu C, Macpherson B, et al. Inhibition of stress-activated 

MAP kinases induces clinical improvement in moderate to severe Crohn's disease. Gastroenterology. 2002;122:7–14 
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Стрес може и смањити уклањање воде из лумена, као и изазвати лучење натријума 

и хлорида у лумен. Ово се највероватније дешава повећањем активности парасимпатичког 

нервног система79. Штавише, физички стрес, попут трауме или операције, може повећати 

луминалну пропустљивост80 (Табела 2.).  

 

Табела 2. Различити ефекти стреса на функцију GI система 

Извор: Söderholm JD, Perdue MH., II Stress and intestinal barrier function. Am J Physiol. 2001;280:G7–G13 

Стрес такође утиче на кретање гастроинтестиналног тракта. На овај начин спречава 

пражњење желуца и убрзава покретљивост дебелог црева. У случају синдрома иритабилног 

црева, стрес повећава кретање (контрактилност и покретљивост) дебелог црева.  Претходне 

студије су откриле да CRH повећава кретање у терминалним деловима GI тракта и смањује 

кретање у проксималним деловима GI тракта. Одлагање пражњења желуца се вероватно 

постиже путем CRH-2 рецептора, док рецептори типа 1 утичу на дебело црево81.  

  

 
79 Barclay G, Turnberg L. Effect of psychological stress on salt and water transport in the human jejunum. 

Gastroenterology. 1987;93:91–97.  
80 Söderholm JD, Perdue MH., II Stress and intestinal barrier function. Am J Physiol. 2001;280:G7–G13 
81 Mönnikes H, Tebbe J, Hildebrandt M, Arck P, Osmanoglou E, Rose M, et al. Role of stress in functional 

gastrointestinal disorders. Digest Dis. 2001;19:201–211 
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Ефекти које производи CRH толико су истакнути да се CRH сада сматра идеалним 

кандидатом за лечење синдрома иритабилног црева. Када се серотонин ослобађа као 

одговор на стрес, то доводи до повећања покретљивости дебелог црева стимулацијом 5НТ-

3 рецептора. Штавише, такође је сугерисано да стрес, посебно ментални и емоционални 

стрес, повећава висцералну осетљивост и активира мастоците слузнице. Стимулација CNS-

а стресом има директан ефекат на нервни систем специфичан за GI (тј.плексус) и изазива 

горе наведене промене у кретањима гастроинтестиналног тракта. Заправо, стрес има 

директан утицај на осу мозга и црева. Различите клиничке студије сугеришу директан 

ефекат стреса на синдром иритабилног црева, цревну упалу и пептички улкус82. Из 

наведеног можемо закључити да ефекти стреса на GI систем могу се класификовати у шест 

различитих радњи: Поремећаји кретања GI тракта, повећана висцерална раздражљивост, 

измењена брзина и обим различитих секрета GI, измењена пропустљивост цревне баријере, 

негативни ефекти на проток крви до гастроинтестиналног тракта и повећан број цревних 

бактерија. 

2.7. Стрес и ендокрини систем 

Између стреса и ендокриног система постоји широка и међусобна веза. С једне 

стране, стрес има многе суптилне и сложене ефекте на активност ендокриног система, док 

с друге стране ендокрини систем има много ефеката на одговор на стрес. Стрес може 

активирати или променити активност многих ендокриних процеса повезаних са 

хипоталамусом, хипофизом и надбубрежним жлездама, адренергичким системом, сполним 

жлездама, штитном жлездом и панкреасом. У ствари, сугерисано је да је немогуће одвојити 

одговор на стрес од функција ендокриног система. Ова премиса је напредна због чињенице 

да чак и минимална количина стреса може активирати осовину хипоталамус-хипофиза-

надбубрежна жлезда, која је сама по себи замршено укључена у активацију неколико 

различитих система који луче хормоне 83.  

  

 
82 Konturek PC, Brzozowski T, Konturek SJ. Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic 

approach and treatment options. J Physiol Pharmacol. 2011;62:591–599. 
83 Sapolsky RM. Endocrinology of the stress-response. In: Becker JB, Breedlove SM, Crews D, McCarthy MM, 

editors. Behavioral endocrinology. 2nd. Cambridge, MA: MIT Press; 2002. pp. 409–450. 
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2.8. Хипервентилација 

Хипервентилација је појава до које долази у ситуацијама панике или стреса. У 

почетном стању страха, које и доприноси развоју напада панике, долази до нарушавања 

динамике дисања. Особа код које се јавља ово стање је преплављена осећањем емотивног 

стеса и тако почиње хипервентилација, односно све брже и брже дисање, особа издише 

више ваздуха него што удисањем може да надокнади. Овим долази до брзог смањења 

концентација угљен-диоксида у крви84. Хипервентилација доводи до појаве зачараног круга 

код кога особа паничи и дише све теже, док заузврат кратак дах само још више доприноси 

тензији.  

Особа има доживљај да нема довољно ваздуха, да не уноси довољно кисеоника у 

тело и да ће се стога угушити. Из тог разлога почиње све брже и брже да дише што доводи 

до претеране количине кисеоника (О2) у организму. Треба имати у виду да је самом телу 

зарад ефикасног функционисања неопходно да постоји адекватан баланс кисеоника и угљен 

диоксиода (CО2). Кад удишемо, уносимо кисеоник, а кад издишемо, издишемо угљен 

диоксид. Равнотежа О2 и CО2 зависи од тога колико брзо и дубоко удишемо и издишемо85. 

Низак ниво угљен -диоксида доводи до сужавања крвних судова који снабдевају крв 

мозгом. Ово смањење дотока крви у мозак доводи до симптома попут омаглице и трњења у 

прстима. Озбиљна хипервентилација може довести до губитка свести. Код неких особа, 

хипервентилација је ретка и јавља се само као одговор на страх, стрес или фобију. Код 

других се пак ово стање може редовно јављати као типичан одговор на емотивни стрес. У 

случајевима где је хипервентилација честа појава, долази до синдрома хипервентилације.  

Тежи облик хипервентилације може да доведе до губитка свести. Када дође до 

погоршавања симптома и уколико они дуго трају или ометају свакодневне активности 

важно је потражити медицинску помоћ. Консултовање са лекаром може помоћи да се 

одреди корен проблема, што је веома значајно како би се даље прописало адекватно лечење 

и спречило поновно јављање епизода хипервентилације.  

  

 
84 What to Know About Hyperventilation: Causes and Treatments, доступно на: 

https://www.healthline.com/health/hyperventilation (10.07.2021.) 
85 Hyperventilation доступно на: https://www.uofmhealth.org/health-library/hypvn (14.07.2021.) 

https://www.healthline.com/health/hyperventilation
https://www.uofmhealth.org/health-library/hypvn
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Све поменуто нам јасно приказује колико је процес дисања када смо узнемирени 

важан и у којој мери хипервентилација додатно ремети функционисање организма и 

доприноси развоју и одржању напада панике. Оно што је битно упамити је да 

хипервентилација, иако се доживљава као врло узнемирујућа и исцрпљујућа, није животно 

угрожавајућа. Међутим, у циљу ефикасног превазилажења тегоба у виду напада панике 

потребно је научити и технике које би предупредиле или зауставиле хипервентилацију. 

Са друге стране намерна хипервнетилација, промовисање симпатичке активности 

кроз технику дисања езултира ослобођање епинферина и и сузбија имнуниог одоговора, 

што је указује на изузетно значајно дејство у третману стања повезаних са хроничним 

инфламацијама као што су аутоимуна обољења. Имуни систем је круцијалан за наше 

преживљавање, али претерана продукција цитотоксина резултује повреду ткива или органа, 

као што је случај у аутоимуним боестим. Терапије за ова стања су скупе и имају озбиљне 

последице. Акутна активација симпатичког нервног система пригушује инфламацију 

активирајући в2 адренорецепторе86. 

Eпинефрин умањује ослобађање THF-а изазвано липополисахаридом (LPS) а 

краткотрајна инфузија епинефрина ограничава производњу проинфламаторних цитокина  

током експерименталне ендотоксемије. Осим тога, као део одговора на стрес, повећани 

ниво катехоламина често је праћен повишењем добро познатог имуносупресивног хормона 

кортизола [активацијом осе хипоталамус-хипофиза-надбубрежна жлезда (NRA)]. 

  

 
86 Matthijs Kox M,van Eijk L.T., Zwaag J,van den Wildenberg J.,Sweep C.G.J.S, van der Hoeven G.J,and Pickkersa 

R.,Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in 

humans,Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 May 20; 111(20): 7379–7384. 
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3. РЕЗИЛИЈЕНТНОСТ  

3.1. Дефиниција резилијентности 

За развој зреле личности, неопходно је савладавање техника за суочавање са 

животним изазовима. Неким особама то лакше полази за руком и за њих кажемо да су 

резилијентне. Свака изложеност особе стресу, кризама и трауматским искуствима има 

потенцијал да изазове трајне последице по психофизичко функционисање. Последице могу 

бити нарочито изражене уколико се угрожавајуће ситуације доживе током детињства или 

адолесценције. Међутим, да ли ће до последица и доћи и колико ће оне бити изражене и 

ометајуће за даље функционисање зависи од особина и снага саме особе87.  

Оријентисаност ка тим позитивним аспектима личности представља резилијентност. 

Резилијентност, дакле, подразумева способност особе да адекватно одговори на стрес. То је 

адаптациони одговор личности који има заштитну улогу.  

Међутим, не може се рећи да је тај одговор урођен – он проистиче из компетенција 

која се обликују и усвајају током сазревања и искуства. У томе улогу имају већ прве године 

живота и интеракција са значајним одраслима. Уколико су односи топли и подржавајући, 

резилијентност добија своју основу. Оно што подстиче развој резилијентности јесу 

функционални породични односи, квалитетно заједнички проведено време деце и 

родитеља, психофизичко здравље родитеља, школски успех и подршка од стране 

наставника, укључивање у ваншколске активности, посвећивање пажње хобијима, 

припадност просоцијалној вршњачкој групи, подржавајућа шира друштвена заједница.  

Следи закључак да је развој резилијентности у тесној вези са формирањем личности 

у целини. Бити резилијентан никако не значи да особа не реагује на стресоре и да не 

доживљава негативне емоције, већ то да се на функционалан начин носи са њима и 

превазилази их88. Правилно је резилијентност посматрати као динамички процес који се 

одвија током одрастања, а не као стање, карактерну особину или посебну црту личности.  

  

 
87 Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции. — СПб.: Питер, 2006 
88 Bonanno, G. A. Resilience in the face of potential trauma.  Current Directions in Psychological Science, 2005, 14 

(3), 135-138 
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Она је променљива и варира у зависности од социјалних ситуација и развојних фаза. 

Некада је више изражена улога унутрашње отпорности, некад улога спољашње подршке, 

али је генерално, за што ефикасније превладавање проблема, неопходна интеракција оба 

чиниоца. То уједно значи и да се у једном тренутку у животу може реаговати на један начин, 

а у неком другом другачије89. Резилијентност карактерише и адекватна интеракција између 

ризичних и протективних фактора који се јављају у различитим животним доменима – 

породици, школској средини, вршњачкој групи, друштвеној заједници и самој личности. 

Ризични фактори (на пример, становање у крају у ком је веома изражена стопа 

криминалитета) повећавају шансу за испољавање проблематичних понашања, док 

протективни (на пример, високо функционална породица) штите појединца ублажавајући 

или елиминишући утицај ризичних90. Разлика између протективних фактора и 

резилијентности је у томе да протективни фактори чувају од тога да се дође у стресну 

ситуацију, а резилијентност омогућава адекватно суочавање са потешкоћама када се на њих 

наиђе.  

Резилијентност као комплексан концепт има много дефиниција. Истраживачи је 

дефинишу различито зависно од контекста њиховог истраживања и теоријске оријентације. 

Ралф и Џонсон (Rolf & Johnson 999) наглашавају да те дефиниције уважавају биолошке, 

психолошке и околинске процесе91. Генерално, резилијентност карактерише добар исход 

упркос невољи, компетентност у стресу или опоравак после трауме92. Како је 

резилијентност конципирана из истраживања индивидуалне вулнерабилности, дуго је 

инвулнерабилност била изједначавана са резилијентношћу и тиме се губио суштински 

квалитет резилијентности, а то је да резилијентност није црта коју појединац има или нема 

него динамички процес који се може мењати протеком времена и променом околности93. 

