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АПСТРАКТ 

 

Према нашим сазнањима, у Републици Србији још увек није рађено истраживање које је 

било посвећено синдрому професионалног сагоревања или синдрому изгарања код 

логопеда. Логопедија као наука припада помагачким професијама, и сама природа ових 

професија је да се код стручњака којим се њима баве може јавити професионални стрес и 

као крајњи исход професионално сагоревање. 

Научни циљ овог истраживања је утврђивање присуства професионалног сагоревања код 

логопеда посебно у односу на различите социодемографске податке (пол, старост, године 

радног стажа, врста патологије, број радних сати, врста логопедске делатности и установе 

у којој су логопеди запослени и ниво месечних примања). 

Истраживање је било спроведено применом онлајн упитника, који се састојао од упитника 

о социо-демографским подацима и Копенхагенског упитника за мерење нивоа 

професионалног сагоревања (CBI), чија је валидација урађена у Републици Србији. 

Закључили смо да је ниво сагоревања по подскалама релативно висок, при чему је највиши 

ниво добијен на подскали сагоревања на личном нивоу. Такође, уочили смо да је ниво 

професионалног сагоревања, како личног тако и у вези са послом и клијентима директно 

корелисао са висином месечних примања, при чему је виши ниво сагоревања код 

испитаника са нижим нивоом задовољства месечним примањима. 

 

Кључни појмови: логопедија, професионални стрес,  професионално сагоревање, CBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

To the best of our knowledge, there is no research on the professional burnout among speech and 

language pathologists in Serbia. Speech and language pathology is a supportive profession, and 

the nature of this kind of profession may lead practitioners experiencing professional stress and 

consequently professional burnout. 

The aim of this research was assessing professional burnout among speech pathologists and also 

correlating it with various sociodemographic variables – sex, age, years of work experience, 

pathology type, working hours, nature of speech pathologist’s work, the work institution and 

salary. 

The research was conducted online via well-established questionnaire – Copenhagen Burnout 

Inventory and the structured questionnaire for collecting aforementioned sociodemographic 

variables. 

We came to the conclusion that the level of the burnout is high on each of the subscales, highest 

being on the subscale of professional burnout – personal. In addition, we observed direct 

correlation between the level of monthly income and professional burnout, with higher burnout 

associated with lower income. 

 

Key words: Speech and language pathology, professional stress, professional burnout, CBI 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

1. УВОД 

1.1 ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА 

,,Стрес је оно што мислите да би требало да будете. Релаксација је оно што већ јесте''. 

(кинеска пословица) 

1.1.1 Стрес 

Још у 19. веку се знало да је за одржање живота неопходно успоставити равнотежу нашег 

унутрашњег света према спољашњим факторима. Кенон је ову равнотежу назвао 

хомеостазом (Cannon, 1929), а Сили је употребио израз стрес као скуп свих ефеката који 

нарушавају хомеостазу (Selye, 1956).  

У зависности од перципираног стреса, односно спољашњих фактора који утичу на 

споменуто стање равнотеже, људи, као и животиње, показују бројне радње којима 

покушавају да се са стресом изборе, при чему су ова понашања вођена из централног 

нервног система. Овакве радње којима се стрес избегава, ублажава или прихвата се називају 

хомеостатски механизми. Еволуцијом су људи добили широки спектар прилично успешних 

хомеостатских механизама, тако да акутни стресови који кратко трају код млађих 

индивидуа типично не утичу дугорочно на здравље. Међутим, лоше здравствене последице 

хроничних стресова код људи су типичне, и подстакнуте су додатно људском могућношћу 

за симболичко размишљање које може изазвати одговоре организма на континуирани стрес 

из живота или посла (Schneiderman et al., 2015). 

Кључне органске компоненте система стреса код људи обухватају осовину хипоталамус-

хипофиза-надбубрежна жлезда, као и аутономни нерви систем који утичу на остале виталне 

центре централног нервног система, као и периферних ткива/органа активирајући 

хомеостатске механизме одбране. Поремећај у наведеним системима одбране, као и 

хронична изложеност стресу доводи до нарушавања хомеостазе тела и испољавања 

широког спектра клиничких манифестација (Chu et al., 2020). 

Генерално посматрано, може се рећи да не постоји систем органа у телу који није погођен 

стресом, тако да стрес негативно утиче на кардиоваскуларни, респираторни, ендокрини, 

гастроинтестинални, нервни, мишићни и репродуктивни систем. Акутни стрес убрзава 

срчани ритам и преусмерава циркулацију ка великим мишићима, док респираторни систем 

настоји да у тим стањима достави већу количину кисеоника коју би мишићи могли да 
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користе. Дисање се убрзава, те је дах кратак. Ендокрини систем одговара повећаним 

ослобађањем кортизола, док се храна креће брже кроз гастроинтестинални систем, што 

смањује апсорпцију храњивих нутријената из хране. Стрес активира аутономни нервни 

систем који последично повећава активацију надбубрега и ослобађање норадреналина. У 

репродуктивном систему се такође дешавају промене код хроничног стреса, тако да се 

смањује сексуална побуђеност, продукција сперматозоида, долази до поремећаја 

менструалног циклуса и неповољног утицаја на трудноћу. Када се стресни стимулус оконча, 

парасимпатички нервни систем има улогу у враћању организма у стање равнотеже (Chu et 

al., 2020). 

1.1.2 Ментално здравље 

Према Светској здравственој организацији, менталним здрављем се сматра стање  

благостања у ком индивидуа остварује своје способности, носи се стресовима живота, ради 

продуктивно и доприноси себи и својој заједници (Galderisi et al., 2015).  

Kијс (2013) идентификује три компоненте менталног здравља: 

1. Емоционално благостање 

2. Психолошко благостање 

3. Социјално благостање 

Емоционално благостање обухвата радост, заинтересованост за живот и задовољство. 

Психолошким благостањем се сматра задовољство већином делова сопствене личности, 

способност за преузимање одговорности у свакодневном животу, грађење добрих односа са 

другима и осећај задовољства према сопственом животу. Социјално благостање 

подразумева позитивно функционисање и допринос заједници (социјални допринос), осећај 

припадности заједници (социјална интеграција), веровање да заједница постаје боља за све 

људе (социјална актуализација) и да је начин на који заједница делује на појединце 

позитиван и логичан (социјална кохеренца) (Keyes, 2013). 

1.1.3 Професионални стрес 

Иако је појам стреса у данашњем животу веома присутан и често коришћен, конотације 

појма стреса, као и његове дефиниције су неретко различите. Према првим дефиницијама 

стреса, он се посматрао као физиолошки одговор организма на промене које се дешавају у 

средини и које последично изазивају одређено прилагођавање у циљу одржања равнотеже. 

Према сличним дефиницијама проистеклим из претходне долази се до закључка да стрес 
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обухвата покушај организма да се одбрани и заштити, али и истовремено адаптира на 

промене из своје средине. 

Узимајући у обзир да је стрес праћен не само емотивним доживљајем, већ и биохемијским, 

когнитивним и физиолошким променама, јасно је да продужена изложеност стресу може 

довести до озбиљних утицаја на човеково здравље и благостање, укључујући и утицај на 

радну способност (Станојевић и др. 2011). 

Професионални стрес представља терет како за запосленог тако и за послодавца. Повећање 

стреса доводи до смањења продуктивности запосленог (Nowrouzi et al., 2016), смањења 

ефикасности организације (Arnetz, 2006), чешћих измена запослених (Avey et al., 2009), 

одсуства са посла (Darr & Johns, 2008), као и смањеног задовољства послом (AbuAlRub, 

2004; Flanagan & Flanagan, 2002.) 

Иако се у овом раду нећемо бавити директно здравственим ризицима стреса, битно је 

напоменути да је стрес повезан са седам од десет водећих узрока морталитета у свету, са 

кардиоваскуларним морталитетом као водећим фактором и потенцијалном последицом 

стреса. (Quick & Henderson, 2016). Студије су показале да продужена изложеност 

пословном стресу може довести до бројних здравствених проблема, те да стрес повећава 

ризик развоја коронарне срчане болести, хипертензије (Siegrist, 2010), мускуло-скелетних 

поремећаја (van Rijn et al., 2010), депресије (Bonde, 2008), као и поремећаја менталног 

здравља (Netterstrom et al., 2008). Осим тога, стрес на послу се сматра једним од фактора 

ризика за развој зависности од алкохола, злоупотребе психоактивних супстанци, смањене 

физичке активности, гојазности и поремећаја спавања (Nakata et al., 2004; Perdikaris et al., 

2010; Grunberg et al., 1999; Heraclides et al., 2011).  

1.1.4 Професионално сагоревање 

Наш рад ће се фокусирати на професионално сагоревање код логопеда, као издвојене 

консеквенце професионалног стреса. Данас постоје бројни радови који се баве проучавањем 

професионалног сагоревања, али је интересантно споменути да се овај израз први пут 

појављује као наслов романа из 1961. године - ,,Случај професионалног сагоревања'' који 

описује премореног и емотивно измученог архитекту који се повлачи у афричку џунглу. 

Након бројних истраживања која су вршена претходних деценија, сада се сматра да је 

професионално сагоревање психолошки синдром одговора на интерперсоналне стресоре 

посла. Даљим растављањем овог синдрома на појединачне факторе, можемо рећи да је 
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праћен са три различите димензије психолошког одговора: 

1. Прекомерни премор 

2. Осећај цинизма, деперсонализације и одвојености од сопственог посла 

3. Осећај неефикасности и неиспуњености 

Прекомерни премор се сматра централним показатељем професионалног сагоревања, као и 

најевидентнијом од претходно три наведене димензије. Међутим, сам премор не објашњава 

проблематику односа између запосленог и посла која се јавља код професионалног 

сагоревања, већ услед премора запослени подлеже покушајима бега од сопственог посла, 

како физичког, тако и когнитивног уз развој деперсонализације и цинизма према послу. 

Овакав вид удаљавања од посла кроз деперсонализацију/цинизам је показан у већини 

радова који се баве професионалним сагоревањем. Осећај изостанка ефикасности и 

ефективности у обављању посла, као треће димензије професионалног сагоревања има 

нешто комплекснији однос са претходне две димензије, те се сматра или функцијом 

претходне две димензије или њиховом последицом. Послови који континуирано доводе до 

премора, који изазива деперсонализацију ће негативно утицати на схватање запосленог о 

сопственој ефикасности. Међутим, осећај недостатка ефикасности у послу се често јавља 

упоредо са друге две димензије сагоревања, а не само као последица, па се његов корен 

некад налази у недостатку адекватних извора за извршавање квалитетног посла, док су 

премор и цинизам одговор на преоптерећеност или социјалне конфликте (Maslach et al., 

2001).  

За овој рад значајно је одређење синдром изгарања које даје Кристенсен. јер ћемо користити 

алат у истраживању који полази од ове дефиниције. Овај аутор сматра да је за синдром 

сагоревања поред замора и исцрпљености веома важна димензија личности. Због тога даје 

три дефиниције (Борјанић Болић, 2016:84): 

 Лични синдром изгарања јесте ниво физичког и психичког замора и исцрпљености 

коју је особа искусила.“  

  „Синдром изгарања јесте ниво физичког и психичког замора и исцрпљености коју 

је особа искусила на радном месту“ – ово им омогућује да праве дистинкцију између 

умора који је последица проблема са здрављем и унутар породице, и умора везаног 

за пословно окружење.  



10 
 

 „Синдром изгарања у односу на клијенте јесте ниво физичког и психичког замора и 

исцрпљености коју је особа искусила у раду са клијентима.“ – Кристенсен наглашава 

да одређење замора у односу на друге људе покрива широко подручје и може да се 

односи на клијента, пацијента, корисника, приправника, колегу, студенте и сл. 

 

Битно је напоменути медицинско-дијагностичку комплексност синдрома професионалног 

сагоревања. До сада, дијагностички приручници не укључују професионално сагоревање у 

медицинске дијагнозе, вероватно услед преклапања симптома са блиским психијатријским 

дијагнозама као што је депресија. Са друге стране, прописивање антидепресива постаје све 

учесталије као терапија менталног стања изазваног послом, те је јасна хитност сагледавања 

индивидуалних, социјалних и економских последица овог здравственог проблема. Такође, 

поред нејасноћа потпуног утицаја које професионално сагоревање има на запосленог, остаје 

нејасан и вредан даљег истраживања и утицај на колеге, клијенте или пацијенте (Kaschka et 

al., 2011). Недостатак јасне дијагнозе последично отежава и терапијске приступе 

професионалном сагоревању. За сада, когнитивно-бихејвиорална терапија се сматра 

једином терапијом са довољним нивоом доказа у литератури, док дуготрајне студије које 

би испитале медикаментозну терапију изостају (Korczak et al., 2012). 

 

1.2 Превенција и смањење нивоа синдрома сагоревања 

У литератури која се бави овим проблемом налази се низ стратегија за превазилажење 

синдрома изгарања. Након што се потврди присуство професионалног стреса, радно 

окружење, а и стручњак треба да раде на његовом уклањању како би се сачувало ментално 

здравље запосленог. Саме стратегије које утичу на смањење ове појаве могу се поделити на 

превентивне стратегије – када до сагоревања још није дошло и на оне које ублажавају или 

уклањају већ постојећи проблем. Код Борјанић Болић и Драгановић (2019), налазимо табелу 

превентивних стратегија за спречавање или успоравање настанка професионалног 

сагоревања коју је дала Маслак (2015). По овом моделу, превенцију настанка 

професионалног сагоревања одвија се кроз три нивоа а то су: лични, професионални и 

организациони ниво.  
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Табела 1. Превенција синдрома сагоревања према Маслак (Маslach, 2015) 

  

 

Пред  логопеде су често стављени велики захтеви насупрот реалним очекивањима. Ови 

аутори такође наводе да је кључ у залагању да услови за рад буду што хуманији, а да посао 

од самог почетка треба учинити што мање емоционално стресним и без нереалних захтева 

(Борјанић Болић и Драгановић, 2019). 

Блажич (2019) позивајући се на рад Lazarusа и Folkmanа (2004) наводи три начина 

суочавања са стресом, који су повезани и са спречавањем сагоревања и појавом стреса, а 

они су: 

1. стратегија усредређена на проблем - појединац је усмерен на дефинисање проблема и  

проналажење решења с обзиром на њихову корист, деловање и одабир; 

2. суочавање путем емоција - когнитивни процеси усмерени су на смањење емоционалног 

притиска, а у ову категорију убрајамо исказивање емоција, селективну пажњу и тражење 

социјалне подршке; 

 Синдром изгарања 

Лични ниво Редефинисање циљева 

Увођење промена 

Коришћење слободног времена 

Узимати ствари мање лично 

Усмереност на позитивно 

Растерећење од посла 

Разграничавање приватног од професионалног 

Технике релаксације 

Шта радиш кад ниси на послу 

Промена посла 

Професионални ниво Колегијална подршка 

Супервизија 

Организациони ниво Ресурси – више људи, новца, времена, служби, 

опреме 

Подела посла 

Преуређење радних задатака 

Промена у стандардима радних процедура 

Добар амбијент за рад 
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3. избегавање- појединац је у фази негирања, бежи у машту, понашајно није ангажован у 

активности или раду.  

Суочавање има две главне функције; мењање проблема у односу с околином која 

првенствено узрокује стрес и регулацију емоционалних реакција на проблем (Lazarus & 

Folkman, 2004, наведено према Блажич, 2019). 

Већина приступа креирана је за смањење нивоа професионалног сагоревања, но потребно 

је на самом почетку превенирати да се оно уопште јави. Што се тиче саме превенције, 

стручњаке треба едуковати о појави синдрома сагоревања, подучавати техникама 

самопомоћи, како би  за на време препознали симптоме и радили на себи. Кључни аспект 

превенције је рана детекција првих знакова, при чему је неопходно укључивање у стручне 

семинаре који омогућују одвајање од свакодневне рутине и нове социјалне контакте 

(Цуцулић, 2006). 

Према Дедић (2006) један од успешних начина подизања отпорности на стрес је стратегија 

самопомоћи која препоручује увид у  ситуације којестварају стрес, затим да се избегну или 

елиминишу. Од значаја су и методе самопомоћи као што су: развијање самоконтроле и 

одговорности, узимање чешћих и краћих годишњих одмора, неговање оптимистичког 

погледа на свет, спремно дочекивање стреса на послу, вештине комуникације итд. (Дедић, 

2006). 

 

1.3 Последице професионалног сагоревања 

Последице професионалног стреса и синдрома сагоревања могу бити врло озбиљне код 

сваког професионалца. Ако је целокупно здравље логопеда нарушено због дуготрајне и 

интензивне изложености стреса, за очекивати је да квалитет  његових услуга неће бити у 

потпуности задовољавајући. Тиме стрес неће утицати само на логопеде и његову радну 

околину, већ ће директно утицај и на његове клијенте односно пацијенте. Јасно је да се у 

том случају стручњаку мора пружити ваљана и правовремена интервенција, тада се радна 

околина мора уредити на начин да она буде подстицајна, сигурна, мотивишућа и 

награђујућа (Чечура, 2020). 

Такође је битно напоменути да последице ове појаве не осећа само стручњак, већ и цело 

пословно окружење. Долази до пада радног учинка, пада пословна ефикасност и смањује се 

могућност остварења пословних циљева (Maslach et al, 2001). 
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Борјанић Болић (2016) наводи да се последице сагоревања могу поделити на три категорије, 

а то су личне последице, последице везане за посао и последице везане за породицу и 

пријатеље. 

Према ауторки, личне последице се пре свега односе на емоционалну и физичку 

исцрпљеност. „У физичку исцрпљеност убраја несаницу, ноћне море, главобоље, проблеме 

у исхрани и психосоматске проблеме. У санирању или ублажавању оваквог стања 

професионалци су склони да посежу за самосталном употребом лекова, и учесталој или 

прекомерној употреби алкохола, што може да ублажи манифестације, али доприноси 

продубљавању проблема професионалног изгарања“ (Борјанић Болић, 2016:99). 

Последице везане за посао показују се  кроз слабије резултате које професионалац  постиже 

на послу или његову перцепцију истих. Професионалци имају осећај емотивне 

исцрпљености као и губитак самопоуздања. Долази до смањења или губитка мотивације, 

праг толеранције на фрустрацију је знатно нижи, као и емпатија која је кључ професија које 

се баве помагањем се такође смањује. Промене које се дешавају могу доћи и до цинизма и 

генерално до негативних емоција према доласку на посао и према клијентима. Према 

Борјанић-Болић (2016) рад са корисницима постаје рутина, више се третирају као објекти 

него као клијенти којима је помоћ потребна, лако се етикетирају, а професионалац даје свој 

минимални ангажман у раду јер губи интересовање за свој посао. Последице 

професионалног изгарања афектирају се на однос са колегама, долази до негативне радне 

климе, међуљудски односи се нарушавају што за последицу има отежану сарадњу и тимски 

рад.  

Према истој ауторки, поред нарушавања пословне климе, јављају се и последице везане за 

породицу и пријатеље. Професионалци своје емотивно стање преносе на укућане јер су под 

тензијом, узнемирени, нестрпљиви, иритабилни, физички уморни и често нису способни да 

оставе посао на послу, већ га доносе и кући тако што много времена времена проводе у 

препричавању догађаја и жалбама на посао. Стресне ситуације које доживљавају на послу 

преносе на своје партнере породицу. Постоји и обрнута ситуација где неки професионални 

не преносе ништа, него задржавају у себи како би своју породицу заштитили од негативних 

утицаја, али као што прекомерно причање о томе има лош утицај, тако и потпуно 

задржавање проблема за себе може имати подједнако лош утицај (Борјанић Болић, 2016). 
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1.4 Професионално сагоревање у логопедији 

Нису сва занимања једнако изложена професионалном стресу, као и синдрому 

професионалног сагоревања. Најчешће изложени стручњаци овој појави јесу они који у 

својој професији имају директан контакт са људима. Међутим, и међу занимањима 

усмереним на рад с људима постоји разлика; изложеност стресу је различита код 

различитих службеника, наставника или оних који раде с људима у невољи или с људима с  

сметњама у развоју. Занимања која се баве пружањем помоћи људима, или другим именом 

помагачке професије, спадају у стреснија занимања (Цуцулић, 2006).  У помагачке 

професије убрајају се све оне професије које за циљ имају да помогну људима у суочавању 

са различитим животним проблемима (Ајдуковић & Ајдуковић, 1996). Оно што је 

заједничко свим помагачким професијама је директан контакт између стручног лица и 

особе којој је стручна помоћ потребна, а оно што их издваја од низа других професија су 

веома високи емоционални захтеви који се постављају пред стручњака, што може 

представљати важне изворе професионалног стреса (Жганец, 1999 према Мудроња, 2019). 

У помагачке професије се најчешће убрајају следећа занимања: психолози, социјални 

радници, социјални педагози, дефектолози, логопеди, педагози, лекари и слично. У овом 

раду акценат ће бити на професионалном сагоревању у логопедији. 

 Према Светском удружењу логопеда и фонијатара (The International Association of 

Logopedics and Phoniatrics – IALP), логопеди су стручњаци који се баве радом у области 

превенције, откривања, процене, дијагностике, саветовања, рехабилитације и третмана 

поремећаја хумане комуникације који подразумевају поремећаје језика, говора и гласа, 

поремећаје читања и писања, поремећаје орално-ларингалних функција и поремећаје у 

вербалној и невербалној комуникацији код особа с посебним потребама (интелектуалним 

тешкоћама, оштећењем слуха, первазивном патологијом итд.).  

Савремена логопедија је конституисана као мултидисциплинарна наука која интегрише 

знања из области медицинских, лингвистистичких, психолошких и педагошких наука, у 

складу са потребама превенције, дијагностике, терапије и истраживања говорно-језичких 

поремећаја (Зечић, Мујкановић & Деволи, 2008). 

 Логопеди могу бити запослени у системима здравствене заштите (центрима за 

рехабилитацију слуха и говора, центрима за медицинску рехабилитацију, 

оториноларинголошким, неуролошким, психијатријским, аудиолошким, фонијатријским и 
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педијатријским клиникама, установама за ментално здравље и саветовалиштима), у 

васпитним и образовним системима (као стручни сарадници у предшколским установама, 

основним школама, вртићима), у систему социјалне службе (геријатријским установама, 

дечјим домовима), посебним установама (центрима и посебним установама за 

рехабилитацију), научно-истраживачким институцијама (истраживачким центрима, 

факултетима и др.), као и у приватној пракси (Чечура, 2020). 

Како се улога логопеда последњих година драстично променила, те је обим одговорности 

повећан, логопеди се сусрећу са бројим задацима и обавезама које могу допринети појави 

интензивнијег професионалног стреса. Од стручњака који исправља говор, логопеди су 

постали стручњаци не само за говор, језик и глас, те поремећаје гутања, већ и за пратеће 

емоционалне и психолошке последице, који су пратеће последице ових поремећаја, како 

код пацијената, тако и код њихове породице. Осим тога, све чешћа појава вишеструких 

поремећаја захтева холистички приступ личности пацијента и његовој породици, што 

намеће веће и комплексније захтеве пред логопеде (Чечура, 2020). Рад са вишеструком 

ометеношћу ставља велике захтеве пред логопеда, и суочава га са различитим нивоима 

стреса. Свему овоме доприноси постојање великог броја особа којима је потребна 

константна и интензивна помоћ, много проблема без адекватних решења или временски 

далеким и неизвесним решењима, емоционално исцрпљивање због сталне свести о 

потребама корисника, монотоност проблема популације с којима се ради, опасност од 

физичког напада од стране корисника, сличност личног искуства помагача с трауматским 

искуством корисника (Топић, 2016).  