  

 
89 Block, J. H., and Block, J. The role of ego-control and ego-resiliency in the origination of behavior, in The 

Minnesota Symposia on Child Psychology, Vol. 13, ed. W. A. Collings (Hillsdale, NJ: Erlbaum), 1980, 39–101. 
90 Исто 
91 Rolf, J.E., Johnson, J.L. Oppening doors to resilence interventions for prevention research, Plenum Publishers, New 

York, 1999.  
92 Masten, A.S., Coatsworth, J. D. The development of competence in favorable and unfavorable environmenst: 

Lessons from research on successful children, American Psychologist,1998, 56: 227-38.  
93 Cicchetti, D., Toth, S. Perspectives on Research and practice in developmental psychopathology, Child psychology 

in practice, 1998. 5: 69-78.  
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Местен и Котворт (Masten & Coatsworth 1998) операционализују следеће кључне 

концепте који се истражују у оквиру феномена резилијентности: 

• Невоље, тешкоће као околинске или развојне тешкоће и невоље; 

• Ризик-могућност за нежељен исход; 

• Ризик факторе – мерне карактеристике у групи и/или ситуацији која предвиђа 

неповољан исход; 

• Вулнерабилност-индивидуалну склоност ка нежељеном исходу; 

• Ресурс, компензаторни фактор (енгл. ресоурце) мерна карактеристика у групи и/или 

ситуацији која предвиђа генерално или специфично позитиван исход; 

• Протективни фактор – квалитет особе или контекста или интеракције која предвиђа 

добар исход. 

Лутар и остали (Luthar et all. 2000) наводе да се у истраживањима, усмеравањем 

фокуса на резилијентност у контексту општих развојних процеса, изгубило бављење 

„инвулнерабилношћу“, те је резилијентност препозната као динамички процес. Овим се 

добија пунија, вишедимензионална слика и помаже разумевању зашто и како одређени 

процеси могу градити резилијентност у једном, али не и у другом социјалном контексту94. 

Рутер (Rutter, 1993) разуме резилијентност као „индивидулним варијацијама обојени 

одговори на ризик“95, Вернер (Werner, 1992) дефинише резилијентност као „задовољавјућу 

адаптацију на стресне догађаје“96, Гармез (Garmezy, 1991: 129) као „функционисање као 

одговор на тешкоће“ 97. 

Хавлеј и ДеХан (Hawley & DeHaan, 1996) из ових дефиниција издвајају суштину98: 

• Прво, резилијентност је одговор на тешкоће што подразумева начине на које 

индивидуа одговара на проблеме, те да без невоља, резилијентност не постоји. 

• Друго, резилијентност носи у себи могућност опоравка, особа је способна да се врати 

или опорави од невоље достижући или превазилазећи ранији ниво функционисања. 

 
94 Luthar, S. S., Cicchetti, D., Becker, B. Research on resilience: Response to commentaries. Child development, 2000, 

71: 573-75  
95 Rutter, M. Resilience: Some conceptual considerations, Journal of Adolescent Health,1993, 14(8), 626-631.  
96 Werner, E.E., & Smith, R.S. Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood, Cornell University 

Press, Ithaca, 1992, 80-92 
97 Garmezy, N. Resilience in childrens adaptation to negative life events and stressed environments, Pediatric Annals, 

1991, 20 (9) 462-466.  
98 Hawley, D.R., DeHaan, L. Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives, 

Family Process, 35 ( 3 ), 1996, 283-298.  
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• Треће, резилијентност је генерално описана у терминима доброг осећаја, а не 

патологије. Снаге, пре него дефицити су виђене као ресурси који омогућавају индивидуи да 

превазиђе невоље. 

Упркос великом броју дефиниција, све дефиниције резилијентности имају 

заједничко то да су груписане око два појма: недаћа (стресних, негативних животних 

догађаја) и позитивне адаптације. Тако да резилијентност заправо представља позитивну 

адаптацију на недаће, односно стресне и негативне животне догађаје. При том не смемо 

занемарити и чињеницу да и позитивни животни догађаји, попут унапређења, уласка у брак 

и добијања детета захтевају од појединца адаптацију на њих (појединац добија нове улоге 

којима мора да научи да управља, нове дужности и сл.). 

Мурај и Заутра (Murray & Zautra, 2012) користе ову ширу концептуализацију 

резилијентности да дефинишу термин као адаптивни одговор на недаће кроз три процеса: 

опоравак, одрживост и раст99. Сваки процес обухвата јединствене аспекте резилијентности 

који су евидентни у искуству народа, али и у литератури фокусираној на резилијентност. 

Прво и најважније је опоравак који је доминантна дефиниција и фокус литературе о 

резилијентности. Као одговор на значајне стресоре, људи често доживљавају афективну 

узнемиреност, а опоравак сугерише да су они у стању да направе неопходна 

психофизиолошка и социјална прилагођавања и врате се на свој ниво функционисања пре 

стреса. Многи људи су у стању да истрају и наставе напред са мало или нимало знакова 

утицаја стресора. Ово сведочи о заједничком искуству одрживости и способности многих 

да напредују упркос недаћама. Људи могу да доживе благи пад у функционисању и да 

наставе да се крећу напред, ка личним циљевима и циљевима који чине њихове животе 

значајним, са мало или нимало утицаја стресора на њихово целокупно здравље и 

благостање. То такође може да подразумева одржавање позитивних утицаја људи, 

позитиван пол хедонистичког аспеката благостања, чак и кад негативан утицај настане док 

су суочени са стресом. Резилијентност се такође односи на раст који укључује додатне 

добитке и напредак пратећи недаће кроз нова учења и постизање јачег осећаја сопства. 

  

 
99 Murray, K., & Zautra, A. Community Resilience: Fostering Recovery, Sustainability,and Growth. In M. Ungar 

(Ed.), The Social Ecology of Resilience. A Handbook of Theory and Practice , 2012,  337–345. New York: Springer 

Science+Business Media. 
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Слика 2. Путање резилијентности: опоравак, одрживост и раст 

Извор: Murray, K., & Zautra, A. Community Resilience: Fostering Recovery, Sustainability,and Growth. In M. Ungar 

(Ed.), The Social Ecology of Resilience. A Handbook of Theory and Practice , 2012,  337–345. New York: Springer 

Science+Business Media. 

Она чак може да допринесе новом правцу живота који му даје смисао (овај аспект 

резилијентности је такође у вези са концептима посттрауматског раста). Људи могу да расту 

и развијају се након стреса на начин да побољшају своје укупно благостање као што су 

стицање нових вештина, јачање самопоуздања или пружање нове животне перспективе 

(Слика 2)100. У испитивању карактеристика резилијентног реаговања често се дешава да 

људи и заједнице могу бити успешни на једној али не и на другој путањи резилијентности. 

Могуће је да се опораве од негативних околности без учења из искуства, као и да 

расту током трауматских догађаја, али да се још увек боре са опоравком. Три путање 

резилијентности (опоравак, одрживост и раст) се примењују подједнако на заједнице као и 

на појединце101. 

 

 

 

 

 

 

  

 
100 Исто 
101 Исто 
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3.2. Главни фактори резилијентности 

Развијање резилијенције је сложено и лично. То укључује комбинацију унутрашњих 

снага и спољних ресурса, а не постоји универзална формула за постајање резилијенције. 

Сви људи су различити: Док једна особа може развити симптоме депресије или 

анксиозности након трауматичног догађаја, друга особа можда неће пријавити никакве 

симптоме. Комбинација фактора доприноси изградњи резилијенције, а не постоји 

једноставна листа задатака за превазилажење недаћа. У једној лонгитудиналној студији, 

заштитни фактори за адолесценте у ризику од депресије, попут породичне кохезије, 

позитивне самопроцене и добрих међуљудских односа, били су повезани са отпорним 

исходима у младости102. Док појединци на различите начине обрађују трауму и недаће, 

постоје одређени заштитни фактори који помажу изградњи отпорности побољшавајући 

вештине суочавања и прилагодљивост. Ови фактори укључују:  

• Истраживање социјалне подршке објављено 2015. у часопису Ecology and Society 

показало је да друштвени системи који пружају подршку у време кризе или трауме 

подржавају отпорност појединца103. Социјална подршка може укључивати ужу или ширу 

породицу, заједницу, пријатеље и организације. 

• Реално планирање. Способност прављења и спровођења реалних планова помаже 

појединцима да одиграју своје снаге и усредсреде се на оствариве циљеве. 

• Самопоштовање. Позитиван осећај себе и самопоуздање у своје снаге може одбити 

осећање беспомоћности када се особа суочи са недаћама. 

• Вештине суочавања. Вештине суочавања и решавања проблема помажу оснажити 

особу која мора проћи кроз недаће и превладати тешкоће. 

• Вештине комуникације. Способност јасне и ефикасне комуникације помаже људима 

да траже подршку, мобилишу ресурсе и предузму мере. 

• Емоционална регулација Способност управљања потенцијално снажним емоцијама 

(или тражење помоћи да се кроз њих прође) помаже људима да задрже фокус приликом 

превазилажења изазова. 

  

 
102 Hurley K., What Is Resilience? Your Guide to Facing Life’s Challenges, Adversities, and Crises, LCSW Medically 

Reviewed by Allison Young, MD, December 11, 2020 
103 Ecology and Society доступно на https://www.ecologyandsociety.org/ (01.08.2021.) 

https://www.ecologyandsociety.org/


35 

 

Истраживање теорије резилијенције показује да је императив управљати 

непосредним окружењем појединца и промовисати заштитне факторе док се баве захтевима 

и стресом са којима се појединац суочава.  Другим речима, резилијентност није нешто у 

шта људи улазе само у огромним тренуцима недаћа. Гради се тако што се људи свакодневно 

суочавају са свим врстама стресора, а заштитни фактори се могу неговати. 

3.3. Модели резилијенције 

Постоје три опште класе модела резилијенције - компензациони, заштитни и 

изазовни - који објашњавају како фактори резилијенције делују на промену путање од 

изложености ризику до негативног исхода104. 

3.3.1. Компензациони модел 

Компензациони модел најбоље објашњава ситуацију у којој се фактор резилијенције 

супротставља или делује у супротном смеру од фактора ризика. Фактор резилијенције има 

директан утицај на исход, онај који је независан од дејства фактора ризика. У CIET-овој 

студији ACIERN-East, на пример, уздржавање или умереност алкохола је компензациона у 

смислу да је директно и независно повезано са мањим ризиком од самоубиства младих105. 

3.3.2. Заштитни модел 

У заштитном моделу, средства или ресурси умањују или смањују ефекте ризика на 

негативан исход. Заштитни фактори могу деловати на неколико начина да утичу на исходе. 

Они могу помоћи у неутралисању ефеката ризика; они могу ослабити, али их не могу 

потпуно уклонити; или могу појачати позитиван ефекат другог промотивног фактора у 

стварању исхода. У студији ACIERN-East, без дрога, иако није директно повезано са мањим 

ризиком од самоубиства, повезано је са мањом употребом алкохола и стога је заштитно у 

смислу да појачава анти-самоубилачки потенцијал потоњег106. 

 
104 Fergus S, Zimmerman M. Adolescent resilience: A Framework for understanding health development in the face 

of risk. Annual Review of Public Health. 2005;26:399–419. 
105 Andersson N, Ledogar RJ. The CIET Aboriginal youth resilience studies: 14 years of capacity building and methods 

development in Canada. Pimatisiwin: Journal of Aboriginal and Indigenous Community Health. 2008;6(2):65–88 
106 Исто 
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3.3.3. Модел изазова 

Трећи модел отпорности је модел изазова. У овом моделу, веза између фактора 

ризика и исхода је „криволинијска“: изложеност и ниским и високим нивоима фактора 

ризика повезана је са негативним исходима, али су умерени нивои ризика повезани са мање 

негативним (или позитивним) исходи.  

На пример, адолесценти изложени умереним нивоима ризика могу се суочити са 

довољно фактора ризика да науче како да га превазиђу, али нису изложени толико да је 

превазилажење немогуће. Многи изазовни модели захтевају лонгитудиналне податке.  

Истраживачи их, на пример, користе за праћење како поновљена изложеност 

изазовима припрема адолесценте за суочавање са недаћама у будућности. Занимљиву 

примену изазовног модела резилијенције пружа Ричардсон (Richardson, 2002) за којег је 

„реинтегративна реинтеграција“ најпозитивнији исход процеса који укључује реакције 

појединца на неки стрес или недаћу. Отпорна реинтеграција настаје када се доживи неки 

увид или раст као резултат поремећаја. Резултат је идентификација или јачање отпорних 

квалитета. Према основној теорији, појединци су генетски предиспонирани са више 

потенцијала него што су свесни. „Процес ометања резилијенције“ средство је за приступ 

овом потенцијалу107. 

  

 
107 Richardson GE. The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology. 2002;58(3):307–321 
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3.4. Врсте резилијенције  

Реч резилијентност се често сама користи за представљање опште прилагодљивости 

и сналажења, али се може поделити на категорије или типове: 

1. Психолошка резилијентност 

2. Емоционална резилијентност 

3. Физичка издржљивост 

4. Резилијентност заједнице 

3.4.1. Психолошка резилијентност 

Психолошка резилијентност се односи на способност менталног издржавања или 

прилагођавања неизвесности, изазовима и недаћама. Понекад се назива и „ментална снага“. 

Људи који показују психолошку отпорност развијају стратегије и способности суочавања 

који им омогућавају да остану мирни и фокусирани током кризе и да наставе даље без 

дугорочних негативних последица. 

3.4.2. Емоционална резилијентност 

Постоје различити степени колико се особа емоционално носи са стресом и 

недаћама. Неки људи су, по природи, мање или више осетљиви на промене. Начин на који 

особа реагује на ситуацију може изазвати поплаву емоција. Емоционално резилијентност 

људи разумеју шта осећају и зашто108. Они улазе у реалан оптимизам, чак и када се 

суочавају са кризом, и проактивно користе унутрашње и спољне ресурсе. Као резултат тога, 

они су у стању да управљају стресорима као и својим емоцијама на здрав, позитиван начин. 

3.4.3. Физичка резилијентност 

Физичка резилијентност се односи на способност тела да се прилагоди изазовима, 

одржи издржљивост и снагу и опорави се брзо и ефикасно. То је способност особе да 

функционише и опорави се када се суочи са болешћу, несрећом или другим физичким 

захтевима.   

 
108 Hurley K., What Is Resilience? Your Guide to Facing Life’s Challenges, Adversities, and Crises, LCSW Medically 

Reviewed by Allison Young, MD, December 11, 2020 
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Истраживање објављено у априлу 2016. у The Journal of Gerontology показало је да 

физичка отпорност игра важну улогу у здравом старењу, јер се људи суочавају са 

медицинским проблемима и физичким стресом109. Избор здравог начина живота, изградња 

веза, стварање времена за одмор и опоравак, дубоко дисање и бављење угодним 

активностима сви играју улогу у изградњи физичке отпорности. 

3.4.4. Резилијентност заједнице 

Резилијентност заједнице односи се на способност група људи да одговоре и опораве 

се од неповољних ситуација, попут природних катастрофа, дела насиља, економских 

тешкоћа и других изазова за своју заједницу. Примери отпорности заједнице у стварном 

животу укључују New York City након терористичких напада 11. септембра; Newtown, 

Connecticut, након пуцњаве у основној школи Sandy Hook; New Orleans након урагана 

Катрина; и заједнице у Gilroy, у Калифорнији, El Paso, Texas и Dayton, Ohio након масовних 

пуцњава. 

4. ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА 

4.1. Базичне димензије превазилажења стреса 

Због тога што је број конкретних превладавајућих одговора практично бесконачан, 

корисно их је класификовати с обзиром на неки критеријум. Емпиријски то може бити 

учињено помоћу факторске анализе, али факторске солуције се типично разликују од узорка 

до узорка и од стресора до стресора. Постоји много покушаја да се редукује скуп могућих 

одговора на једноставнији сет димензија (парсимонија). Број димензија које су установљене 

теоријски или пронађене емпиријски зависи и од нивоа у хијерархији концепата којима се 

описује превладавање. Кроне (Krohne, 1993) разликује бихевиорални од концептуалног 

нивоа, а сваки од њих садржи две подкласе. Реакције и акти сачињавају бихевиорални ниво 

који се налази на дну хијерархије.   

 
109 Heather E. Whitson, Wei Duan-Porter, Kenneth E. Schmader, Miriam C. Morey, Harvey J. Cohen, Cathleen S. 

Colón-Emeric Physical Resilience in Older Adults: Systematic Review and Development of an Emerging Construct  

The Journals of Gerontology: Series A, Volume 71, Issue 4, April 2016, Pages 489–495, 
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Реакција превладавања односи се на један бихевиорални елемент (нпр. пребацивање 

са информативног на музички програм у лабораторијским експериментима)110. Неколико 

сличних реакција чини акт (нпр. неко понашање усмерено на решавање проблема). На 

концептуалном нивоу може се идентификовати низ аката који чине стратегију 

превладавања, као што је коришћење социјалних ресурса или окретање религији. 

Стратегије могу бити подведене под суперстратегије, којих, према Krohne -у, има две. И 

други аутори и истраживачи говоре о мањем броју (2 до 4) димензије превладавања, које 

најчешће називају стиловима превладавања111. Стилови превладавања су личне тенденције 

да се реагује на уобичајени или преферирани начин у различитим стресним ситуацијама 

које имају сличне основне карактеристике. Стилови превладавања стреса представљају 

опште диспозиције за одређени начин понашања у (потенцијално) стресним околностима. 

Они имају утицаја на различите фазе и аспекте стрес процеса (процена догађаја), као и на 

краткорочне и дугорочне ефекте стреса (очување емоционалне равнотеже, прихватање 

реалности, очување задовољавајуће слике о себи и сопственим могућностима и сл). 

4.2. Категорије превазилажења према фокусу пажње 

Према Krohne-у, чије је схватање о структури превладавања изнесено у претходном 

делу, постоје две суперстратегије превладавања. Оне су ортогоналне димензије 

оријентације пажње и могу бити схваћене као димензије личности. Усмеравање пажње 

обухвата оне стратегије које карактерише интензивно прикупљање и обрада информација 

везаних за стресни догађај. Когнитивно избегавање карактерише одвраћање пажње од било 

каквих знакова везаних за стресни догађај112. Још неки стилови превладавања, који се 

најчешће наводе у литератури, имају различита имена, али они у основи означавају 

приступајуће проблему. Мање или више експлицитно поменути аутори наводе да се ради о 

стиловима усмеравања пажње ка проблему или од проблема. 

  

 
110 Krohne, H.W. (1993). Vigilance and cognitive avoidance as concepts in coping research. In H.W. Krohne (Ed.), 

Attention and avoidance: Strategies in coping with aversiveness. Seattle (WA), Hogrefe & Huber, 1993, 55-68 
111 Исто  
112 Исто 
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4.3. Категорије према функцијама превазилажења 

Добро познат је приступ Lazarus-a и Folkman, који разликују на проблем усмерено и 

на емоције усмерено превладавање, према могућој функцији превладавајућег понашања, а 

то је решавање проблема или регулација емоција113. У првом случају ради се о акцијама које 

представљају покушај да се измени проблематичан однос особе и околине, тј. да се реши, 

преформулише стресна ситуација или минимизирају њени ефекти. Ове акције не морају 

нужно бити успешне; могу чак имати негативне ефекте, али оно што је битно да бисмо их 

сматрали превладавањем је - покушај. Супротно томе, друга врста превладавања укључује 

стратегије за одвлачење пажње, фантазију или друге свесне активности чији је циљ 

регулација афеката; као и (углавном когнитивне) стратегије које се користе са циљем да се 

ситуацији припише ново значење. То су стратегије које не мењају директно конкретну 

ситуацију, али које не морају бити пасивне; напротив, оне могу да укључују унутрашњу 

реструктурацију и да изискују знатан напор.  

Преференције за ове видове превладавања могу се јавити одређеним редоследом, 

нпр. особа може прво покушати да измени стање ствари у околини, а потом, након неуспеха, 

да реинтерпретира ситуацију и пронађе неко субјективно значење у њој. О поменутим двема 

категоријама аутори говоре као о стиловима превладавања стреса114.  

Стилове превладавања одређују као опште диспозиције за одређени начин понашања 

у (потенцијално) стресним околностима, а о стратегијама превладавања говоре на 

специфичнијем нивоу анализе чији је циљ разумевање људског понашања у условима 

стреса. У оквиру поменута два стила превладавања могуће је разликовати велики број 

стратегија превладавања. Још једна концептуална дистинкција је између асимилативног и 

акомодативног превладавања, при чему прво подразумева прилагођавање околине особи, а 

друго прилагођавање особе околини. Две по функцији различите врсте превладавања су још 

називане овладавање насупрот тражењу значења115  или примарна контрола насупрот 

секундарној контроли116.   

 
113 Lazarus, R. S., & Folkman, S. Stress, appraisal, and coping“,New York: Springer, 1984, 220-238 
114 Pearlin, L., Schooler, C. The structure of coping. Journal of Health and Social Behavior, 1978, 2-21 
115 Taylor, S.E. Adjustment to threatening events. A theory of cognitive adaptation. American Psychologist, 1983, 

150-168 
116 Rothbaum, F., Weisz, J.R., & Snyder, S. Changing the world and changing the self: A two-process model of 

percieved control. Journal of Personality and Social Psychology, 1982, 22-35 
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Неки аутори сматрају да се дистинкција између асимилативног и акомодативног, и њој 

сличне овде наведене, могу свести на дистинкцију између превладавања усмереног на 

проблем и превладавања усмереног на емоције. Аутор овог рада се слаже са поменутим 

мишљењем. 

4.4. Тродимензионални модели превазилажења 

Поједини аутори прихватају дистинкцију између превладавања усмереног на 

проблем и на емоције, али овим двема димензијама превладавања додају још једну, трећу.  

Постојање три димензије превладавања заступа Амиркан (Amirkhan,1990) 117.  

Комбинујући рационалне и емпиријске кораке у процесу конструкције мерног 

инструмента (CSI), овај аутор је дошао до следеће три димензије превладавања: 

превладавање путем решавања проблема, тражење социјалне подршке и избегавање.  

Тражење или мобилизација социјалне подршке су понашања која су често 

идентификована као стратегије превладавања. Међутим, у многим истраживањима 

социјалне стратегије превладавања нису се појављивале као посебан фактор, тј. димензија 

превладавања. Објашњење за ову појаву можда лежи у томе што је социјална подршка сама 

по себи мултидимензионални конструкт. Инструментална подршка корисна је за решавање 

проблема, емоционална подршка за утеху итд. Због тога није изненађујуће што су Карвер и 

сар. (Carver, 1989)118 нашли два фактора социјалне подршке. Опште питање је да ли је овај 

конструкт концептуализован на одговарајућем нивоу унутар система конструката 

повезаних са превладавањем. Према Паркеру и Ендлеру (Parker & Endler, 1992)119 социјални 

ресурси могу бити коришћени у оквиру многих стратегија. Они сугеришу да се тражење 

социјалне подршке избаци са листе стратегија превладавања и да се дода на листу ресурса 

за превладавање. 

  

 
117 Amirkhan, J.H. A factor analyticaly derived measure of coping: The Coping Strategy Indicator, Journal of 

Personality and Social Psychology, 1990, 150-168 
118 Carver, C.S., Scheier, M.S., & Weintraub, J.L. Assessing coping Strategies: A theoretically based approach, Journal 

of Personality and Social Psychology, 1989, 240-269 
119 Parker, J.D.A., & Endler, N.S. Coping with coping assessment: A critical review. European Journal of Psychology, 

1992, 250-330 
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За разлику од њих, Klauer 120 и сар. (Klauer, 1989) су поделили све стратегије 

превладавања у социјалне и несоцијалне. Још једно гледиште према коме постоје три 

основне димензије превладавања такође произилази из напора да се конструише мерни 

инструмент који ће превазићи недостатке постојећих. То је гледиште које заступају Паркер 

и Ендлер (Parker & Endler, 1992)121. Они разликују превладавање усмерено на задатак, 

превладавање усмерено на емоције и превладавање усмерено на избегавање. У оквиру 

димензије избегавања даље се могу разликовати подкатегорије дистракције и социјалне 

диверзије. Наведено гледиште, међутим, пре укључује комбинацију постојећих модела, 

него иновативност. 

4.5. Категорије према методама превазилажења 

У литаратури се може пронаћи и разликовање базирано на методу превладавања, у 

оквиру кога се разликују примарно когнитивни или примарно бихевиорални покушаји.  

Неки аутори122 су комбиновали два приступа да би добили интегративнију 

концепцију превладавања. На тај начин су добијене четири основне категорије 

превладавања:  

• когнитивно, на проблем усмерено,  

• бихевиорално, на проблем усмерено,  

• когнитивно избегавајуће  

• бихевиорално избегавајуће.  

Овакво разликовање четири димензије превладавања није широко прихваћено, као 

што је случај са дводимензионалним моделима. 