Процес хабилитације и рехабилитације пацијената често укључује дуге периоде лечења уз 

блиску сарадњу и честе контакте између терапеута и пацијента, што за последицу резултира 

успостављањем емоционалне везе између професионалаца и клијената. Временом 

стручњаци постају сведоци успеха и неуспеха у лечењу и суочавају се са различитим  

реакцијама и симптомима депресије својих пацијената, или родитељима пацијената, као и 

са притиском на тренутну породичну ситуацију. Однос са породицом пацијента врло често 

намеће велике захтеве пред логопеде, будући да се тада пред логопеде намеће задатак да 

процене да ли су жеље и очекивања родитеља у складу с дететовим способностима и 

могућностима. Из тога врло често произилазе нереална очекивања родитеља, а једно од 

најчешћих је то да се након кратког времена које логопед  проведе у раду са дететом, очекује 
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огроман напредак детета и минимализација или отклањање свих тешкоћа које постоје код 

детета (Мудроња, 2019). 

У помажућим професијама као што је логопедија, појединци после одређеног времена 

постају депресивни, демотивисани, празни и обесхрабрени (Ајдуковић и Ајдуковић, 1996).  

Јављају се разни телесни симптоми, а разумевање за особе којима треба помоћ, мења се 

равнодушношћу или цинизмом. 

Према неким ауторима код млађих стручњака бележи се појава да о себи имају мишљење 

да нису довољно стручни, да постоји страх од самих пацијената и проблема који се код њих 

јављају. Када дође до сигурности у своје способности, новине у струци могу довести до 

обнављања осећаја некомпетентности обављања посла (Emery &Vandenberg, 2010). 

Особама који се баве оваквим професијама некада је тешко да прихвате ограниченост своје 

помоћи. Имају велики осећај одговорности и бриге за особе са којима раде, и некада и сами 

себе убеде како је све што ураде није довољно. Додатни притисак ствара и породица 

пацијената који од стручњака очекују да се сметња може лако уклонити.  

Цуцулић (2006) наводи да  како стручњаке оптерећује осећај одговорности за друге и осећај 

да не чине довољно, недовољно знања у одређеном подручју или систем у коме су 

запослени, као и клијенти који заправо не желе помоћ. Сагоревање код „помагача“ повезано 

је и с недостатком административне подршке, великим бројем документације, непожељним 

понашањима пацијената као и презахтевним задацима (Brunsting еt al., 2014). Све ово 

доприноси појави професионалног сагоревања. 

 

Све ово набројано може довести до кумулативног стреса, који као крајњу последицу може 

имати синдром професионалног сагоревања.  

 

1.5 Досадашња истраживања о професионалном сагоревању у логопедији 

Симптоми професионалног сагоревања најчешће се испитују у занимањима као што су 

(учитељи, дефектолози, социјални радници, психолози, социјални педагози, логопеди), 

управљање људским ресурсима (менаџери) и полиција и војска. Разлоге појаве сагоревања 

у овим професијама треба тражити у све већој и свакодневној изложености емоционалној 

напетости. 

Логопеди спадају у професионалце који често раде директно са својим 
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пацијентима/клијентима и сматрају се занимањем које је посебно подложно 

професионалном сагоревању. Овоме између осталог доприноси и укљученост логопеда у 

процес рехабилитације и дуготрајни контакт између терапеута и пацијента/клијента уз 

развој емоционалне повезаности. Током времена, логопеди учествују и у успеху и у 

неуспеху терапије, доживљавајући агресивне реакције и депресивне епизоде како 

пацијената тако и њихових породица (Brito-Marcelino et al., 2020).  

Здравствени радници, и њима блиски професионалци као што су логопеди, се сматрају 

једним од најугроженијих у смислу испољавања синдрома професионалног сагоревања.  

У италијанској студији спроведеној 2017 године показано је да професионалци за 

рехабилитацију (физиотерапеути, логопеди и окупациони терапеути) остварју високе 

скорове у скалама процене професионалног сагоревања, при чему је највећи резултат 

показан на субскали емоционалне исцрпљености. Није показана статистички значајна 

разлика у скоровима између три наведене професије (Bruschini et al., 2018). 

Насупрот претходно наведеном раду, у студији која је обухватила 133 логопеда који су 

путем интернета попунили упитник од 15 питања није пронађена статистички значајна 

вредност испољавања професионалног сагоревања, односно професионално сагоревање се 

јавило код 46,5% ипитаника. Међутим, битно је нагласити хетерогеност испитане групе 

логопеда, која је укључивала не само логопеде који су у директном раду са 

пацијентима/клијентима, већ и логопеде у академским, предавачким пословима са 

студентима (Khan et al., 2022).   

Истраживање које је рађено 1982. године у САД-у је показало да је 43% логопеда испољава 

умерене до тешке симптоме професионалног сагоревања, док је 36% имало благе симптоме, 

при чему је битно сагледати перцепцију посла на лични живот – 78% испитаника са 

умереном до тешком симптоматологијом професионалног сагоревања је исказало да сматра 

да њихов посао негативно утиче на њихово животно постојање. Степен сагоревања је 

високо корелирао са ограниченим системом подршке за превенцију и ношење са 

сагоревањем (Miller & Potter, 1982). 

Студија која је укључила логопеде у јавним школама из 1991. године доноси закључак да 

су три кључна фактора која утичу на задовољство послом: супервизија, оптерећеност и 

колеге. Супервизија и рад са адекватно квалификованим колегама су значајно повећали 

задовољство послом (Pezzei & Oratio, 1991). 
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Истраживање спроведено у Канади на 175 логопеда показало је да већина, односно 76% 

испитаних логопеда, показује благ до умерен степен професионалног сагоревања. При томе, 

пет фактора је показало статистички значајну корелацију са професионалним сагоревањем: 

пол, оптерећеност, утицај на лични живот, задовољство послом и ефикасност на послу. 

Већина испитаника је навела да се са сагоревањем бори директном конфронтацијом са 

изазивајућим фактором на послу (Potter & Lagacé, 1995).. 

У студији која је вођена у Јужноафричкој републици на логопедима и аудио-лингвистима 

добијени су слични резултати – већина испитаника показује бар умерени степен 

професионалног сагоревања. Међутим, без обзира на сагоревање, већина осећа и 

испуњеност својим послом, те је степен деперсонализације низак (Swidler & Ross, 1993).  

Новији ревијални рад који се бавио темом професионалног сагиревања код логопеда 

показује да задовољство послом, стрес и професионално сагоревање зависе од бројних 

фактора као што су ниво захтева, подршка и награда. Утицај на овакве факторе може имати 

позитивне ефекте на професионално сагоревање (Ewen et al., 2020). 

Још једна студија која се бавила проучавањем фактора који могу утицати на сагоревање  код 

логопеда јесте студија на 217 логопеда у Италији. Главни резултат ове студије показује да 

осећај кохеренце (лични ресурси које појединац поседује за смањење стресора посла) 

представља кључни алат у борби против професионалног сагоревања (Galletta et al., 2019). 

Према досадашњим истраживања може се закључити да је синдром професионалног 

сагоревања умерено до високог нивоа код стручњака који се баве помагачким професијама.  
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2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

2.1. Проблем истраживања 

Људи који се одлучују за помагачка занимања су често ентузијасти, перфекционисти и 

особе које идеализирају своје занимање. Поред тога имају високи ниво стреса у односу на 

очекивања те су чести кандидати за сагоревање (Шкрињар, 1996, наведено према Дружић-

Љуботиња и Фришчић, 2014).  

У Републици Србији још увек није рађено истраживање на тему професионалног 

сагоревања код логопеда. Проблем истраживања бисмо могли да опишемо кроз неколико 

питања.  

1. Да ли су логопеди у Србији изложени професионалном сагоревању?  

2. Да ли се последице синдрома сагоревања одражавају на лични и професионални 

живот логопеда?  

3. Како можемо да предупредимо и спречимо ову појаву? 

 

Јако је важно истражити појаву професионалног сагоревања код логопеда зато што сама 

професија захтева изразити ментални, физички и емоционални напор да се помогне особи 

са говорно-језичким поремећајима. Резултати овог истраживања могли би да помогну 

логопедима да сачувају своје ментално здравље и унапреде своју пословну ефикасност.  

 

2.2. Научни и друштвени циљ истраживања:  

 

Научни циљ истраживања је утврђивање присуства професионалног сагоревања код 

логопеда посебно у односу на њихове године старости, године радног стажа и институције 

у којој су запослени, схватити чиниоце који до тога доводе, и открити који су најчешћи 

извори сагоревања код логопеда. 

Резултати овог истраживања могу послужити у освешћивању логопеда и могућност 

примене техника самопомоћи којима  би се предупредила појава  синдрома сагоревања.  

Наиме, друштвени циљ истраживања представља побољшање менталног здравља логопеда  

као и побољшање квалитета пружања услуга логопеда. Истраживање би требало да  

помогне логопедима да на радном месту имају боље услове рада, да се унапреди њихово 

ментално здравље и побољша квалитет услуга које логопед пружа. 
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Истраживање ће бити спроведено применом онлајн упитника. Добијени подаци односиће 

се на ниво професионалног сагоревања код логопеда. 

 

2.3. Хипотезе 

На основу постављеног проблема и циља истраживања формулисане су следеће хипотезе: 

1. Општа хипотеза 

Х1- Логопеди запослени у Србији ће показивати високи ниво професионалног 

сагоревања. 

2. Посебне хипотезе 

Х2- Жене ће испољавати већи ниво професионалног сагоревања. 

Х3 – Старији логопеди ће испољавати већи ниво професионалног сагоревања. 

Х4 – Логопеди са више година радног стажа ће испољавати већи ниво 

професионалног сагоревања. 

Х5 – Логопеди ће се разликовати у нивоу испољеног професионалног сагоревања у 

односу на радно место. 

Х6 – Логопеди који имају више пацијената у току дана ће имати већи ниво 

професионалног сагоревања. 

Х7 – Логопеди који имају више радних сати у току дана ће имати већи ниво 

професионалног сагоревања. 

Х8 – Логопеди који имају мањи ниво месечних прихода испољаваће већи ниво 

професионалног сагоревања. 

 

 

   

2.4 Поступак истраживања 

Истраживање је било спроведено онлајн код запослених на  Институту за 

експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“ као и логопеди запослени 

у другим институцијама.  Подаци су били прикупљани током јула месеца 2022., а упитник 

је био доступан запосленима преко линка који су добили. Укупан број испитаника износи 

101. Уз упитник је било приложено упутство за попуњавање упитника, као и сврха самог 

истраживања. Наглашено је  да ће се истраживање спроводити анонимно, и да је за 
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попуњавање упитника потребно 10 минута. Сваки попуњени образац  се аутоматски 

бележио на Гугл платформи, а потом су се прикупљени подаци обрађивали у СПСС 

програму за статистичку обраду података. 

2.5 Истраживачки интрументи 

  У истраживању се користила метода анкетирања кроз упитник из два дела о 

социодемографским варијаблама као и кроз Копенхагенски упитник за процену 

професионалног сагоревања. Упитницима ће бити прикупљени подаци о ставовима и 

искуствима запослених.  

 

2.5.1 Упитник о социодемографским варијаблама 

Представља  структурисани упитник који је креиран за потребе истраживања којим су 

прикупљени следећи подаци:  

1. пол,  

2. старост,  

3. године радног стажа,  

4. радно место,  

5. патологија пацијената,  

6. број пацијената у току дана,  

7. број радних сати у току дана,  

8. делатност којом се логопед бави,  

9. ниво стручне спреме и  

10. задовољство висином месечних прихода. 

 Сви ови подаци предстаљају независне варијабле истраживања. 