  

 
120 Klauer, T., Filipp, S.H., & Ferring, D.The inventory to assess forms of coping: Scale development and first results 

pertaining to reliability“, validity and stability. Diagnostica, 1989, 308-325 
121 Parker, J.D.A., & Endler, N.S. Coping with coping assessment: A critical review. European Journal of Psychology, 

1992, 250-330 
122 Moos, R.H. (Ed.) Human adaptation: Coping with life crisis. Lexington (MA), Health., 1976, 158-168 
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4.6. Сличности међу моделима превазилажења 

Упркос очигледној различитости међу теоријским и емпиријским приступима 

концептуализацији превладавања, могуће је уочити неке сличности међу њима. Из прегледа 

различитих модела види се да они истичу базичну дистинкцију између два основна стила 

(суперстратегије) превладавања. Први стил подразумева усмереност према извору стреса и 

укључује покушаје да се у мањој или већој мери утиче на стресор - напоре да се савлада, 

промени нека карактеристика особе, околине или релације међу њима која је процењена као 

стресогена123. Овај стил, или група стратегија, различито је означавана у литератури: на 

проблем усмерено превладавање, примарна контрола, приступање проблему, усмеравање 

пажње (мониторинг), активно превладавање итд. Други стил одликује усмереност на 

негативан емоционални одговор у оквиру стрес процеса и он садржи напоре да се 

емоционална реакција трансформише, редукује или избегне. Овај стил, или група 

стратегија, такође је називана различито: на емоције усмерено превладавање, секундарна 

контрола, избегавање, одвраћање пажње, репресија, пасивно превладавање итд124. 

Међутим, свођење свих поменутих модела на јединствен принцип класификовања 

превладавања замагљује неке важне разлике које постоје међу њима. Пре свега, овде треба 

направити дистинкцију између приступа који уводи разликовање према функцији 

превладавања и идентификује на проблем и на емоције усмерено превладавање, са једне 

стране; и приступа који се заснива на фокусу пажње и прави разлику између приступајућег 

и избегавајућег превладавања, са друге стране. Иако су, из најшире перспективе 

посматрана, ова два дводимензионална модела слична, сувише информација се губи 

уколико се они сведу на један. На пример, на емоције усмерене стратегије могу 

потенцијално да укључе и приступајуће и избегавајуће стратегије. Особа може да улаже 

активан напор да смањи интензитет негативне емоционалне реакције, нпр. кроз промене 

когниције; или може избегавати контакт са својим емоцијама, тако што ће се нпр. 

препустити сањарењу. Зато је можда реалности примереније разликовање четири одвојене 

димензије, које представљају комбинацију две димензије према функцији превладавања и 

две димензије с обзиром на усмереност пажње.   

 
123 Amirkhan, J.H. A factor analyticaly derived measure of coping: The Coping Strategy Indicator, Journal of 

Personality and Social Psychology, 1990, 150-168 
124 Исто 
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Ревидирани Лазарусов (Lazarus,1991) 125Упитник за процену начина превладавања 

узима у обзир оба принципа класификовања превладавања, са три од осам субскала којима 

се региструје приступајуће/на емоције усмерено превладавање (позитивна преформулација, 

прихватање одговорности, самоконтрола) и три субскале за испитивање приступајућег/на 

проблем усмереног превладавања (тражење подршке, конфронтација, решавање проблема). 

Овај упитник садржи и субскалу дистанцирања, које се дефинише као на емоције 

усмерено/избегавајуће превладавање, док је бежање вид на проблем усмереног / 

избегавајућег превладавања. 

4.7. Процес превладавања у реалним ситуацијама 

У реалним ситуацијама превладавање има два посебна, али повезана задатка. Први 

задатак је одговорити на захтеве из спољашње средине, а други је регулисати емоције 

повезане са ситуацијом. Ова два задатка се не морају симултано решавати. Због тога се каже 

да је превладавање динамичан процес, у оквиру кога се мењају и захтеви у спољашњој 

средини и стратегије које особа користи. Цео процес могао би бити подељен на две фазе. 

Прва је акутна фаза у којој је енергија усмерена минимизирању ефеката стреса, а друга је 

фаза реорганизације када се особа суочава са новом реалношћу и прихвата је. У акутној 

фази осећања могу бити негирана, док је пажња усмерена практичним проблемима.  

Фаза реорганизације означава постепен повратак нормалном функционисању и 

постизање нове равнотеже у измењеним условима. Нова осећања се интегришу у живот 

особе и њену слику о себи. 

  

 
125 Lazarus, R. S. Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press, 1991. Macksoud, M. S., Dyregrov, 

A., Raundalen, M. Traumatic war experiences and their effects on children, 1993. In: Wilson, J. P., Raphael, B. (Eds.), 

International Handbook of Traumatic Stress Syndromes. New York: Plenum Press. 
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4.8. Ефикасност превазилажења стреса 

Добар део истраживања превладавања посвећен је проблему ефикасности на 

проблем и на емоције усмерених стратегија. Ова истраживања обезбедила су чврсте доказе 

да ефикасност стратегија превладавања зависи од природе стресне ситуације. Код одраслих 

је пронађено да су на проблем усмерене стратегије најефикасније у ситуацијама које се 

опажају као подложне контроли, док су на емоције усмерене стратегије најефикасније у 

ситуацијама које су перципиране као неподложне контроли. Када се у ситуацијама са малом 

могућношћу контроле користе стратегије усмерене на проблем, поновљени неуспешни 

покушаји ће на крају довести до смањења мотивације, пасивности, депресије и 

беспомоћности.  

Прикупљање информација, на пример, које представља на проблем усмерено 

превладавање, може појачати емоционалну реакцију у оквиру стрес процеса; док би у истој 

ситуацији коришење нпр. избегавања могло поменуту реакцију ублажити. Дакле, 

контролисање емоција може у неким ситуацијама бити ефикасније него решавање 

проблема. Lazarus и Folkman126 указују да у већини ситуација особа треба прво да успостави 

емоционалну регулацију да би могла да примењује стратегије усмерене на проблем. Аутори 

који се баве ефикасношћу превладавања различитих стресова код деце дошли су до сличних 

увида. У ситуацијама које је могуће контролисати, усмеравање пажње (мониторинг) доводи 

до повишене тензије, која дете подстиче на акцију са циљем остваривања контроле.  

Када стресна ситуација није подложна контроли, усмеравање пажње има малу 

инструменталну вредност. Оно повећава интензитет стресне емоционалне реакције, за 

разлику од одвраћања пажње које може умањити интензитет исте. 

  

 
126 Lazarus, R. S., & Folkman, S. Stress, appraisal, and coping,New York: Springer, 1984, 220-238 
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4.9. Технике дисања у превазилажењу стресне ситуације 

За опуштање постоје различите технике дисања. У суштини, општи циљ је прелазак 

са дисања горњим грудним кошем на трбушно дисање. 1904 године Кристијан Бор (Christian 

Bohr) је открио начин на који CO2 утиче на везу између CO2 и хемоглобина127.  

Бутејко (Buteyko) техника дисања управо пропагира ову везу, јер је добро познато да 

хемоглобин унутар црвених крвних зрнаца лакше отпушта кисеоник у присуству CO2.  

Као и да примарни стимулус дисања није недостатак кисеоника већ ниво угљен 

диоскида. Ова техника се заснива на удисању мање ваздуха кроз нос у трајању од 2-3 

секунде а издисању 5-6 секунди. Техника се изводи у усправном положају тела, што лакше 

и контролисаније. CO2 је познат као вазодилататор што означава директно ширење крвних 

судова у читавом нашем телу. Међутим лаганим дисањем кроз нос добијамо и користи азотн 

оксида који се директно убацује у. плућа и понаша се као бронходилататор. Технику 

карактеришу дужи издисаји што представља парасиматочку доминацију. Техника се изводи 

у трајању од 10 минута комбинујући лагано дисање кроз нос у трајању од 2-3 секунде 

издисањем у трајању од 5-6 секунди, као и задржавање ваздуха у издисају на тај начин 

правећи способност тела да толерише повишене ницое CO2 у телу, у истом тренутку 

добијајући вишеструку корист на физичко тело, омогућавајући побољшан транспорт 

кисеоника до свих ћелија органа и ткива у нашем телу и правећи толеранцију на CO2. Како 

је код хроничног и акутног стреса проблем хипервентилација јасно је да је ова метода 

изузетно ефикасна код физичке реакције на стресни одговор128. 

  

 
127 West B. J.,Three classical papers in respiratory physiology by Christian Bohr (1855–1911) whose work is 

frequently cited but seldom read, Department of Medicine, University of California, San Diego, La Jolla, California 

Submitted 3 December 2018; accepted in final form 15 January 2019 
128 Chaudhary, S., Khanna, C., Maurya, U.K., & Shenoy, S. Effects of Buteyko breathing technique on physiological 

and psychological parameters among university football players. European Journal of Molecular and Clinical 

Medicine, 8(2), 2021, 1790-1800. 
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4.9.1. Релаксационе вежбе 

Техникама дисања смо у стању да контролишемо реакцију тела на стрес. Код техника 

дисања добро је знати да треба ообратии пажњу на биомеханику дисања, биохемију дисања 

и фреквенцу129. То значи да када их изводимо треба обратити пажњу на положај тела, на 

коришћење носа, и ритам самог дисања. Превасходно јер са удахом и издахом срце даје 

информације респираторном центру у мозгу да убрза рад срца или успори. Један од тих 

механизама је јасан, када издахнемо, дијафрагма се подигне горе, срце постаје физички 

мање а крв се кроз њега креће брже услед смањења волумена.  

Синоатријски чвор истог тренутка шаље информацију респираторном центру мозгу 

да крв иде брзо кроз срце, мозак одмах врати сигнал срцу са директном инструкцијом 

,,успори.’’130Стимулишући парасимаптичку активност. Из овог можемо да видимо да су 

технике дисања и те како значајне када је у питању стресни одговор тела, поготово оне где 

је издисај дужи од удисаја и има директан утицај на физичке реакције тела на стресни 

одговор. 

Контролисано дисање може изазвати контролисане промене које укључују131: 

• снижен крвни притисак и број откуцаја срца 

• смањен ниво хормона стреса у крви 

• смањено накупљање млечне киселине у мишићном ткиву 

• уравнотежен ниво кисеоника и угљен -диоксида у крви 

• побољшано функционисање имунолошког система 

• повећана физичка енергија 

• повећани осећај смирености и благостања. 

  

 
129 Gerritsen J.S.R., and Band P.H.G., Breath of Life: The Respiratory Vagal Stimulation Model of Contemplative 

Activity, Front Hum Neurosci. 2018; 12: 397. 
130 Komori T., The relaxation effect of prolonged expiratory breathing,Ment Illn. 2018 May 15; 10(1): 7669. 
131 Russo A. M., Santarelli M.D., and O’Rourke D., 

The physiological effects of slow breathing in the healthy human Breathe (Sheff). 2017 Dec; 13(4): 298–309. 
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4.9.2. Трбушно дисање 

Трбушно дисање. За опуштање постоје различите технике дисања. У суштини, 

општи циљ је прелазак са дисања горњим грудним кошем на трбушно дисање. Код особе 

под стресом је битно да је мирна, да се налази у опуштеном окружењу и да је нико не омета 

10 до 20 минута. Може да подеси аларм ако не жели да изгубите појам о времену.  

Потребно је да седи удобно и да подигне грудни кош како би се прошириле груди, 

потом да стави једну руку на груди, а другу на стомак. Обратите пажњу на то како се горњи 

део груди и стомак крећу док дише.132 Особа мора да се концентрише на дах и покуша да 

лагано удахне и издахне кроз нос. Горњи део груди и стомак би требали бити мирни, 

омогућавајући дијафрагми да ради ефикасније са стомаком, а не са грудима. Са сваким 

удахом код особе дозволити да напетост у телу измакне. Када особа полако и трбухом дише, 

треба да мирно седи и ужива у осећају физичког опуштања. Плитко дисање горњим грудима 

део је типичног одговора на стрес. Одговор на стрес може се смањити свесним дисањем 

помоћу дијафрагме. Трбушно дисање помаже у контроли нервног система и подстиче тело 

да се опусти, доносећи низ здравствених користи. 

4.9.3. 4-7-8 Бокс дисање 

4-7-8 вежба дисања која такође користи како би помогло особи да се опусти133. Ову 

вежбу особа може извести седећи. „За почетак, ставите једну руку на стомак, а другу на 

груди. Дубоко, полако удахнути из стомака и тихо бројити до 4 док се удише. На тај начин 

уносимо ваздух у плућа, Задржите дах и тихо бројите од 1 до 7. тако остављемо више 

времена за разумену гасова у плућима, Потпуно издахнути док се тихо броји од 1 до 

8.продужен издах означасва парасимпатичку доминацију. Поновити 3 до 7 пута или док се 

особа не смири. Особа треба да обрати пажњу на то како се осећа на крају вежбе“134. 