 

2.5.2 Копенхагенски упитник за процену професионалног сагоревања (Copenhagen burnout 

inventory) – ЦБИ  

 

Копенхагенски упитник за процену професионалног сагоревања (Copenhagen burnout 

inventory) – ЦБИ (у даљем тексту CBI) упитник садржи 19 ставки за самооцењивање 

(Milfont,et al., 2007).  
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На три скале мери три врсте синдром изгарања на личном нивоу (Personal Burnout), 

синдром изгарања у вези са послом (Work Burnout) и синдром изгарања у вези са 

клијентима (Client Burnout). За овај упитник Живановић и сарадници (2021) бележе да 

има високу конзистентност за лично изгарање (0.78-0.93), изгарање на послу (0.77-0.93) 

и изгарање у вези са клијентима(0.78 -0.93) која се појављује у великом броју студија.  

За потребе овог истраживања је коришћена српска варијанта упитника за коју је урађена  

валидација од стране Живановића и сарадника. На питање се одговара по петостепеној 

Ликерт-овој скали и свака скала се оцењује појединачно од 1 до 5 изражавају ниво 

слагања са тим тврдњама при чему споменуте вредности значе следеће: 1 – у веома 

великој мери, 2 – у великој мери, 3 – донекле, 4 – у малој мери, 5 – у веома малој мери.  

Испитаник који остварио резултат 50 или већи на подскали синдром изгарања на личном 

нивоу (вредност од 0 до 100), вероватно има синдром изгарања који се дефинише као 

„ниво физичког и психолошког замора и исцрпљености који је особа искусила“ (Borritz 

et al., 2004:2). 

Испитаник који је остварио резултат 50 или већи на подскали синдром изгарања у вези 

са послом, највероватније има синдром изгарања који се дефинише као „ниво физичког 

и психолошког замора и исцрпљености које професионалац доживљава у вези са послом“ 

(Borritz et al., 2004:3). Испитаник који је остварио резултат 50 или већи на подскали 

синдром изгарања у вези са клијентима, највероватније има синдром изгарања који се 

дефинише као „ниво физичког и психолошког замора и исцрпљености које 

професионалац доживљава у вези рада са клијентима“ (Borritz et al., 2004:4). 

 

За анализу резултата су коришћене научне методе карактеристичне за област друштвених 

наука. Општа научна метода је статистичка метода. Као посебне методе  коришћене су 

аналитичко-синтетичке методе (анализа, апстракција, класификација, дедукција, синтеза, 

индукција и генерализација). Избор одговарајућих статистичких метода узима у обзир 

чињеницу да истраживачки метод утиче на начин прикупљања података, поступак обраде 

и анализе података. У истраживању ће бити примењен квантитативни истраживачки дизајн. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

За обраду података коришћен је SPSS for Windows 20 који ради под Microsoft Windows 

окружењем. Резултати су приказани графички и табеларно. Категорички подаци су 

представљени апсолутним и релативним фреквенцијама. Нумерички подаци су описани 

аритметичком средином и стандардном девијацијом. За утврђивање повезаности између 

социодемографских варијабли и синдрома изгарања коришћен је непараметарски χ² test. За 

испитивање поузданости инструмента, израчунат је Кронбах алфа коефицијент 

поузданости. 

 

3.1 Резултати добијени истраживањем 

 

Приказ узорка 

 

Узорак је чинио 101 испитаник, при чему преовлађују жене (94%) у односу на 

мушкарце (6%), што се може видети на графикону који следи. 

 

 

Графикон 1. Приказ структуре узорка према полу 

 

Скоро половина исшпитаника (45%) припада категорији најмлађих – има мање од 30 

5.9

94.1

мушки женски
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година. Око 38% испитаника је у старосној категорији од 31 до 40 година, сваки десети има 

између 41 и 50 година, док је 7% њих старије од 50 година. 

 

Графикон 2. Приказ структуре узорка према старости 

 

 Слична је ситуација и са годинама радног стажа. Наиме, доминирају они који су на 

почетку каријере – половина испитаника има до 5 година стажа, а сваки четврти између 6 и 

10 година. Око 15% испитаника ради између 11 и 20 година, сваки десети је у радном односу 

између 21 и 30 година, док је занемарљив удео оних са више од 30 година радног стажа. 

 

Графикон 3. Приказ структуре узорка према годинама радног стажа 

\ 

Највећи удео у узорку чине испитаници који су запослени у приватној пракси – 40%, док се 

45.5

37.6

9.9

6.9

до 30 година

од 31 до 40 година

од 41 до 50 година

преко 50 година

48.5

25.7

14.9

9.9

1.0

до 5 година

од 6 до 10 година

од 11 до 20 година

од 21 до 30 година

преко 30 година
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у осталим категоријама уочава да готово подједнак број испитника ради само у установи, 

као и у установи и у приватној пракси (посматрано унутар сваке категорије). Више је 

запослених у школама и установама здравствене заштите (око 22%), него оних који раде у 

установама социјалне заштите и вртићима (око 8%). 

 

Графикон 4. Приказ структуре узорка према установи у којој су запослени 

 

Нешто преко 60% испитаника има између 5 и 10 пацијената на дневном нивоу, 

трећина ради са више од 10 пацијената по дану, док око 7% њих има мање од 5 пацијената 

на дневном нивоу. 

Графикон 5. Приказ структуре узорка према броју пацијената на дневном нивоу 

 

Испитаници су били у прилици да наведу врсту патологије пацијената са којима раде 
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на садашњем радном месту, при чему су могли да изаберу више од једног одговора. Укупно 

су дали 496 одговора, што значи да је сваки испитаник у просеку бирао по пет патологија. 

Увидом у Табелу 2, уочава се да је 83% испитаника навело да раде са пацијентима који 

имају развојну дисфазију, 76% са онима који имају аутизам и 71% испитаника има 

пацијенте са дислалијом. Следи 62% пацијената са интелектуалном ометеношћу, 57% са 

поремећајима читања и писања, док око 45% пацијената са којима испитаници раде муцају 

или су вишеструко ометени. Оштећење слуха има око петина пацијената, 15% афазију, 13% 

поремећаје гласа, док је двоје испитаника навело одговор остало и написало 

„дисхармоничан развој“ и „ADHD“. 

 

 

Табела 2. Приказ патологија пацијената са којима испитаници раде 

 

  

Испитаници се углавном баве применом логопедског третмана (91%), док 5% ради 

саветовање, а 4% логопедску дијагностику. 

 

 

 

 

Патологија %

развојна дисфазија 83.2

аутизам 76.2

дислалија 71.3

интелектуална ометеност 62.4

поремећаји читања и писања 57.4

вишеструка ометеност 44.6

муцање 43.6

оштећење слуха 22.8

афазије 14.9

поремећаји гласа 12.9

остало 2.0
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Графикон 6. Приказ структуре узорка према врсти посла 

 

 

 Половина испитаника дневно ради од 6 до 8 сати, трећина ради између 4 и 6 сати, 

док 15% њих ради између 8 и 10 сати. 

 

Графикон 7. Приказ структуре узорка према броју радних сати на дневном нивоу 

 

 У погледу образовног статуса, преовлађују испитаници са завршеним мастер 

студијама (70%), док је сваки четврти испитаник ВСС-дипломирани. Незнатан је удео 

испитаника који  су завршили магистарске студије (4%), докторат (2%) или специјалистичке 

студије (1%). 
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Графикон 8. Приказ структуре узорка према нивоу стручне спреме 

 

 

 Око 68% испитаника су задовољни (када се сумирају све три категорије – делимично, 

углавном и веома) висином својих примања, док трећина није задовољна. При томе, петина 

је углавном незадовољна, док је међу задовољнима највише оних који су делимично или 

углавном задовољни. 

Графикон 9. Приказ структуре узорка према процени висине примања 
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Приказ резултата истраживања 

Синдром изгарања је мерен CBI упитником (Copenhagen burnout inventory) који 

садржи укупно 19 ставки. Инструмент има три подскале које мере: Синдром изгарања на 

личном нивоу (6 ставки), Синдром изгарања у вези са послом (7 ставки) и Синдром 

изгарања у вези са клијентима (6 ставки). На питања испитаници одговарају на петостепеној 

Ликертовој скали, која је конвертована на скалу од 0 до 100 бодова. Укупан скор испитаника 

на скали представља аритметичку средину скорова на појединачним ставкама.  

У циљу провере поузданости подскала, израчунат је Кронбахов алфа коефицијент 

који омогућава испитивање унутрашње конзистентности скале, тј. степен сродности ставки 

од којих се скала састоји. Величина овог коефицијента говори да ли све ставке једног 

инструмента мере исти конструкт.  

Без обзира на мали број ставки по подскалама (вредности овог коефицијента су 

веома осетљиве на мали број ставки – испод 10), установљено је да све подскале имају 

задовољавајућу конзистентност (подскала Синдром изгарања на личном нивоу – 0.88, 

подскала Синдром изгарања у вези са послом – 0.90 и подскала Синдром изгарања у вези са 

клијентима – 0.91), што се може видети у наредној табели. 

Табела 3. Кронбах алфа коефицијенти подскала CBI упитника 

Подскала 
Cronbach's 

Alpha 

Број 

ставки 

Синдром изгарања на личном нивоу 0.88 6 

Синдром изгарања у вези са послом 0.90 7 

Синдром изгарања у вези са клијентима 0.91 6 

 

У Табели 4 су приказани дескриптивни статистички показатељи подскала CBI 

упитника. Увидом у резултате, може се уочити да подскала Синдром изгарања на личном 

нивоу има највећу аритметичку средину (М=52.6), док друге две подскале имају нижу 

артиметичку среднну - Синдром изгарања у вези са послом (М=44.3) и Синдром изгарања 

у вези са клијентима (М=44.6). Вредност стандардне девијације на све три подскале је 

висока, што указује на варијабилност резултата.  
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Табела 4. Дескриптивни статистички показатељи подскала CBI упитника 

Подскала N Min Max М SD 

Синдром изгарања на личном нивоу 101 0.0 100.0 52.6 17.5 

Синдром изгарања у вези са послом 101 0.0 92.9 44.3 20.1 

Синдром изгарања у вези са клијентима 101 0.0 100.0 44.6 22.6 

N – број испитаника, Min – минимум, Max – максимум, М – аритметичка средина, SD – стандардна девијација 

 

 

У наставку анализе резултата процењени су параметри релативне учесталости на 

појединим ставкама подскала (Синдром изгарања на личном нивоу, Синдром изгарања у 

вези са послом, Синдром изгарања у вези са клијентима) CBI упитника.  

 

 

 

 

 

Табела 5. Степен слагања испитаника са ставкама подскале Синдром изгарања на личном 

нивоу (изражен у %) 
 

% 

увек често понекад ретко никад 

Колико често осећате умор? 3.0 50.5 40.6 5.0 1.0 

Колико сте често физички исцрпљени? 3.0 40.6 46.5 8.9 1.0 

Колико сте често емотивно исцрпљени? 4.0 44.6 32.7 15.8 3.0 

Колико често помислите „Ја овако више не могу“? 3.0 26.7 33.7 25.7 10.9 

Колико често осећате потпуни умор? 3.0 17.8 49.5 21.8 7.9 

Колико често осећате слабост и имате осећај да ћете се 

разболети? 
3.0 14.9 40.6 36.6 5.0 

 

 Када је реч о Синдрому изгарања на личном нивоу, чак половина испитаника 

изјављује да често осећа умор, док нешто мањи удео њих често осећа физичку и емотивну 

исцрпљеност (Табела 5). Поред тога, четвртина испитаника често помисли „Ја овако више 

не могу“, док петина испитаника увек или често осећа потпуни умор. Може се закључити 

да је синдром изгарања на личном нивоу прилично изражен на узорку испитаника.  
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Табела 6. Степен слагања испитаника са ставкама подскале Синдром изгарања у вези са 

послом (изражен у %) 
 

% 

увек често понекад ретко никад 

Да ли се осећате исцрпљено на крају 

радног дана? 
9.9 45.5 34.7 7.9 2.0 

Да ли сама помисао на још један радни 

дан код Вас ствара осећај умора? 
4.0 24.8 32.7 25.7 12.9 

Да ли на послу сваког минута осећате 

умор? 
2.0 6.9 31.7 43.6 15.8 

Да ли у слободно време имате довољно 

енергије за пријатеље и породицу? 
12.9 44.6 30.7 11.9 0.0 

  у веома 

великој мери 

у великој 

мери 
донекле 

у малој 

мери 

у веома 

малој мери 

Да ли Вас посао емотивно исцрпљује? 6.9 24.8 41.6 16.8 9.9 

Да ли осећате да је Ваш посао узрок 

Вашег изгарања? 
5.0 26.7 33.7 21.8 12.9 

Да ли Вас посао фрустрира? 5.0 11.9 31.7 17.8 33.7 

 

 

Када је реч о Синдрому изгарања у вези са послом, индикативан је налаз да се 

испитаници осећају исцрпљено на крају радног дана - око 90% испитаника је на ово питање 

одговорило са: увек, често или понекад, док је око 30% њих навело да је у великој или веома 

великој мери емотивно исцрпљено због посла и сматра да је посао узрок њиховог изгарања. 

Сама помисао на још радни дан за четвртину испитаника често изазива осећај умора, док 

трећина наводи да их посао донекле фрустрира. Ипак, испитаници истичу да углавном 

имају довољно времена и енергије за пријатеље и породицу. Може се констатовати да 

испитаници наводе солидан ниво изгарања у вези са послом. 
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Табела 7. Степен слагања испитаника са ставкама подскале Синдром изгарања у вези са 

клијентима (изражен у %) 
 

% 

увек често понекад ретко никад 

Да ли сте уморни од рада са клијентима? 5.0 25.7 45.5 19.8 4.0 

Да ли се понекад запитате колико дуго 

ћете још моћи да радите овај посао? 
10.9 28.7 30.7 16.8 12.9 

  у веома 

великој мери 

у великој 

мери 

донекле у малој 

мери 

у веома 

малој мери 

Да ли Вам је тешко да радите са 

клијентима? 
2.0 12.9 32.7 27.7 24.8 

Да ли Вас фрустрира рад са клијентима? 2.0 9.9 34.7 26.7 26.7 

Да ли рад са клијентима црпе сву енергију 

из Вас? 
3.0 22.8 29.7 22.8 21.8 

Да ли Вам се чини да више дајете него што 

добијате када радите са клијентима? 
10.9 30.7 32.7 16.8 8.9 

 

 Да испитаници имају изражено осећање умора види се и по резултатима на подскали 

Синдром изгарања у вези са клијентима, што је у складу са налазима на осталим субскалама 

упитника.  Наиме, уочава се да сваки четврти испитаник често, а сваки други понекад  осећа 

умор од рада са клијентима, док по 30% њих у ове две категорије одговора изражава своју 

сумњу у погледу способности за даље обављање посла. За око 45% испитаника је у великој 

мери или донекле тешко да раде са клијентима или их то фрустрира, што се може објаснити 

налазом да четвртина испитаника тврди да рад са клијентима у веома великој и великој мери 

црпи сву њихову енергију, а 40% наводи да у веома великој и великој мери више дају него 

што добијају у раду са клијентима. 
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Графикон 10. Резултати испитаника на CBI скали – изгарање на личном нивоу 

 

Анализом CBI упитника утврђено је да око 50% испитаника има синдром изгарања 

на личном нивоу који се дефинише као „ниво физичког и психолошког замора и 

исцрпљености који је особа искусила“. 

 

 

Графикон 11. Резултати испитаника на CBI скали – изгарање у вези са послом 

 

Нешто мањи број испитаника – 36.6% има изражен синдром изгарања у вези са 

послом који се дефинише као “ниво физичког и психолошког замора и исцрпљености који 

професионалац доживљава у вези са послом“.  
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Графикон 12. Резултати испитаника на CBI скали – изгарање у вези са клијентима 

 

Када је реч о синдрому изгарања у вези са клијентима, за 40% испитаника можемо 

рећи да их карактерише „ниво физичког и психолошког замора и исцрпљености који 

професионалац доживљава у вези рада са клијентима“.  

 

Око 30% испитаника има изражен синдром изгарања на све три подскале. 
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Испитивање повезаности између социодемографских варијабли и синдрома 

изгарања  

 

Како би се утврдила повезаност на подскалама Синдром изгарања на личном нивоу, 

у вези са послом и у вези са клијентима са социодемографским  варијаблама (пол, године 

старости, радни стаж, радно место, број пацијената, број радних сати и висина прихода), 

спроведен је χ² тест. Пошто је у узорку прилично неуједначен број испитаника по 

различитим  категоријама социодемографских варијабли, како би били испуњени услови за 

спровођење χ² теста, неке категорије испитаника  су сажете. Када је реч о полу, ту није било 

могуће сажимање категорија, тако да нису били испуњени услови за спровођење  поменутог  

теста, па је стога спроведена кростабулација (укрштање  одговора испитаника). Такође, 

нису биле испуњене претпоставке за примену χ² теста због неравномерне расподеле 

испитаника по установи у којој раде и броју пацијената на дневном нивоу.  

 

Табела 8. Кростабулација пола и скора на подскали Изгарање Лични ниво 

Пол 

Изгарање лични ниво 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

мушки 3 3 6 

женски 46 49 95 

Укупно 49 52 101 

 

Упркос великој диспропорцији у погледу полне припадности испитаника, може се 

уочити да је удео испитаника оба пола равномерно распоређен у погледу изражености 

изгарања на личном нивоу (није изражен синдром изгарања, изражен синдром изгарања). 
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Табела 9. Кростабулација пола и скора на подскали Изгарање Посао 

Пол 

Изгарање Посао 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

мушки 3 3 6 

женски 61 34 95 

Укупно 64 37 101 

 

Увидом у Табелу 9, уочава се да је синдром изгарања у вези са послом нешто 

израженији у узорку женских испитаница него што је то случај са мушкарцима, мада 

поређење није основано, јер су изузетно велике разлике у броју мушких и женских 

испитаника.  

 

Табела 10. Кростабулација пола и скора на подскали Изгарање Клијенти 

Пол 

Изгарање Клијенти 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

мушки 2 4 6 

женски 58 37 95 

Укупно 60 41 101 

 

Увидом у Табелу 10, уочава се да је синдром изгарања у вези са клијентима нешто 

израженији међу испитаницима мушког пола, мада поређење није основано, јер су изузетно 

велике разлике у броју мушких и женских испитаника.  
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Табела 11. χ² тест повезаности година старости и скора на подскали Изгарање Лични ниво 

Старост N 

Изгарање Лични ниво 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

до 30 година 46 27 19 

2.797 .094 преко 30 година 55 22 33 

Укупно 101 49 52 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

На основу резултата представљених у Табели 11, уочава се да не постоји статистички 

значајна повезаност између година старости испитаника и скора на подскали Лични ниво 

χ²(1, N=101) = 2.797, p = .094. Ипак, може се уочити да је међу популацијом испитаника 

преко 30 година већи број оних са израженим синдромом изгарања. 

 

 

Табела 12. χ² тест повезаности година старости и скора на подскали Изгарање Посао 

Старост N 

Изгарање Посао 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

до 30 година 46 32 14 

0.951 .329 преко 30 година 55 32 23 

Укупно 101 64 37 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

На основу резултата представљених у Табели 12 уочава се да не постоји статистички 

значајна повезаност између година старости испитаника и скора на подскали Посао χ²(1, 

N=101) = 0.951, p = .329. Релативна заступљеност испитаника по категоријама синдрома 

изгарања у вези са послом се не разликује битно према годинама старости (у групи са 

израженим синдромом изгарања је око 10% више испитаника преко 30 година старости). 
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Табела 13. χ² тест повезаности година старости и скора на подскали Изгарање Клијенти 

Старост N 

Изгарање Клијенти 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

до 30 година 46 30 16 

0.782 .377 преко 30 година 55 30 25 

Укупно 101 60 41 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

Увидом у резултате представљене у Табели 13, може се констатовати да не постоји 

статистички значајна повезаност између година старости испитаника и скора на подскали 

Клијенти χ²(1, N=101) = 0.782, p = .377. Релативна заступљеност испитаника по категоријама 

синдрома изгарања у вези са клијентима се не разликује битно према годинама старости (у 

групи са израженим синдромом изгарања је око 10% више испитаника преко 30 година 

старости). 

 

 

Табела 14. χ² тест повезаности радног стажа и скора на подскали Изгарање Лични ниво 

Радни стаж N 

Изгарање Лични ниво 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

до 5 година 49 28 21 

2.205 .138 преко 5 година 52 21 31 

Укупно 101 49 52 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

Увидом у резултате представљене у Табели 14, утврђено је да не постоји статистички 

значајна повезаност између година радног стажа испитаника и скора на подскали Лични 
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ниво χ²(1, N=101) = 2.205, p = .138. Прегледом расподеле учесталости, уочава се нешто виша 

заступљеност испитаника са преко 5 година радног стажа у категорији оних са израженим 

синдромом изгарања на личном нивоу у односу на испитанике са мање година стажа.  

 

Табела 15. χ² тест повезаности радног стажа и скора на подскали Изгарање Посао 

Радни стаж N 

Изгарање Посао 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

до 5 година 49 35 14 

2.033 .154 преко 5 година 52 29 23 

Укупно 101 64 37 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

Прегледом Табеле 15, утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност 

између година радног стажа испитаника и скора на подскали Посао χ²(1, N=101) = 2.033, p 

= .154. Прегледом расподеле учесталости, уочава се нешто виша заступљеност испитаника 

са преко 5 година радног стажа у категорији оних са израженим синдромом изгарања у вези 

са послом у односу на испитанике са мање година стажа.  

 

 

Табела 16. χ² тест повезаности радног стажа и скора на подскали Изгарање Клијенти 

Радни стаж N 

Изгарање Клијенти 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

до 5 година 49 33 16 

1.890 .169 преко 5 година 52 27 25 

Укупно 101 60 41 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 
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Прегледом Табеле 16, утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност 

између година радног стажа испитаника и скора на подскали Клијенти χ²(1, N=101) = 1.890, 

p = .169. Када се анализира заступљеност испитаника по категоријама подскале Изгарање у 

вези са клијентима, закључује се да је нешто виша заступљеност испитаника са преко 5 

година радног стажа у категорији оних са израженим синдромом изгарања у односу на 

испитанике са мање година стажа.  

 

Табела 17. Кростабулација радног места и скора на подскали Изгарање Лични ниво 

Радно место 

Изгарање Лични ниво 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

установа здравствене заштите 3 8 11 

установа здравствене заштите+приватна 

пракса 
4 8 12 

васпитно-образовна установа (вртић) / 4 4 

васпитно-образовна установа 

(вртић)+приватна пракса 
3 / 3 

васпитно-образовна установа (школа) 7 4 11 

васпитно-образовна установа 

(школа)+приватна пракса 
6 5 11 

установа социјалне заштите 4 / 4 

установа социјалне заштите+приватна 

пракса 
1 3 4 

приватна пракса 21 20 41 

Укупно 49 52 101 

 

Увидом у Табелу 17, уочава се да је највећа заступљеност испитаника са израженим 

синдромом изгарања на личном нивоу међу онима који раде у установама здравствене 

заштите (око 70%), док је у школама, као и међу онима који раде само у приватној пракси 

подједнак број испитаника који има и који нема изражен сидром изгарања на личном нивоу. 
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Приликом тумачења и поређења резултата, треба имати у виду да је у неким категоријама 

прилично мали број испитаника. 