  

 
132 Breathing to reduce stress доступно на:https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/breathing-to-

reduce-stress(15.07.2021.) 
133 Breathing Techniques for Sleep доступно на:https://www.webmd.com/sleep-disorders/breathing-techniques-

sleep(29.07.2021.) 
134 Stress Management: Breathing Exercises for Relaxation доступно на: https://www.uofmhealth.org/health-

library/uz2255 https://www.uofmhealth.org/healthlibrary/uz2255(18.07.2021.) 
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„4-4-4-4 се изводи на исти начин. 4 секунде удах (уношење ваздуха у плућа) 4 

секунде задржавање ваздуха (време за размену гасова) 4 секунде издисај (парасимпатичка 

активност,) 4 секунде задржавање у издисају (толеранција на CO2.).135 Вежба се изводи у 

трајању од 5-10 минута, иако смирење долази врло брзо услед позитивног дејства на 

физиолошке механизме“136. 

4.9.4. Роло вежба дисање 

Ролано дисање помаже особи да развије пуну употребу плућа и да се усредсреди на 

ритам дисања. „То можете учинити у било ком положају. Али док се учи, најбоље је лежати 

на леђима са савијеним коленима. Леву руку ставити на стомак, а десну на груди.  

Обратите пажњу на то како се руке померају док се удише и издише. Вежбати 

пуњењем доњих плућа дисањем тако да се „трбушна“ (лева) рука подигне при удисању, а 

„грудна“ (десна) рука остане мирна. Увек удисати на нос и издахнути на уста. Учинити то 

8 до 10 пута. Када се напуне и испразне доња плућа 8 до 10 пута, додати други корак дисању: 

прво удахнити у доња плућа као и до сада, а затим наставити са удисањем у горњи део 

грудног коша. Дисати полако и редовно. Док се то ради, десна ће се рука подићи, а лева ће 

мало пасти док трбух пада. Док полако особа издахне кроз уста, испустити тихи, снажан 

звук док прво пада лева, а затим десна рука. Док особа издише, осетиће како напетост 

напушта тело док се све више опушта. Вежбати дисање и издисај на овај начин 3 до 5 

минута. Особа ће уочити да се кретање трбуха и груди диже и спушта попут кретања 

ваљаних таласа. Особа треба да обрати пажњу на то како се осећа на крају вежбе. Потребно 

је вежбати роло дисање свакодневно неколико недеља и може се користити као тренутно 

средство за опуштање кад год затреба, односно када је особа под стресом“137. 

  

 
135 Skow J.R., Day A.T.,Fuller E.J.,Bruce D.C., and Steinback D.C., The ins and outs of breath holding: simple 

demonstrations of complex respiratory physiology, Adv Physiol Educ 39: 223–231, 2015; 
136 Stress Management: Breathing Exercises for Relaxation доступно на: https://www.uofmhealth.org/health-

library/uz2255 https://www.uofmhealth.org/healthlibrary/uz2255(18.07.2021.) 
137 Stress Management: Breathing Exercises for Relaxation доступно на: https://www.uofmhealth.org/health-

library/uz2255 https://www.uofmhealth.org/healthlibrary/uz2255(18.07.2021.) 
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4.9.5. Јутарња вежба дисање 

„Испробати ову вежбу када се ујутру први пут устане да би се ублажила укоченост 

мишића и очистили зачепљене дисајних путеве. Затим га користити током дана за 

ублажавање напетости у леђима. Из стојећег положаја савити се напред од струка с благо 

савијеним коленима, пуштајући руке да висе близу пода. Док се полако и дубоко удише, 

вратити се у стојећи положај  успорено, усправно подижући главу. У овом стојећем 

положају задржити дах само неколико секунди. Полако издахнити док се особа враћа у 

првобитни положај, савијајући се напред од струка. Особа треба да обрати пажњу на то како 

се осећа на крају вежбе“138. 

4.9.6. Физиолошки удисај 

Један од најбржих система је физиолошки уздах. То је директан начин да 

приступимо стресном одговору. Њега карактеришу два удаха  кроз нос праћена дужим 

издисајем на уста. Разлог због кога тај механизам ради је јер алвеоле које повећавају 

волумен ваздуха који уносимо, током стреса колапсирају и као резултат нивои О2 крену да 

се снижавају а СО2 да се повећавају у крвотоку и телу и то је велики део сигнализирања 

стресног одговора139. Дупли удах отвори алвеоле, дозвољавајући да кисеоник уђе као и да 

ослободи угљен диоксид током продуженог издисаја и промовише парасимпатичку 

активност. 

  

 
138 Stress Management: Breathing Exercises for Relaxation доступно на: https://www.uofmhealth.org/health-

library/uz2255 https://www.uofmhealth.org/healthlibrary/uz2255(18.07.2021.) 
139 How stress affects your brain and how to reverse it доступно на: https://scopeblog.stanford.edu/2020/10/07/how-

stress-affects-your-brain-and-how-to-reverse-it/(01.09.2021.) 
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5. РЕЗИЛИЈЕНТНА ЛИЧНОСТ 

Свака изложеност особе стресу, кризи или трауматском искуству има потенцијал да 

јој нанесе озбиљну штету, али степен и врста оштећења не зависе само од угрожавајуће 

ситуације/догађаја већ и од неких карактеристика саме особе. Теоретски гледано уколико 

две особе буду изложене истом угрожавајућем догађају последице по њих ће бити 

различите. Једна од те две особе може изаћи без трауме, друга може бити сломљена. Оно 

што одређује ко ће бити трауматизован јесте сам трауматски догађај (интензитет, значај), 

узраст и пол особе у тренутку трауматског догађаја, историја успеха или пораза, као и 

индивидуалне физичке и емоционалне карактеристике. У овом делу рада ћемо говорити о 

индивидуалним физичким и емоционалним карактеристикама особе, које ће одредити 

крајњи исход. Поред урођених особина које су детерминисане рођењем (темперамент, 

општа осетљивост, интелектуални потенцијал, моторичка спретност итд.) у тренутку 

одабира понашања које води последицама које могу бити траума или нетраума 

парадоксално, постоји и слободна воља појединаца да направи избор у правцу 

функционалног понашања. Оријентација ка функционалном понашању које је ослоњено на 

све снаге организма чини особу „резилијентном“. Резилијентност се најшире гледано 

односи се на оно што препознајемо као отпорност на „удар“, еластичност у тренутку 

„удара“140. Свака криза или патња може да буде узрок трајног бола, али такође она често 

може бити и плодно тло за развој необичне снаге и храбрости. Када описујемо овај појам да 

би га боље приближили можемо искористити метафору о оштећеном дијаманту. 

Ево како иде та прича: „Био једном један краљ који је имао велики, чист дијамант, 

коме нигде није било равног. Једног дана, дијамант је несрећним случајем задобио дубоку 

огреботину. Краљ је позвао чувене јувелире и понудио им велику награду ако отклоне 

несавршенство овог драгуља.Али, нико није могао да отклони недостатак. Најзад, нађе се 

један даровити мајстор који обећа да ће ретки дијамант учинити још лепшим него што је 

био пре незгоде. Краљ му повери дијамант и мајстор одржа реч.  

  

 
140 Арамбашић, Л. Стрес, у књизи Ј. Преград (уред.) Стрес, траума, опоравак, Друштво за психолошку помоћ, 

Загреб, 1996, стр. 93 -105 
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Величанственим умећем угравирао је диван ружин пупољак око огреботине 

користећи огреботину да направи стабљику.141“ Из ове приче можемо закључити када нас 

живот туче и рањава, чак и бразготине можемо користити да бисмо исклесали портрет 

лепоте и шарма. Суштинска теза о резилијентности је да стрес, криза и траума могу бити 

узрок оштећења личности, али могу бити и изазов који особу позива на креативност и 

провоцира њену снагу. О томе сведоче милиони људи који су преживели светске ратове и 

након тога наставили нормално да живе, а неки од њих су постали и афирмисани уметници 

и научници.  

Веровање да трауматична искуства остављају трајна оштећења, имао је и друге 

последице јер је увек водио ка етикетирању. Етикетирање особе као оштећене води ка томе 

да и сама особа постаје уверена у то и да на тај начин бива ухваћена у улогу жртве, чврсто 

везана за прошлост, беспомоћно закопчана за своју бол, преокупирана својим манама и 

слабостима, и тако онемогућена да угледа и нешто друго и окрене се позитивним аспектима 

живота. Свака особа има могућност да направи избор. Може трагати за приликама у којима 

је надживела, надмудрила, надмашила своје тешко искуство. Може пронаћи достојанство 

из деградирајуће прошлости и на тај начин учинити свој живот богатијим.  

На пример, у послератном периоду у сврху збрињавања деце која су остала без 

родитеља, формирано је тзв. СОС дечје село. Око стотину деце живи у кућама и то тако да 

је седморо деце у једној кући а са њима и једна СОС мама, и једна СОС тета. Из разговора 

са сарадницима ове институције (психолози, педагози, социјални радници) и њихових 

извештаја уочава се заједнички став да у овој великој групи деце постоји један број оних за 

које се сви слажу да „им нема помоћи“ тј. код којих се препознају трајна оштећења. Ова 

деца су манипулативна, агресивна, пуна неповерења, мржње и непријатељства. Склона су 

тучама, крађама и ситним преступима, често на ивици суицида. Међутим, ипак је много 

више деце која ову могућност за „нормалан“ живот дату у дечјем селу користе да наставе 

живот даље конструктивно. Она препознају шансу за нови живот142.  

  

 
141 Поповић Б., Петровић Д., Илић Д., Кривачић М.,Сусрет са јаким емоцијама, Водич за примену програма 

Истраживање хуманитарног права у постконфликтном контексту, Међународни комитет Црвеног крста, 2006, 

стр.61-69 
142 Исто 
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Та деца се нормално укључују у редовну школу, друже са вршњацима из 

„нормалних“ породица, укључују у разне ваннаставне активности, иду на глуму, у музичку 

школу, керамичке радионице, балет и разне друге креативне и спортске активности. Добри 

су ђаци, у школи добро социјално адаптирани и мада, и наставници говоре о томе да та деца 

јесу „мало другачија“, то их упадљиво не издваја од друге деце, нити је ометајући фактор 

за њихово здраво функционисање. Ова деца се развијају у квалитетна људска бића, мерено 

познатим троструким стандардом менталног здравља: добро раде, играју се и воле. О овој 

деци ми можемо говорити као о резилијентним особама који су бол и сумњу заменили 

самопоштовањем, поносом и свешћу о сопственим остварењима и снагама. Наравно, рана 

остаје. Повредљивост и резилијентност код преживелог су у сталној опозицији - једна га 

држи усправно, а друга прети да га обори.„Унутрашњи живот типичног преживелог је бојно 

поље где су снаге обесхрабрења и снаге одлучности у сталном сукобу. У слици о себи код 

преживелих, супротности се уједињују. Повреда и опоравак, пораз и тријумф, страх и 

храброст иду једно са другим. Ту невероватну мешавину осећања називамо поносом 

преживелог.143“. Да би разликовали резилијентне особе од осталих, утврђено је седам 

одлика или резилчијенци, а то су: увид, независност, оданост инцијатива, креативност, 

хумор, морал. 

5.1. Увид 

Није лако постављати тешка и проницљива питања и давати искрене одговоре.  

Резилијентне особе то чине. Предосећање да се око нас дешава нешто чудно ове 

особе нагони на трагање за скривеним значењем. Оне не одустају од нејасноће већ напротив 

траже информације које ће им помоћи да разумеју оно што се дешава. Разумети нешто није 

лако. Понекад тражи искрено суочавање са самим собом, са другима, али води углавном 

поновном успостављању равнотеже са реалношћу. 

Пример: Дечак, чија је мајка ментално оболела са дијагнозом параноидне психозе и 

која је од све своје деце тражила да једу ван куће, јер је храна у кући била „затрована“, 

најпре је јео са мајком, браћом и сестрама у ресторанима. Онда је запазио да сви његови 

другови из школе једу у својим кућама.   