 

 

Табела 18. Кростабулација радног места и скора на подскали Изгарање Посао 

Радно место 

Изгарање Посао 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

установа здравствене заштите 6 5 11 

установа здравствене заштите+приватна 

пракса 

5 7 12 

васпитно-образовна установа (вртић) 2 2 4 

васпитно-образовна установа 

(вртић)+приватна пракса 

3 / 3 

васпитно-образовна установа (школа) 7 4 11 

васпитно-образовна установа 

(школа)+приватна пракса 

8 3 11 

установа социјалне заштите 3 1 4 

установа социјалне заштите+приватна пракса 2 2 4 

приватна пракса 28 13 41 

Укупно 64 37 101 

 

У погледу синдрома изгарања у вези са послом, у свим категоријама преовлађују 

испитаници код којих овај синдром није изражен, осим међу запосленима у здравственој 

заштити који раде у приватној пракси. Приликом тумачења и поређења резултата, треба 

имати у виду да је у неким категоријама прилично мали број испитаника. 
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Табела 19. Кростабулација радног места и скора на подскали Изгарање Клијенти 

Радно место 

Изгарање Клијенти 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

установа здравствене заштите 6 5 11 

установа здравствене заштите+приватна 

пракса 

4 8 12 

васпитно-образовна установа (вртић) 4 / 4 

васпитно-образовна установа 

(вртић)+приватна пракса 

2 1 3 

васпитно-образовна установа (школа) 6 5 11 

васпитно-образовна установа 

(школа)+приватна пракса 

8 3 11 

установа социјалне заштите 4 / 4 

установа социјалне заштите+приватна пракса 2 2 4 

приватна пракса 24 17 41 

Укупно 60 41 101 

 

 

У погледу синдрома изгарања у вези са клијентима, у свим категоријама преовлађују 

испитаници код којих овај синдром није изражен, осим међу запосленима у здравственој 

заштити који раде у приватној пракси. Приликом тумачења и поређења резултата, треба 

имати у виду да је у неким категоријама прилично мали број испитаника. 
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Табела 20. Кростабулација броја пацијената и скора на подскали Изгарање Лични ниво 

Број пацијената 

Изгарање Лични ниво 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

мање од 5 3 4 7 

између 5 и 10 33 30 63 

више од 10 13 18 31 

Укупно 49 52 101 

 

Прегледом Табеле 20, може се закључити да је, посматрано релативно, углавном 

подједнак број испитаника у обе категорије (са израженим и неизраженим синдромом 

изгарања на личном нивоу), с тим што је код оних који имају више од 10 пацијената мало 

више њих са израженим синдромом изгарања на личном нивоу. 

 

Табела 21. Кростабулација броја пацијената и скора на подскали Изгарање Посао 

Број пацијената 

Изгарање Посао 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

мање од 5 6 1 7 

између 5 и 10 40 23 63 

више од 10 18 13 31 

Укупно 64 37 101 

 

У свим категоријама испитаника у односу на дневни број пацијената преовлађују 

они који немају изражен синдром изгарања у вези са послом. Ипак, највећи удео испитаника 

са израженим синдромом се бележи међу онима који раде са више од 10 пацијената дневно. 
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Табела 22. Кростабулација броја пацијената и скора на подскали Изгарање Клијенти 

Број пацијената 

Изгарање Клијенти 

Укупно 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

мање од 5 6 1 7 

између 5 и 10 38 25 63 

више од 10 16 15 31 

Укупно 60 41 101 

 

Међу испитаницима који имају мање од 10 пацијената дневно преовлађују они који 

немају изражен синдром изгарања у вези са клијентима. Од укупног броја испитаника који 

раде са више од 10 пацијената на дневном нивоу, половина има изражен синдром изгарања 

у вези са клијентима. 

 

Табела 23. χ² тест повезаности броја сати и скора на подскали Изгарање Лични ниво 

Број сати N 

Изгарање Лични ниво 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

од 4 до 6 сати 33 19 14 

1.661 .436 
од 6 до 8 сати 53 23 30 

од 8 до 10 сати 15 7 8 

Укупно 101 49 52 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

Прегледом Табеле 23, утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност 

између броја сати рада испитаника и скора на подскали Лични ниво χ²(1, N=101) = 1.661, p 

= .436. Када се анализира заступљеност испитаника по категоријама подскале Изгарање на 

личном нивоу, закључује се да је нешто виша заступљеност испитаника који раде од 6 до 8 

сати у категорији оних са израженим синдромом изгарања.  
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Табела 24. χ² тест повезаности броја сати и скора на подскали Изгарање Посао 

Број сати N 

Изгарање Посао 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

од 4 до 6 сати 33 26 7 

5.162 .076 
од 6 до 8 сати 53 29 24 

од 8 до 10 сати 15 9 6 

Укупно 101 64 37 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

Прегледом Табеле 24, утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност 

између броја сати рада испитаника и скора на подскали Посао χ²(1, N=101) = 5.162, p = .076. 

Када се анализира заступљеност испитаника по категоријама подскале Изгарање у вези са 

послом, закључује се да је нешто мања заступљеност испитаника који раде од 4 до 6 сати у 

категорији оних са израженим синдромом изгарања у односу на испитанике којима радни 

дан траје дуже. 

 

Табела 25. χ² тест повезаности броја сати и скора на подскали Изгарање Клијенти 

Број сати N 

Изгарање Клијенти 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

од 4 до 6 сати 33 24 9 

4.005 .135 
од 6 до 8 сати 53 27 26 

од 8 до 10 сати 15 9 6 

Укупно 101 60 41 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

Прегледом Табеле 25, утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност 

између броја сати рада испитаника и скора на подскали Клијенти χ²(1, N=101) = 4.005, p = 

.135. Када се анализира заступљеност испитаника по категоријама подскале Изгарање у вези 
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са клијентима, закључује се да је нешто мања заступљеност испитаника који раде од 4 до 6 

сати у категорији оних са израженим синдромом изгарања у односу на испитанике којима 

радни дан траје дуже. 

 

Табела 26. χ² тест повезаности висине примања и скора на подскали Изгарање Лични ниво 

Висина примања N 

Изгарање Лични ниво 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

незадовољан 32 10 22 

4.624 .032 задовољан 69 39 30 

Укупно 101 49 52 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

Табела 26 показује да постоји статистички значајна повезаност између задовољства 

висином примања испитаника и скора на подскали Лични ниво χ²(1, N=101) = 4.624, p = 

.032. Добијени налази указују на то да је међу испитаницима који су незадовољни висином 

примања више оних са израженим синдромом изгарања на личном нивоу, док је међу 

испитаницима који су задовољни примањима више оних који немају изражен синдром 

изгарања. Израчуната вредност показатеља Cramer’s V = -.235 нам говори да постоји 

умерено јака веза између променљивих. 

 

Табела 27. χ² тест повезаности висине примања и скора на подскали Изгарање Посао 

Висина примања N 

Изгарање Посао 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

незадовољан 32 14 18 

6.577 .010 задовољан 69 50 19 

Укупно 101 64 37 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 
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Табела 27 показује да постоји статистички значајна повезаност између задовољства 

висином примања испитаника и скора на подскали Посао χ²(1, N=101) = 6.577, p = .010. 

Добијени налази указују на то да је међу испитаницима који су незадовољни висином 

примања више оних са израженим синдромом изгарања на послу, док је међу испитаницима 

који су задовољни примањима знатно више оних који немају изражен синдром изгарања. 

Израчуната вредност показатеља Cramer’s V = -.277 нам говори да постоји умерено јака веза 

између променљивих. 

 

Табела 28. χ² тест повезаности висине примања и скора на подскали Изгарање Клијенти 

Висина примања N 

Изгарање Клијенти 

χ² p 
није изражен 

синдром 

изгарања 

изражен 

синдром 

изгарања 

незадовољан 32 12 20 

8.039 .005 задовољан 69 48 21 

Укупно 101 60 41 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

Табела 28 показује да постоји статистички значајна повезаност између задовољства 

висином примања испитаника и скора на подскали Клијенти χ²(1, N=101) = 8.039, p = .005. 

Добијени налази указују на то да је међу испитаницима који су незадовољни висином 

примања више оних са израженим синдромом изгарања на послу, док је међу испитаницима 

који су задовољни примањима знатно више оних који немају изражен синдром изгарања. 

Израчуната вредност показатеља Cramer’s V = -.304 нам говори да постоји умерено јака веза 

између променљивих. 
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Табела 29. Повезаност између висине примања и синдрома изгарања 

Процена висине примања 
Синдром изгарања 

Лични ниво Посао Клијенти 

Pearson Correlation -.304** -.396** -.400** 

Sig. (2-tailed) .002 <.001 <.001 

N 101 101 101 

** корелација је значајна на нивоу .01 

У Табели 29 су представљени коефицијенти корелације између процене висине 

примања и изражености синдрома изгарања. Утврђена је статистички значајна повезаност 

између процене висине примања и синдрома изгарања на личном нивоу (r(99) = -.304, p = 

.002)); висине примања и синдрома изгарања у вези са послом (r(99) = -.396, p < .001)) и 

висине примања и синдрома изгарања у вези са клијентима (r(99) = -.400, p < .001)). Све 

добијене повезаности су ниске и негативне. То значи да, што су виша примања, мање је 

изражен синдром изгарања.  

 

 

Табела 30. Повезаност између образовања и синдрома изгарања 

Образовање 

Синдром изгарања 

Лични ниво Посао Клијенти 

Pearson Correlation .093 .063 .022 

Sig. (2-tailed) .353 .530 .827 

N 101 101 101 

 

Није утврђена статистички значајна повезаност између образовања испитаника и 

синдрома изгарања ни на једној подскали (p<.05).  
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3.2 Дискусија о добијеним резултатима 

Различите скале се налазе у употреби за процену нивоа професионалног сагоревања, као 

што су Маслак скала (MBI), ,,Burnout Clinical Subtype Questionnaire-12“ и ,,Oldenburg 

Burnout Inventory“ (Dhusia et al., 2019 ). 

 Ми смо користили CBI скалу као скалу са једноставним и лако разумљивим питањима, 

подељеним у три категорије: Синдром изгарања на личном нивоу, Синдром изгарања у 

вези са послом и Синдром изгарања у вези са клијентима. 

Увидом у добијене резултате можемо уочити да када је реч о степену слагања 

испитаника са ставкама подскале Синдром изгарања на личном нивоу, висок проценат 

испитаника се слаже са ставкама ове скале (за свако од питања више од половине 

испитаника даје потврдан одговор). Посебно је индикативан проценат испитаника који 

се осећају уморним, као и физички исцрпљеним (преко 90%). 

Анализирајући степен слагања испитаника са ставкама подскале Синдром изгарања у 

вези са послом, слично претходно наведеној подскали, за већину питања потврдни 

одговор испитаници дају у проценту већем од 50%, осим за питање Да ли на послу 

сваког минута осећају умор, као и питање Да ли Вас посао фрустира. У овој подскали 

посебно издвајамо одговор на питање да ли се испитаници осећају уморно на крају дана, 

где више од 90% испитаника даје потврдан одговор. 

Према одговрима на последњој подскали којом је процењен степен слагања испитаника 

са ставкама подскале Синдром изгарања у вези са клијентима, на већину постављених 

питања испитаници су одговорили потврдно у више од 50%, осим на питања Да ли Вам 

је тешко да радите са клијентима и Да ли Вас фрустира рад са клијентима. Посебно 

иѕдвајамо одговоре на питања Да ли сте уморни од рада са клијентима и Да ли Вам се 

чини да више дајете него што добијате када радите са клијентима, где је више од 70% 

испитаника одговорило потврдно. 

Из претходно наведених резултата можемо доћи до закључка да је ниво професионалног 

сагоревања на све три подскале израчунат као релативно висок: Око 30% испитаника 

има изражен синдром изгарања на све три подскале.  Анализом CBI упитника утврђено 

је да око 50% испитаника има синдром изгарања на личном нивоу који се дефинише као 

„ниво физичког и психолошког замора и исцрпљености који је особа искусила. 

Нешто мањи број испитаника – 36.6% има изражен синдром изгарања у вези са послом 



50 
 

који се дефинише као “ниво физичког и психолошког замора и исцрпљености који 

професионалац доживљава у вези са послом“.  

Када је реч о синдрому изгарања у вези са клијентима, за 40% испитаника можемо рећи 

да их карактерише „ниво физичког и психолошког замора и исцрпљености који 

професионалац доживљава у вези рада са клијентима“.  