 
143 Wolin, S. i Wolin, S. Rezilijentna ličnost – Kako preživeli iz problematičnih porodica prevazilaze teškoće, 

Prosveta/Nispred, 1993,  
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Посумњао је да ту нешто није у реду. Једном је пробао малу количину хране у кући, 

и није се отровао. Почео је да „проучава“ понашање своје мајке и запазио низ 

неусаглашености између онога што она говори и реалности. Разумео је да са његовом 

мајком нешто није у реду. Почео је да једе сам код куће.144 

5.2. Независност 

Независност се односи се на повлачење граница између нас и онога што нас 

угрожава, на одржавање емоционалне и физичке дистанце у односу на трауматично 

искуство.На тај начин се ослобађамо штетног утицаја, схватајући да проблем није нужно у 

нама. 

Примери: Пример 1. Девојчица, која је у рату постала инвалид, није се 

идентификовала са улогом жртве, већ је кроз глумљење у једном филму себе почела да 

доживљава и као некога ко вреди, чија осећања, мишљења и ставови имају значаја и за 

многе друге људе145. 

Пример 2. Жена која је била сексуално злостављана у раном детињству од стране 

оца, услед јаке трауме потпуно је потиснула сва сећања на тај период и све оно што се 

дешавало. Схватила је да почиње да се дешава нешто чудно када је почела да посматра 

однос свог мужа и ћерке, упорно трагајући за сигналима који ће јој показати да тај однос 

превазилази уобичајене оквире родитељског односа. Почела је да контролише, постала 

забринута стално пратећи њихове контакте, начин на који се играју и друже, да ли је он 

ноћу обилази. И без обзира што није потврђивала своје сумње, није могла да се заустави у 

контролисању. Ово је био тренутак да себи отворено постави нека питања и искрено се 

суочи са својим искуством инцеста146. Суочавање са овим сећањима је за њу било врло 

тешко, дуготрајно и болно.  

  

 
144 Поповић Б., Петровић Д., Илић Д., Кривачић М.,Сусрет са јаким емоцијама, Водич за примену програма 

Истраживање хуманитарног права у постконфликтном контексту, Међународни комитет Црвеног крста, 2006, 

стр.61-69 
145 Исто 
146 Исто 
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Међутим, суочавање је донело и огромно олакшање, услед другачијег разумевања 

искуства кроз које је прошла: изборила се са осећањем кривице, увидела да она никако није 

одговорна за то што се догађало, да ниједно дете у таквој ситуацији не може бити 

одговорно, да има право на здрав и срећан живот као и сви они који нису имали искуство 

инцеста, да није мање вредна од других људи, већ да има посебну снагу када је успела да се 

избори са тако тешком траумом. 

5.3. Односи  

Односи су блиски односи са другим људима који нас испуњавају. У тешким 

ситуацијама односи могу да постану извор утехе и сигурности. Трауматизоване особе су 

често оштећене на плану успостављања здравих међуљудских односа; или се изолују у 

фантазију о опасним другим, или се „лепе“ за изабране спасиоце. Резилијентни су успели 

да сачувају своју способност за повезивање са другима. Способност одржавања односа 

можемо рашчланити на више фаза: најпре повезивање, привлачењем пажње оних особа које 

хоћемо привући. Мада су задовољства повезивања пролазна и често не баш идеална, ови 

контакти изгледа да су довољни да резилијентним преживелима дају осећај сопствене 

привлачности. Испуњени самопоуздањем, они се касније упуштају у активно регрутовање 

- придобијање пријатеља, комшије, учитељице, наставника. Током времена регрутовање се 

заокружује у везивање, способност да се формирају и одрже обострано пријатни односи. 

Везивање укључује уравнотежено давање и узимање, и вођење рачуна о добробити 

других, као и сопственој добробити. Резилијентни мудро бирају пријатељства, контролишу 

оштећења из прошлости која блокирају блискост и учвршћују односе установљавајући и 

поштујући здраве ритуале. 

Пример: Ј. је у рату била силована од стране војника у кући, у присуству оца. 

Пошто јој је кућа била спаљена, транспортована је у један колективни центар у 

великом граду. Укључила се у групе подршке где је изградила посебан однос са једном од 

водитељки програма, новинарком. Кроз тај однос, врло налик односу мајке и ћерке, расла 

је и развијала се. Завршила је најпре основну, па средњу, па вишу медицинску школу.  
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Почела је да упознаје нове људе, прихватила вредности урбаног и образованог света. 

Данас ради као медицинска сестра у једној болници и у вишегодишњој је емотивној вези са 

једним човеком147. 

5.4. Иницијатива 

Иницијатива је одлучност да се докажемо и овладамо својим окружењем.  

Резилијентни преживели побеђују стварајући део живота који могу да контролишу 

усред узбуркане конфузије и преокрета у спољашњој ситуацији. Како се делићи света 

повинују њиховој вољи, успешни преживели изграђују способност и осећај моћи.  

Експериментални психолог, Лефкорт, тврди да „чак и продужени екстремни стрес 

може бити редуциран начином размишљања, које он назива „интерним локусом 

контроле’“148. Веровање да сте способни да утичете на свој живот, може да победи снаге 

изван вас које прете да вас оборе. Иницијатива се прво види када резилијентне особе окрећу 

леђа фрустрацијама актуелног догађања и следе зов своје радозналости да крену у 

истраживање. „Отварањем и затварањем фиока“, тражењем наоколо и извођењем покушај 

-погрешка експеримената који често успевају, резилијентне особе налазе опипљиве награде 

и постижу осећај успешности. Истраживање прераста у рад што је практичан, реалистичан 

приступ решавању проблема. Пријатност и самопоштовање удружени са оствареним 

пословима могу касније постати трајна жеља за стварањем пројеката који шире личност и 

унапређују развојни циклус. 

Пример: Жена која је у рату изгубила скоро све (кућу, мужа, многобројне пријатеље) 

после дугог периода туговања и депресије оснива након рата прву невладину мултиетничку 

организацију са циљем помирења људи различитих националности који живе на истом 

простору.  

  

 
147 Исто 
148 Wolin, S. i Wolin, S. Rezilijentna ličnost – Kako preživeli iz problematičnih porodica prevazilaze teškoće, 

Prosveta/Nispred, 1993,  
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Данас је то једна врло угледна и велика организација (на чијем је она челу) која је 

реализовала многобројне активности које дају значајан допринос процесу послератног 

опоравка. Од депресивне особе која је била утопљена у свом болу постала је самосвесна 

жена свесна својих вредности и нашла нови смисао свог живота149. 

5.5. Кретивност и хумор  

Кретивност и хумор су сигурне луке имагинације у којима можемо да нађемо 

уточиште и реаранжирамо детаље из нашег живота по своме. Насупрот резилијенцама које 

држе у покрету точкове реалности, креативност и хумор изврћу реалност. Оне нам помажу 

да свет погледамо из друге перспективе, да одузмемо тежину актуелном догађању, да 

ствари разумемо на други начин. Обе потичу од играња или претварања да смо неко други: 

суперхерој, успешни режисер, позната глумица и сл. Временом, имагинативна енергија која 

води игру каналише се у обликовање или уметност стварања. Већина резилијентних особа 

претвара свој нагон за игром у хумор, мешајући апсурдно и страшно и смеје се тој 

комбинацији. 

Примери: Пример 1. Момак који потиче из породице где се свако туче са сваким, где 

отац пије и малтретира укућане, у рату прави позоришне представе – комедије од глинених 

лутака за комшилук на тему: Призори из породичног живота. Пример 2. Жена која за време 

рата, не знајући шта ће са собом и својом децом, крене да организује разне креативне 

радионице за децу из комшилука. Данас је та активност прерасла у њено професионално 

опредељење. Пример 3. Човек који за време рата одлучује да сними филм о ономе што се 

дешава. Филм је добио разне награде и отворио му пут за његово ново професионално 

опредељење150. 

  

 
149 Поповић Б., Петровић Д., Илић Д., Кривачић М.,Сусрет са јаким емоцијама, Водич за примену програма 

Истраживање хуманитарног права у постконфликтном контексту, Међународни комитет Црвеног крста, 2006, 

стр.61-69 
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Истраживање хуманитарног права у постконфликтном контексту, Међународни комитет Црвеног крста, 2006, 

стр.61-69 



58 

 

5.6. Морал 

Савест која проширује нашу жељу за добрим личним животом за цело човечанство.  

Пошто су и саме прошле кроз тешко животно искуство резилијентне особе су веома 

осетљиве на патње других људи, спремне су да бране слабије, посвећене су хуманим 

циљевима и настоје да заведу ред у хаос и на тај начин смање страдање других.  

Често се опредељују за професије кроз које могу да помажу другим људима. 

Пример: С. је у рату изгубила сву своју имовину. Породица се расула на све стране. 

Послератно доба, доба реинтеграције, неизвесности и несигурности било је јако тешко 

време за њу. Осећала се изгубљено, није знала шта ће са собом, изгубила је посао. Била је 

сиромашна и гледала око себе сиромаштво и глад. Желећи да некако помогне и људима око 

себе, са групом комшиница основала је народну кухињу под паролом „За људе који воле 

добро“. То није била класична народна кухиња, већ је свака кућа правила свој специјалитет, 

тако да је то временом прерасло у мала славља и свечаности. Данас је та организација 

прерасла у организацију која прави храну за рођендане, славља. Има свој џингл на радију, 

врло је препознатљива и тражена151. 

Из свега изнетог у овом поглављу можемо закључити да фактори резилијентности 

имају тенденцију груписања, никад се не појављује само један фактор. Из наведених 

примера видимо да код различитих људи су развијени различити фактори резилијентности. 

Знање о резилијентности наставнику који води програм IHP пружа сазнање да нису нужно 

оштећена сва деца која су имала непосредно ратно искуство.  

Многа су „преживела“ и могу несметано да уче, играју се, воле, друже. Такође, 

водитељ може да препозна, подстакне и подржи ова понашања и ставове који повећавају 

отпорност (резилијенце) код ученика.  

  

 
151 Исто 
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6. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

6.1. Проблем истраживања 

Било који унутрашњи или спољни стимулус који изазива биолошки одговор познат 

је као стрес. Компензаторни одговори на ове стресове познати су као стресни одговори.  

На основу врсте, времена и тежине примењеног стимулуса, стрес може вршити 

различите радње на тело, од промена у хомеостази до животно опасних ефеката и смрти.  

У многим случајевима патофизиолошке компликације болести произилазе из стреса 

и субјекти изложени стресу, нпр. они који раде или живе у стресном окружењу, имају већу 

вероватноћу многих поремећаја. Стрес може бити покретачки или отежавајући фактор за 

многе болести и патолошка стања. Резилијентност је психолошки конструкт који помаже 

особи да се адаптира на неизвесност, трауму, претњу или други значајни извор стреса. 

Показано је да се већина после извесног времена уз адекватну негу врати на предходни ниво 

функционисања а постоје и људи који бележе лични раст у временима кризе. Резилијенција 

се не наслеђује, не мора да буде подједнако изражена у свим ситуацијама али може да се 

научи. Нема важније вештине за особу него да „отврдне“ и храбро се супротстави изазовима 

који долазе. У овом мастер раду смо прегледали неке од главних ефеката стреса на 

примарне физиолошке системе људи. 

6.2. Предмет истраживања 

Познато нам је да су стресни животни догађаји ситуације које са собом носе наглу 

промену животних услова и од појединца траже адаптацију и превладавање152 и да 

успешно суочавање са стресорима називамо резилијентност153. Међутим, важно је 

поновити и то да резилијентност није стабилна карактеристика већ динамичан, 

промењив процес. На промене у резилијентности утичу бројни животни догађаји154.  

  

 
152 Armstrong, A. R., Galligan, R. F., & Critchley, C. R. Emotional Intelligence and Psychological Resilience to 

Negative Life Events. Personality and Individual Differences, 51, 2011, 331-336  
153 Ryff, C. D., Friedman, E., Fuller-Rowell, T., Love, G., Miyamoto, Y., Morozink, J., Radler, B., & Tsenkova, V. 

Varietes of Resilience in MIDUS. Soc Personal Psychol Compass,Vol 6 (11), 2012, 792-806  
154 Tusaie, K., & Dyer, J. Resilience: A Historical Review of the Construct. Holistic Nursing Practice, Vol 18 (1), 

2004, 3-8  
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Негативни животни догађаји који највише нарушавају резилијентност и опште 

здравствено стање појединца су: изложеност насиљу, развод, губитак супружника, али 

и уопште смрт блиске особе, као и дијагностификовање тешке болести 155. Постоје 

протективни фактори заслужни за очување општег здравља појединца, без обзира на 

године, а то су: унутрашњи локус контроле, социјална подршка, физичка активност, 

осећај самоефикасности, сигурна афективна везаност, као и поседовање механизама за 

савладавање стреса156. Постоје индивидуалне разлике у врсти и броју негативних 

догађаја који снижавају резилијентност и нарушавају опште здравље појединца. Људе 

делимо у три групе на основу реаговања на животне догађаје: вулнерабилни, просечни 

и резилијентни157. 