Иако не постоји већи број компарабилних истраживања, резултати су упоредни са 

резултатима процене професионалног сагоревања у радовима из Индије где је 

префесионално сагоревање процењивано код лекара у јавним секторима болница 

(Dhusia et al., 2019 ) и лекара у јединицама интензивне неге (Divatia, 2014 ). У 

истраживању спроведеном у нашој земљи у ком је између осталог анализиран ниво 

професионалног сагоревања код социјалних радника, код 30% професионалаца је 

потврђено присуство показатеља синдрома сагоревања, што је у складу са нашим 

резултатима (Борјанић-Болић, 2016). 

Даља анализа наших резултата се бавила статистичком корелацијом између различитих 

варијабли и скорова добијеним на подскалама CBI упитника. 

Резултати нашег истраживања показују статистички значајну корелацију између висине 

примања и све три подскале. Наиме, када анализирамо повезаност висине примања и 

скора на подскали сагоревња на личном нивоу, закључујемо да код испитаника који су 

незадовољни висином примања већи је број оних са израженим синдромом сагоревања, 

односно код оних који су задовољни висином примања, мањи је број испитаника са 

израженим синдромом сагоревања на личном нивоу (p=0,032). Слично, тестирањем 

повезаности висине примања и скора на подскали професионалног сагоревања у вези са 

послом долази се до истих закључака (p=0,01), а исти закључак добијамо и анализом 

повезаности висине примања и скорова на подскали изгарања у вези са клијентима 

(p=0,005). Ови резултати су у складу са другим истраживањима која су показала да је 

синдром професионалног сагоревања у директној корелацији са незадовољством 

висином примања (Mikalauskas et al., 2018; Mikalauskas et al., 2012; Žutautienė et al., 

2020). 

Према горе-наведеним резултатима, можемо закључити да не постоји статистичка 

значајност између варијабли пол, старост, године радног стажа, врста патологије, број 

радних сати, врста логопедске делатности и установе у којој су логопеди запослени са 
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подскалама изгарање на личном нивоу, изгарање у вези са послом и изгарање у вези са 

клијентима. 

У истраживању спроведеном у Румунији такође је коришћен CBI упитник за процену 

професионалног сагоревања код медицинских техничара, при чему се добијени 

резултати нешто разликују од резултата нашег истраживања. Када анализирамо 

варијаблу старости и њене повезаности са подскалом изгарања на личном нивоу, иако 

није уочена статистичка значајност, постоји тренд веће изражености сагоревања на овој 

подскали код особа старијих од тридесет година. Насупрот овоме, у претходно-

наведеном истраживању млађи испитаници су имали већи ниво професионалног 

изгарања, потенцијално услед слабије развијених механизама ношења са сагоревањем  

(Grigorescu et al., 2018). Са друге стране, наши резултати су у складу са резултатима 

добијеним при процени професионалног сагоревања код лекара у Индији ((Dhusia et al., 

2019 ) 

Слични резултати су добијени и у истраживању спроведеном у Португалу у ком је 

процењиван ниво професионалног сагоревања код лекара употребом CBI упитника, где 

је већи ниво прфесионалног сагоревања уочен код млађих лекара, насупрот нашем 

истраживању. Слично нашем раду, није уочена статистичка значајност са бројем радних 

сати. Са друге стране, врста институције у којој је испитаник запослен је имала 

статистички значајну корелацију са нивоом професионалног сагоревања, као и број 

година стажа (Lapa et al., 2018 ). 

У истраживању вршеном у Италији испитивањем универзитетских професора 

употребом CBI упитника, лично сагоревање је показало статистички значајну 

корелацију са млађим животним добом, као и врстом професије, док је изгарање у вези 

са послом имало статистичку значајност са краћим радним стажом. Овакви резултати 

нису у складу са нашим, у којима слична статистичка значајност није остварена. 

Међутим, битно је навести да је наведени упитник у Италији валидиран за овакву врсту 

истраживања (Sestili et al., 2018 ). 
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4.  ЗАКЉУЧАК 

Наше истраживање се бавило проценом степена професионалног сагоревања код логопеда 

у Србији, као и додатном анализом повезаности степена сагоревања са различитим 

варијаблама - пол, старост, године радног стажа, врста патологије, број радних сати, врста 

логопедске делатности и установе у којој су логопеди запослени и ниво месечних примања. 

Закључили смо да је ниво сагоревања по подскалама релативно висок, при чему је највиши 

ниво добијен на подскали сагоревања на личном нивоу. Такође, уочили смо да је ниво 

професионалног сагоревања, како личног тако и у вези са послом и клијентима директно 

корелисао са висином месечних примања. У односу на постављене хипотезе, добијени 

резултати говоре да је општа хипотеза потврђена, као и Х8 - Логопеди који имају мањи ниво 

месечних прихода испољаваће већи ниво професионалног сагоревања. Иако остале 

хипотезе нису потврђене, за њихово комплетно одбацивање био би неопходан већи узорак 

испитаника, као и већа хетерогеност испитане групе. 

Иако је наш узорак релативно мали, може представљати основ за будућа истраживања 

професионалног сагоревања код логопеда, као што може и служити за упоредну анализу са 

професионалним сагоревањем код других професија употребом CBI упитника. Такође, 

резултати овог истраживања могу послужити у освешћивању логопеда и могућност 

примене техника самопомоћи којима би се предупредила појава синдрома сагоревања.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

5. ЛИТЕРАТУРА 

1. AbuAlRub, R. F. (2004). Job stress, job performance, and social support among hospital 

nurses. Journal of Nursing Scholarship, 36, 73-78. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-

5069.2004.04016.x  

2. Ajduković, D., Ajduković, M. (1996). Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje 

pomagača. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 29-37. 

3. Arnetz, B. B. (2006). Stress in health and disease. In B. B. Arnetz & R. Ekman (Eds.), 

Stress—Why managers should care (pp. 92-121). Weinheim, Germany: Wiley-VCH 

Verlag GmbH & Co. KGaA. http://dx.doi.org/10.1002/3527609156  

4. Avey, J. B., Luthans, F., & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource 

for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 48, 677-693. 

http://dx.doi.org/10.1002/hrm.20294  

5. Blažič, A. (2019). Sindrom profesionalnog sagorijevanja kod djelatnika koji rade s 

osobama s intelektualnom teškoćama. Sveučilište u Zagrebu: Edukacijsko-rehabilitacijski 

fakultet. Master rad. 

6. Bonde, J. P. E. (2008). Psychosocial factors at work and risk of depression: a systematic 

review of the epidemiological evidence. Occupational and Environmental Medicine, 65(7), 

438–445. https://doi.org/10.1136/oem.2007.038430 

7. Борјанић Болић. Е. (2016). Синдром изгарања на послу и викаријска траума код 

запослених у социјалној заштити деце и младих. Докторска дисертација. Београд, 

Факултет политичких наука. 

8. Борјанић Болић, Е. и Драгановић, М. (2019). Синдром изгарања код социјалних 

радника: превенција и последице у раду са старијим особама, Геронтологија, год. 47, 

бр. 1, стр. 47-60.     

9. Borritz, M., Kristensen, T. S. (2004) Copenhagen Burnout Inventory - Normative data from 

a representative Danish population on Personal Burnout. National Institute of Occupational 

Health Copenhagen.  

10. Brito-Marcelino, A., Oliva-Costa, E. F., Sarmento, S. C. P., & Carvalho, A. A. (2020). 

Burnout syndrome in speech-language pathologists and audiologists: a review. Revista 

Brasileira de Medicina Do Trabalho, 00(00). https://doi.org/10.47626/1679-4435-2020-

480 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2004.04016.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2004.04016.x
http://dx.doi.org/10.1002/3527609156
http://dx.doi.org/10.1002/hrm.20294
https://doi.org/10.1136/oem.2007.038430
https://doi.org/10.47626/1679-4435-2020-480
https://doi.org/10.47626/1679-4435-2020-480


54 
 

11. Brunsting, N.C., Sreckovic, M.A., Lane, K.L. (2014). Special Education Teacher Burnout: 

A Synthesis of Research from 1979. to 2003. Education and Treatment of Children, 37 (4), 

681-711. 

12. Bruschini, M., Carli, A., & Burla, F. (2018). Burnout and work-related stress in Italian 

rehabilitation professionals: A comparison of physiotherapists, speech therapists and 

occupational therapists. Work, 59(1), 121–129. https://doi.org/10.3233/wor-172657 

13. Cuculić, A. (2006). Stres i   burn-out  sindrom  kod  djelatnika  penalnih  institucija.  

Kriminologija i  socijalna integracija, vol. 15/2, 61-78. 

14. Čečura, K.(2020). Profesionalni   stres  među  logopedima  u  Republici   Hrvatskoj. 

Diplomski   rad. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 

15. Chu, B., Marwaha, K., Sanvictores, T., & Ayers, D. (2020). Physiology, Stress Reaction. 

PubMed; StatPearls Publishing. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31082164/ 

16. Darr, W., & Johns, G. (2008). Work strain, health, and absenteeism: A meta-analysis. 

Journal of Occupational Health Psychology, 13, 293-318. 

http://dx.doi.org/10.1037/a0012639  

17. Dedić, G.(2005). Sindrom sagorevanja na radu. Vojnosanitetski pregled, 62, 851–855. 

18. Dhusia, A. H., Dhaimade, P. A., Jain, A. A., Shemna, S. S., & Dubey, P. N. (2019). 

Prevalence of occupational burnout among resident doctors working in public sector 

hospitals in Mumbai. Indian Journal of Community Medicine, 44(4), 352. 

https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM_78_19  

19. Divatia, J. V. (2014). Burnout in the ICU: Playing with fire? Indian Journal of Critical Care 

Medicine, 18(3), 127–128. https://doi.org/10.4103/0972-5229.128700  

20. Družić-Ljubotinja, О., Friščič, Lj.(2014). Profesionalni stres kod socijalnih radnika: izvori 

stresa i sagorijevanje na poslu. Ljetopis socijalnog rada 2014., 21 (1), 5-32 str. 

21. Emery, D.W., Vandenberg, B. (2010). Special education teacher burnout and ACT.  

22. Ewen, C., Jenkins, H., Jackson, C., Jutley-Neilson, J., & Galvin, J. (2020). Well-being, job 

satisfaction, stress and burnout in speech-language pathologists: A review. International 

Journal of Speech-Language Pathology, 23(2), 1–11. 

https://doi.org/10.1080/17549507.2020.1758210 

https://doi.org/10.3233/wor-172657
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31082164/
http://dx.doi.org/10.1037/a0012639
https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM_78_19
https://doi.org/10.4103/0972-5229.128700
https://doi.org/10.1080/17549507.2020.1758210


55 
 

23. Flanagan, N. A., & Flanagan, T. J. (2002). An analysis of the relationship between job 

satisfaction and job stress in correctional nurses. Research in Nursing & Health, 25, 282-

294. http://dx.doi.org/10.1002/nur.10042  

24. Galderisi, S., Heinz, A., Kastrup, M., Beezhold, J., & Sartorius, N. (2015). Toward a new 

definition of mental health. World Psychiatry, 14(2), 231–233. 

https://doi.org/10.1002/wps.20231 

25. Grigorescu, S., Cazan, A. M., Grigorescu, D., & Rogozea, L. (2018). Assessing 

professional burnout among hospital nurses using the Copenhagen Burnout Inventory. 

Acta Medica Transilvanica, 4. 