Предмет рада је, дакле, утврђивање повезаности резилијентности и негативних 

животних догађаја са општим здрављем испитаника. 

6.3. Циљ мастер рада 

Научни циљ рада је синтетички приказ резултата повезаности резилијентности и 

негативних животних догађаја са општим здрављем испитаника. 

Друштвени циљ овог истраживачког пројекта је да се на темељу анализе литературе 

и расположивих резултата истраживања, стручњацима у будућности донесу препоруке за 

разлике у резилијентности и квалитету живота код испитаника раног и средњег одраслог 

доба, као и повезаност ових варијабли. 

Циљ мастер рада је испитивање разлика у резилијентности и квалитету живота код 

испитаника раног и средњег и одраслог доба, као и повезаност ових варијабли.  

Наиме желимо утврдити важност самоефикасности, истрајности, социјалне 

подршке, унутрашњег локуса контроле и стратегија превладавања и адаптације за 

очување физичког и менталног здравља појединца под дејством стресних животних 

догађаја. 

  

 
155 McGinnis, D. Resilience, Life Events and Well – Being During Midlife: Exammining Resilience Subgroups. 

Journal of Adult Development, Vol 25, 2018, 198-221  
156 Cleland, C., Kearns, A., Tannahill, C., & Ellaway, A.  The impact of life events on adult physical and mental health 

and well-being: longitudinal analysis using the GoWell health and well-being survey. BMC Research Notes, 9, 2016 
157 Laid, K. T., Krause, B., Funes, C., & Lavretsky, H. Psychobiological Factors of Resilience and Depression in Late 

Life. Translation Psychiatry, 9, 2019, 88  
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Из овог главног циља, истраживање поставља следеће циљеве:  

1. Утврдити предикторски значај особина личности на стратегије превладавања 

стреса. 

2. Утврдити предикторски значај позитивног и негативног афекта на стратегије 

превладавања стреса. 

3. Утврдити механизме како стрес делује на човека у сврху отклањања стресне 

ситуације. 

4. Испитати разлике по полу у избору стратегија превладавања стреса. 

5. Испитати да ли постоје разлике у избору стратегија превладавања стреса обзиром 

на старост испитаника. 

6. Испитати улогу позитивних очекивања раних негативних искустава и 

разилијентности; 

7. Утврдити технике дисања које би могле да буду коришћене у сврху отклањања 

стресне ситуације. 

6.4. Хипотезе мастер рада 

Полазни оквир овог рада је у анализи доступне литературе и истраживања која прате 

тематику повезаности резилијентности и физичког и емоционалног стреса. 

У раду постављамо једну генералну, општу хипотезу, и четири посебне хипотезе 

Општа хипотеза рада је дефинисана као претпоставка да:  

Х1: Развијање и подстицање адаптивних начина превладавања могуће је спречити 

јављање нежељених последица на стрес. 

Посебне хипотезе истраживања су: 

Х01: Особе које показују психолошку отпорност развијају стратегије и 

способности соучавања са недаћама који им омогућава да наставе даље без дугорочних 

негативних последица. 

Х02: Доживљени негативни животни догађаји повазани су са ниском 

резилијентношћу и лошим општим здрављем код испитаника. 

Х03: Стрес може проузроковати функционалне промене у ЦНС-у. 

Х04: Пацијенти који савладају основне технике дисања и опуштања имају доста 

мање интензивне епизоде хипервентилације.  
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6.5. Методе и технике мастер рада 

Примењена метода истраживања односи се на on line анкетирање, након креираног 

и постављеног линка, путем којег је могло да се приступи упитнику. Упитник је имао 23 

питања од којих се питања од 1 до 4 односе на демографске податке (пол, узраст и место 

становања), питања од 4 до 13 односе на факторе резилијентности, а питања од 13 до 23 на 

опште здравље испитаника. 

За стастистичку процену података коришћене су методе дескриптивне стстистике. 

6.6. Оперативни план истраживања 

За испитивање разлика у резилијентности и квалитету живота код испитаника раног 

и средњег одраслог доба, као и повезаност ових варијабли примењен је посебно 

конструисан упитник за ову сврху (Прилог 1.). Истраживање је спроведено on line 

анкетирањем, посебно дизајнираним упитником за истраживање, а према узору на упитнике 

већ спроведених on line анкетирањем. Испитаници су предходно били информисани о циљу 

нашег истраживања, након чега су приступили попуњавању упитника. Истраживање је било 

анонимно и добровоњно. Сви испитаници су изабрани на бази вреоватноће (случајни 

узорак) да би презентовали своју популацију, где је on line упитник урађен на Google диску 

и постављен на друштвене мреже Facebook, Instagram, Meseenger где су испитаници 

одговарали на постављена питања.  

О циљу истраживања и начину давања одговора на постављена питања, сви 

испитаницу су добили обавештења и упуства на сајту:  

https://docs.google.com/forms/d/1x5rik7WZzxtbpzCNXCFU3o1x6hqjnVqOtqcdYm68tbk/

edit#responses 

Узорак је чинило 205 испитаника мушког и 586 испитаника женског пола, старости 

змеђу 25 и 60 године. Време спроведеног истраживања је август - семптембар 2021. 

године. 

Овим истраживањем желимо утврдити важност самоефикасности, истрајности, 

социјалне подршке, унутрашњег локуса контроле и стратегија превладавања и адаптације 

за очување физичког и менталног здравља појединца под дејством стресних животних 

догађаја. 
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7. ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према полу: 

 

 

Графикон 1. Дистрибуција испитаника према полу 

 

У истраживању је учествовало укупно N=791 испитаника. Највећи број испитаника 

N=586 (74,1%) је женског пола, а N=205 (26%) је мушког пола.  

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према узрасту: 

 

 

Графикон 2. Дистрибуција испитаника према узрасту  
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Највећи број испитаника N=631 (81,4 %) је старости од 25-40 година, N=143 (18,5 %) је 

старости од 41-60 година, док је N=1 (0,1%) испитаника старости између 61-70. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према месту 

становања: 

 

 

Графикон 3. Дистрибуција испитаника према месту становања 

Највећи број испитаника N=588 (74,3%) је из града, из приградског насеља N=136 

(17,2%), док је са села N=72 (9,1%) испитаника. 
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На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника задовољству условима 

живота: 

 

 

Графикон 4. Дистрибуција испитаника задовољству условима живота 

 

Највећи број испитаника N=473 (60%) је способан/ла да се носи са животним 

проблемима, N=59 (7,5%) није способан/ла да се носи са животним проблемима, док 

N=260 (33%) је способна само у неким случајевима. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника у остваривању 

животних циљева: 

 

Графикон 5. Дистрибуција испитаника у остваривању животних циљева  
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Највећи број испитаника N=448 (56,6%) сматра да њихов живот има смисла и да остварују 

животне циљеве, N=331 (41,8%) испитаника сматра да понекад њихов живот има смисао 

и остваривање животних циљева, док N=28 (3,5%) сматра да не могу остваривати 

животне циљеве и да њихов живот нема смисла. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника код неуспеха у животу: 

 

 

Графикон 6. Дистрибуција испитаника код неуспеха у животу 

 

Највећи број испитаника N=437 (56,3%) сматра да их у неким случајевима неуспех 

обесхрабљује, N=195 (24,7%) сматра да их неуспех у животу не обесхрабљује, док N=161 

(20,4%) сматра да их неуспех у животним ситуацијма обесхрабљује.  
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На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника у решавању животних 

проблема: 

 

 

Графикон 7. Дистрибуција испитаника у решавању животних проблема 

 

Највећи број испитаника N=545 (68,9%) сматра да могу да се изборе са проблемима у 

животу, N=240 (30,3%) сматра да у неким ситуацијама могу да се изборе са проблемима 

и животу, док N=13 (1,6%) нема решење за проблеме у животу. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према управљању 

догађајима у животу: 

 

 

Графикон 8. Дистрибуција испитаника према управљању догађајима у животу  
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Највећи број испитаника N=463 (58,7%) сматра да могу да управљају догађајима у 

животу, односно да имају контролу над својим животом, N=272 (34,5%) сматра да у 

неким ситуацијама могу да контролишу своји живот, док N=69 (8,37%) није способна да 

контролише свој живоит. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према стресним 

ситуацијама у животу: 

 

 

Графикон 9. Дистрибуција испитаника према стресним ситуацијама у животу 

 

Највећи број испитаника N=276 (34,9%) сматра да могу добро да поднесу стресне 

ситуације у животу, N=211 (26,7%) сматра да не зна да ли могу да се носе са стресним 

ситуацијама у животу, N=171 (21,6%) испитаника сматра да могу поднети стресне 

ситуације али само уз помоћ породице, N=156 (19,7) не могу да се носе са стресним 

ситуацијама у животу. 
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На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према тешким 

тренуци у животу: 

 

 

Графикон 10. Дистрибуција испитаника према тешким ренуцима у животу 

 

Највећи број испитаника N=429 (54,5%) сматра да могу да прегурају тешке тренутке у 

животу, односно да се суоче са људском смртношћу, N=219 (27,8%) сматра да не могу, 

док N=159 (20,2%) испитаника сматра да могу да преброде тешке тренутке ослањајући 

се на породицу. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према безнадежним 

ситуацијама у животу 

 

 

Графикон 11. Дистрибуција испитаника према безнадежним ситуацијама у животу  
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Највећи број испитаника N=323 (40,9%) сматра да могу да прегурају тешке тренутке у 

животу, односно да се суоче са безнадежним ситуацијама у животу, N=221 (28%) сматра 

да не одустају у безнадежним ситуацијама, N=195 (24,7%) испитаника сматра да се тешко 

могу носити у таквим ситуацијама, док N=68 (8,36%) одустају у безнадежним 

ситуацијама.  

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према променама у 

животу 

 

 

Графикон 12. Дистрибуција испитаника према променама у животу 

 

Највећи број испитаника N=543 (68,8%) сматра да могу гледати на промене као изазов, 

N=188 (23,8%) воли изазове и не избегава их, док N=74 (9,34%) не могу промене гледати 

као изазов. 
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На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према прилагођавању 

на здравствене проблеме: 

 

 

Графикон 13. Дистрибуција испитаника према прилагођавању на здравствене проблеме 

 

Највећи број испитаника N=541 (68,6%) сматра да се психички добро носе са 

здравственим проблемима, N=235 (29,8) психички се тешко носи са здравственим 

проблемима, док N=19 (2,4%) психички се никако не носе са здравственим проблемима. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према самопоуздању: 

 

 

 

Графикон 14. Дистрибуција испитаника према самопоуздању  
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Највећи број испитаника N=467 (59,3%) сматра да има контролу над својим акцијама у 

животу, односно да имају самопоуздање у животу, N=274 (34,8%) не зна да ли има 

контролу над својим акцијама у животу, док N=62 (7,9%) нема контролу над својим 

акцијама у животу. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према ситуационим 

факторима у животу: 

 

 

 

Графикон 15. Дистрибуција испитаника према ситуационим факторима у животу 

 

Највећи број испитаника N=462 (58,5%) сматра да су истрошени и да се лоше осећају 

само у неким случајевима и околностима, N=212 (26,8%) се не осећају да су истрошени 

и да им је лоше, док N=122 (15,4%) се осећају да су истрошени у свакодневним 

активностима и да им је лоше. 

 

 

  

15%

27%
58%

да

не

у неким случајевима 
и околностима, да



73 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према утицају стреса 

на здравствено стање: 

 

 

Графикон 16. Дистрибуција испитаника према утицају стреса на здравствено стање 

 

Највећи број испитаника N=385 (48,7%) сматра да нема никаквих болова, N=308 (39%) 

само у неким ситуацијама, односно понекад имају болове и притисак у глави, док N=105 

(13,3) имају болове и притисак у глави. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према свакодневним 

стресним ситуацијама: 

 

 

Графикон 17. Дистрибуција испитаника према свакодневним стресним ситуацијама  
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Највећи број испитаника N=365 (46,2%) сматра да у неким ситуацијама, односно понекад 

су под неким притиском, N=237 (30%) се осећају да су константно под неким притиском, 

док N=190 (24,1%,) се не осећају да су под неким притиском. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника код анксиозних 

поремећаја: 

 

 

Графикон 18. Дистрибуција испитаника код анксиозних поремећаја  

 

Највећи број испитаника N=364 (46,%) сматра да у неким ситуацијама, односно понекад 

осећају страх и напетост без јасног разлога, што значи да су под неким стресом, N=257 

(32,5%,) не осећају страх, нервозу и напетост без јасног разлога, што значи да су 

резилијентни, док N=177 (22,4%) осећају страх, нервозу и напетост без јасног разлога, 

што значи да су анксиозни.  
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На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према стресу на 

радном месту: 

 

 

Графикон 19. Дистрибуција испитаника према стресу на радном месту 

 

Највећи број испитаника N=330 (41,8,%) сматра да нису приметили да су спорији у 

обављању свакодневних активности на послу, N=298 (37,7%) само понекад, док N=167 

(21,1%) сматра да су спорији у обављању свакодневних активности, односно да су под 

стресом. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према свакодневним 

активностима на послу: 

 

 

Графикон 20. Дистрибуција испитаника према свакодневним активностима на послу  
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Највећи број испитаника N=333 (42,3%) сматра да уживају у обављању свакодневних 

активности на послу, N=343 (43,8%) само понекад, док N=117 (14,9%) не ужива у 

обављању свакодневних активности на послу. 

 

На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника емоционалној 

стабилности: 

 

 

Графикон 21. Дистрибуција испитаника према емоционалној стабилности  

 

Највећи број испитаника N=594 (75,5%) сматра да им није живот у потпуности 

безнадежан, односно да су емоционално интилигентни, N=159 (20,2%) само понекад, 

односно само у неким ситуацијама у животу, где је код њих нездрава емоционална 

интилегентност, док 38 (4,8%) сматра да им је живот у потпуности безнадежан  односно 

да су емоционално неинтилигентни. 
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На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника емоционалној 

зрелости: 

 

 

Графикон 22. Дистрибуција испитаника према емоционалној зрелости  

 

Највећи број испитаника N=579 (73,2%) сматра да је емоционално зрела, N=180 (22,8%) 

само понекад у тешким ситуацијама сматрају да су безвредне особе, док N=34 (4,3%) 

сматра да да су безвредне особе. 
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На следећем графикону приказана је дистрибуција испитаника према суицидним 

мислима: 

 

 

Графикон 23. Дистрибуција испитаника према суицидним мислима 

 

Највећи број испитаника N=669 (84,6%) сматра да никада нису размишљали о 

самоубиству, N=78 (9,9%) само понекад, односно само у неким тешким ситуацијама у 

животу, док N=48 (6,1%) су размишљали о покушају самоубиства.  
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8. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Истраживање спроведено у овом раду настојало је допринети и проширити тренутно 

знање о важности самоефикасности, истрајности, социјалне подршке, унутрашњег локуса 

контроле и стратегија превладавања и адаптације за очување физичког и менталног здравља 

појединца под дејством стресних животних догађаја.  

У нашем истраживању код задовољства условима живота 60% испитаника су 

способни да се носи са животним циљевима, 33% је способно само у неким случајевима, 

док 7,5% није способно. У остваривању животних циљева 56,6% испитаника сматра да 

њихов живот има смисла и да остварују животне циљева, 41,8% само понекад, док 3,5% 

не остварују животне циљеве и живот им нема смисла. Највећи број испитаника 56,3% 

сматра да их у неким ситуацијама неуспех обесхрабљује, 24,7% да не, док 20,4% сматра да 

их неуспех у животним ситуацијма обесхрабљује. Код решавања животних проблема 

68,9% могу да се изборе са проблемима у животу, 30,3% само у неким ситуацијама, док 

1,6% нема решење за проблеме у животу. У управљању догађајима у животу 58,7% 

испитаника има контролу на својим животом, 34,5% само у неким ситуацијама могу да 

контролишу свој живот, док 8,37% није способна да контролише свој живот. Стресне 

ситуације у животу могу да контролишу 34,9% испитаника, 26,7% не знају да ли могу да 

се носе са стресним ситуацијама у животу, 21,6% само уз помоћ породице, док 19,7  не 

могу да се носе са стресним ситуацијама у животу. Тешке тренутке, односно суочавање 

са људском смтрношћу могу да се суоче 54,5% испитаника, 27,8% не могу, док 20,2% 

само ослањајући на породицу. У безбадежним ситуацијама могу да се снађу 40,9% 

испитаника, 28% не одустају у безнадежним ситуацијама, 24,7% се тешко прилагођава у 

таквим ситуацијама, док 8,36% одустају у безнадежним ситуацијама. На промене у живот 

68,8% испитаника гледа као изазов, 23,8% воли изазове и не избегава их, док 9,34% не 

могу промене гледати као изазов. 
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Код здравствених проблема 68,6% испитаника се психички добро носе са 

здравственим проблемима, 29,8% психички се тешко носи са здравственим проблемима, 

док 2,4% психички се никако не носе са здравственим проблемима. Највећи број 

испитаника 59,3% има контролу над својим акцијама у животу, односно да имају 

самопоуздање у животу, 34,8% не зна да ли има контролу над својим животом, док 7,9% 

нема контролу над својим акцијама у животу. Код ситуационих фактора у животу 58,5%  

испитаника је истрошено и осећају се лоше само у неким случајевима и околностима, 

26,8% се не осећају да су истрошени, док 15,4% се осећају да су истрошени у 

свакодневним активностима и да им је лоше. Највећи број испитаника 48,7% нема 

никаквих болова, односно немају болове и притисак у глави, 39% само у неким 

ситуацијама, док 13,3 имају болове и притисак у глави. У свакодневним стресним 

ситуацијама 46,2% испитаника је понекад под неким притиском, 30%  се осећају да су 

константно под неким притиском, док 24,1%, се не осећају да су под неким притиском.  

Највећи број испитаника 46,% понекад осећа страх и напетост без јасног разлога, 

што значи да су под неким стресом, 32,5% не осећа, док 22,4% осећа страх, нервозу и 

напетост без јасног разлога, што значи да су анксиозни. Код свакодневних активности на 

послу 41,8,% испитаника нису спорији у обављању свакодневних активности, 37,7% само 

понекад, док 21,1% су спорији. Највећи број испитаника 42,3% ужива у обављању 

свакодневних активности на послу, 43,8% само понекад, док 14,9% не ужива. Код 

емоционалне стабилности 75,5% испитаника су емоционално интилигентни, 20,2% су 

нездраво емоционално интилегентни, док 4,8% су емоционално неинтилигентни. Највећи 

број испитаника 73,2% су емоционално зрели, односно не мисле о себи као да су 

безвредни, 22,8% само у неким тешким ситуацијама у животу, док 4,3% сматра да да су 

безвредне особе. Код емоционалне нестабилности 84,6% сматра да никада нису 

размишљали о самоубиству, 9,9% само у неким тешким ситуацијама у животу, 6,1% су 

размишљали о покушају самоубиства. 

Након пажљиве анализе података, истраживање је показало високу просечну 

резилијентност нашег узорка.  
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Тај податак можемо објаснити чињеницама да испитаници у овом истраживању 

имају капацитет да се одупру различитим изазовима или претећим околностима и 

задовољни су својим квалитетом живота на телесном, психичком и социјалном плану, као 

и условима живота. У вези с тим, Каминс (Cummins, 1998)158 указује да су људи развили 

механизме који им омогућавају да одрже константан ниво субјективног квалитета живота у 

променљивим објективним условима, али када одређена стања и ситуације достигну 

екстремни ниво, као што су хронично јаки болови, присуство хроничног стреса, проблеми 

у породици или дуготрајна незапосленост, може се очекивати да дође до значајног смањења 

самопроцене квалитета живота. Свакако, један од фактора очувања и унапређења квалитета 

живота је и резилијентност. 

  

 
158 Cummins, R. A. The second approximation to an international standard for life satisfaction. Social Indicators 

Research, 43, 1998, 307‒334 
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9. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ 

Из свега наведеног у овом мастер раду можемо рећи да је предметна хипотеза да 

је развијањем и подстицањем адаптивних начина превладавања могуће спречити јављање 

нежељених последица на стрес потврђена.  

Овде је потребно да образложите да ли су и зашто потврђене или оповргнуте 

хипотезе:  

- Особе које показују психолошку отпорност развијају стратегије и способности 

соучавања са недаћама који им омогућава да наставе даље без дугорочних 

негативних последица. 

-  Доживљени негативни животни догађаји повазани су са ниском 

резилијентношћу и лошим општим здрављем код испитаника. 

-  Стрес може проузроковати функционалне промене у ЦНС-у. 

-  Пацијенти који савладају основне технике дисања и опуштања имају доста 

мање интензивне епизоде хипервентилације. 

Из анализе података нашег истраживања видимо да су испитаници развили 

адаптивне начине превладавања стреса, односно да су резилијентни на физички и 

емоционални стрес што подразумева и способност и вештине особе да своје проблеме 

види као изазов и могућност за раст и развој. Спроведено истраживање у раду показује да 

је резилијентност један о значајних индикатора квалитета живота и да је капацитет са 

којима се суочвају испитаници са неповољним животним догађајима веома важан за 

унапређење квалитета живота.  
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Препоруке рада би биле: 

1. Успоставите добру равнотежу између посла и приватног живота; 

2. Суочавати се са потешкоћама у животу, односно стресним догађајима; 

3. Истрајати у послу и у свакодневним активностима у животу упркос стресним 

ситуацијама; 

4. Развити способност адекватног одговора на стресне догађаје у животу, носити се 

са њима и превазилазити их; 

5. Без обзира на извор стреса, заједнички фактори свих особа који успешно 

превазилазе стресне ситуације је стабилан однос у браку, са родитељима, пријатељима 

или неком другом особом из окружења која особи пружа подршку у превазилажењу 

стресне ситуације; 

6. Један од кључних аспеката отпорности је способност да се ефикасно и здраво 

носимо са стресом. Стрес може бити физички и психички штетан, али отпорност може 

помоћи у спречавању и заштити од негативних ефеката стреса. 
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ПРИЛОЗИ 

Прилог 1: Анкетни упитник – резилијентност на физички и емоционални стрес 

1. Ког сте пола ? 

а) мушко 

б)женско 

2. Колико имате година ? 

а) 25-40 

б) 41-60 

в) 61-70 

3. Место становања ? 

а) село 

б) приградско насеље 

в) град 

4. Изборим се са свим што ми се дешава? 

а) Способан/на да се носим са свим што ми се дешава 

б) Нисам способан/на да се носим са свим што ми се дешава 

в) У неким случајевима, да 

5. Остварујем циљеве и мој живот има смисла ? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

6. Да ли Вас неуспех обесхрабрује? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

7. Да ли умете да нађете решења за проблеме у животу ? 

а) да 

б) не 

в) понекад  
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8. Да ли имате контролу над својим животом? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

9. Да ли добро подносите стрес? 

а) да 

б) не 

в) не знам 

г) Могу да поднесен стрес уз помоћ породице 

10. Да ли Вам је тешко да се носите са идејом о људској смртности ? 

а) могу да прегурам тешке тренутке 

б) не 

в) Ослањам се на породицу 

11. Да ли одустајете у ситуацијама које Вам делују безнадежно ? 

а) да, наравно 

б) не 

в) могу да прегурам тешке тренутке 

г) тешко се носим у таквим ситуацијама 

12. Да ли на промене гледате као изазов ? 

а) да, могу на промене гледати као изазов 

б) не 

в) волим изазове и не избегавам их 

13. Како се носите са здравственим проблемима ? 

а) психички се добро носим са здравственим проблемима 

б) тешко, здравствени проблеми утичу на моју психу 

в) никако 

14. Да ли имате контролу над својим акцијама у животу ? 

а) да 

б) не 

в) не знам 
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15. Да ли се осећате да сте истрошени и да Вам је лоше? 

а) да 

б) не 

в) у неким ситуацијама и околностима, да 

16. Да ли имате какве болове у глави и да ли осећате притисак у глави? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

17. Да ли осећате да сте константно под неким притиском ? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

18. Да ли осећате страх, нервозу и напетост без јасног разлога ? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

19. Да ли сте приметили да сте спорији у обављању свакодневних активности и на послу? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

20. Да ли уживате у обављању свакодневних активности и на послу? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

21. Да ли сматрате да Вам је живот у потпуности безнадежан? 

а) да 

б) не 

в) понекад 
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22. Да ли размишљате о себи као о безвредној особи ? 

а) да 

б) не 

в) понекад 

23. Да ли сте размишљали о покушају самоубиства ? 

а) да 

б) не 

в) понекад 
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