26. Galletta, M., Portoghese, I., Frau, N., Pau, M., Meloni, F., Finco, G., Contu, P., & 

Campagna, M. (2019). Association between burnout and sense of coherence among speech 

and language therapists: an exploratory study in Italy. Acta Bio-Medica: Atenei Parmensis, 

90(4-S), 25–31. https://doi.org/10.23750/abm.v90i4-S.8261 

27. Grunberg, L., Moore, S., Anderson-Connolly, R., & Greenberg, E. (1999). Work stress and 

self-reported alcohol use: the moderating role of escapist reasons for drinking. Journal of 

Occupational Health Psychology, 4(1), 29–36. https://doi.org/10.1037//1076-8998.4.1.29 

28. Heraclides, A. M., Chandola, T., Witte, D. R., & Brunner, E. J. (2011). Work Stress, 

Obesity and the Risk of Type 2 Diabetes: Gender-Specific Bidirectional Effect in the 

Whitehall II Study. Obesity, 20(2), 428–433. https://doi.org/10.1038/oby.2011.95 

29. International journal of special education, 25 (3), 119-131. 

30. Kaschka, W. P., Korczak, D., & Broich, K. (2011). Burnout. Deutsches Aerzteblatt Online. 

https://doi.org/10.3238/arztebl.2011.0781 

31. Keyes, C. L. M. (2013). Mental Health as a Complete State: How the Salutogenic 

Perspective Completes the Picture. Bridging Occupational, Organizational and Public 

Health, 179–192. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5640-3_11 

32. Khan, M. A., Saeed, B., Ahmed, M., Yousaf, R., Yaqoob, S., Ghayas Khan, M. S., Fatima, 

W., & Faridi, T. A. (2022). Burnout among speech language pathologists in work settings. 

Pakistan BioMedical Journal, 5(1). https://doi.org/10.54393/pbmj.v5i1.134 

33. Korczak, D., Wastian, M., & Schneider, M. (2012). Therapy of the burnout syndrome. 

GMS Health Technology Assessment, 8, Doc05. https://doi.org/10.3205/hta000103 

http://dx.doi.org/10.1002/nur.10042
https://doi.org/10.1002/wps.20231
https://doi.org/10.23750/abm.v90i4-S.8261
https://doi.org/10.1037/1076-8998.4.1.29
https://doi.org/10.1038/oby.2011.95
https://doi.org/10.3238/arztebl.2011.0781
https://doi.org/10.1007/978-94-007-5640-3_11
https://doi.org/10.54393/pbmj.v5i1.134
https://doi.org/10.3205/hta000103


56 
 

34. Lapa, T., Carvalho, S., Viana, J., Ferreira, P. L., Pinto-Gouveia, J., & Belo-Cabete, A. 

(2018). Development and Evaluation of a Global Burnout Index Derived from the Use of 

the Copenhagen Burnout Inventory in Portuguese Physicians. Acta Médica Portuguesa, 

31(10), 534. https://doi.org/10.20344/amp.10407  

35. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annual Review of 

Psychology, 52(1), 397–422. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397 

36. Maslach, C. (2015). Burnout: The cost of caring. Los Altos, CA: Malor Books. 

37. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of  

38. Psychology, 52, 397–422. 

39. Miller, M. M., & Potter, R. E. (1982). Professional burnout among speech-language 

pathologists. ASHA, 24(3), 177–181. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7046759/ 

40. Mikalauskas, A., Benetis, R., Širvinskas, E., Andrejaitienė, J., Kinduris, Š., Macas, A., & 

Padaiga, Ž. (2018). Burnout among anesthetists and intensive care physicians. Open 

Medicine, 13(1), 105–112. https://doi.org/10.1515/med-2018-0017  

41. Mikalauskas, A., Širvinskas, E., Marchertienė, I., Macas, A., Samalavičius, R., Kinduris, 

Š., & Benetis, R. (2012). Burnout among Lithuanian cardiac surgeons and cardiac 

anesthesiologists. Medicina (Kaunas, Lithuania), 48(9), 478–484. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23168923/  

42. Mudronja, A. (2019):  Sindrom    sagorijevanja   na   radu    (burnout   sindrom)    kod    

edukacijskih rehabilitatora. Diplomski rad. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 

43. Nakata, A., Haratani, T., Takahashi, M., Kawakami, N., Arito, H., Kobayashi, F., & Araki, 

S. (2004). Job stress, social support, and prevalence of insomnia in a population of Japanese 

daytime workers. Social Science & Medicine, 59(8), 1719–1730. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.02.002 

44. Netterstrom, B., Conrad, N., Bech, P., Fink, P., Olsen, O., Rugulies, R., & Stansfeld, S. 

(2008). The Relation between Work-related Psychosocial Factors and the Development of 

Depression. Epidemiologic Reviews, 30(1), 118–132. 

https://doi.org/10.1093/epirev/mxn004 

45. Nowrouzi, B., Nguyen, C., Casole, J., & Nowrouzi-Kia, B. (2016). Occupational Stress: A 

Comprehensive Review of the Top 50 Annual and Lifetime Cited Articles. Workplace 

Health & Safety, 65(5), 197–209. https://doi.org/10.1177/2165079916666300 

https://doi.org/10.20344/amp.10407
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7046759/
https://doi.org/10.1515/med-2018-0017
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23168923/
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.02.002
https://doi.org/10.1093/epirev/mxn004
https://doi.org/10.1177/2165079916666300


57 
 

46. Perdikaris, P., Kletsiou, E., Gymnopoulou, E., & Matziou, V. (2010). The Relationship 

between Workplace, Job Stress and Nurses’ Tobacco Use: A Review of the Literature. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(5), 2362–2375. 

https://doi.org/10.3390/ijerph7052362 

47. Pezzei, C., & Gratio, A. (1991). A multivariate analysis of the job satisfaction of public 

school speech-language pathologists. Language, Speech and Hearing Services in Schools. 

22, 139-146. 

48. Pezzei, C., & Oratio, A. R. (1991). A Multivariate Analysis of the Job Satisfaction of Public 

School Speech-Language Pathologists. Language, Speech, and Hearing Services in 

Schools, 22(3), 139–146. https://doi.org/10.1044/0161-1461.2203.139 

49. Potter RE, Lagacé P. The Incidence of Professional Burnout Among Canadian Speech- 

Language Pathologists. J Speech- Language Pathol Audiol. 1995;19(3):181–186. 

50. Schneiderman, N., Ironson, G., & Siegel, S. D. (2015). Stress and Health: Psychological, 

Behavioral, and Biological Determinants. Annual Review of Clinical Psychology, 1(1), 

607–628. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141 

51. Selye H. The Stress of Life. The Journal of Bone & Joint Surgery: April 1957 - Volume 39 

- Issue 2 - p 479 

52. Sestili, C., Scalingi, S., Cianfanelli, S., Mannocci, A., Del Cimmuto, A., De Sio, S., 

Chiarini, M., Di Muzio, M., Villari, P., De Giusti, M., & La Torre, G. (2018). Reliability 

and Use of Copenhagen Burnout Inventory in Italian Sample of University Professors. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(8), 1708. 

https://doi.org/10.3390/ijerph15081708  

53. Siegrist, J. (2010). Effort-reward imbalance at work and cardiovascular diseases. 

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 23(3). 

https://doi.org/10.2478/v10001-010-0013-8 

54. Станојевић Д., Милошевић Б. (2011). Професионални стрес. Зборник радова 

Филозофског факултета XLI 

55. Swidler, M., & Ross, E. (1993). Burnout: A smouldering problem amongst South African 

speech-language pathologists and audiologists? South African Journal of Communication 

Disorders, 40(1). https://doi.org/10.4102/sajcd.v40i1.268 

https://doi.org/10.3390/ijerph7052362
https://doi.org/10.1044/0161-1461.2203.139
https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141
https://doi.org/10.3390/ijerph15081708
https://doi.org/10.2478/v10001-010-0013-8
https://doi.org/10.4102/sajcd.v40i1.268


58 
 

56. Topić, B. (2016):  Mentalno    zdravlje     profesionalnih      pomagača.   Diplomski     rad.   

Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 

57. Quick, J., & Henderson, D. (2016). Occupational Stress: Preventing Suffering, Enhancing 

Wellbeing. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(5), 459. 

https://doi.org/10.3390/ijerph13050459 

58. van Rijn, R. M., Huisstede, B. M., Koes, B. W., & Burdorf, A. (2010). Associations 

between work-related factors and specific disorders of the shoulder – a systematic review 

of the literature. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 36(3), 189–201. 

https://doi.org/10.5271/sjweh.2895 

59. Walter B. Cannon. Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage. (2nd ed., revised and 

enlarged.) New York: Appleton, 1929. Pp. xvi+404. 

60. Зечић, С., Мујкановић, Е., Деволи, А. (2008). Логопедија. CONNECTUM Sarajevo. 

61. Žutautienė, R., Radišauskas, R., Kaliniene, G., & Ustinaviciene, R. (2020). The Prevalence 

of Burnout and Its Associations with Psychosocial Work Environment among Kaunas 

Region (Lithuania) Hospitals’ Physicians. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 17(10), 3739. https://doi.org/10.3390/ijerph17103739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/ijerph13050459
https://doi.org/10.5271/sjweh.2895


59 
 

6. ПРИЛОГ 

Молба за попуњавање упитника 
Професионално сагоревање код логопеда  

Поштовани/Поштована, 

Истраживање се спроводи за потребе израде мастер рада на смеру Логопедија при Високој 

школи социјалног рада у Београду.  

Циљ истраживања је стицање ближих сазнања о присуству појаве професионалног 

сагоревања код логопеда. Време потребно за попуњавање овог упитника је 10 минута. 

Веома бисмо ценили ако бисте попунили цео упитник. 

Учешће у овом истраживању је потпуно анонимно и добровољно, а сви добијени подаци ће 

бити анализирани групно. Ауторка се обавезује да ће све податке добијене овим 

истраживањем третирати као строго поверљиве, односно, да ће приступ свим подацима 

имати само истраживачки тим. Сви прикупљени подаци биће коришћени искључиво у 

истраживачке сврхе. Попуњавањем упитника сматра се да сте разумели претходне 

информације и да сте сагласни за учествовање у истраживању. 

Унапред се захваљујем што учествујете у истраживању појаве професионалног сагоревања 

код логопеда у Србији. 

Уколико имате било каквих нејасноћа или Вам је потребна помоћ, можете ми писати на 

следећу адресу : marijamarkovic1003@gmail.com. 

 

Прилог А - Упитник о социо-демографским подацима 

1.  Пол 

 Женски  

 Мушки  

2. Којој старосној групи припадате?  

 до 30 год. 

 31 – 40 год. 

 41 – 50 год.  

 више од 50 год 
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3. Колико имате година радног стажа? 

 до 5 год. 

 6 - 10 год. 

 11 - 20 год. 

 21 - 30 год.  

 преко 30 год. 

4. У којој установи сте запослени? 

 установа здравствене заштита 

 установа здравствене заштита + приватна пракса 

 васпитно- образовни установа (вртић) 

 васпитно- образовни установа (вртић) + приватна пракса 

 васпитно- образовни установа (школа) 

 васпитно- образовни установа (школа) + приватна пракса 

 установа социјалне заштите 

 установа социјалне заштите + приватна пракса  

 приватна пракса 

5. Број пацијената у једном дану:  

 мање од 5 

 између 5 и 10 

 више од 10 

6. Патологија пацијената на садашњем радном месту (могуће одабрати више 

одговора): 

 оштећење слуха, 

  развојна дисфазија, 

  дислалија,  

 муцање, 

 поремећаји читања и писања,  

 афазије,  

 поремећаји гласа,  

 интелектуална ометеност,  
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 аутизам,  

 вишеструка ометеност, 

 _______________________  

7.  Углавном радите 

 Логопедску дијагностику 

 Логопедску терапију 

 Саветовање 

8. Колико сати износи ваш радни дан? 

 до 4 сата 

 од 4 до 6 сати 

 од 6 до 8 сати 

 од 8 до 10 сати 

9. Ниво стручне спреме који имате:  

 ВСС - дипломирани 

 мастер 

 магистарски 

 специјалистичке студије 

 докторат 

 

10. Како процењујете висину ваших месечних примања?  

 веома незадовољан  

 углавном незадовољан  

 делимично незадовољан 

  делимично задовољан 

 углавном задовољан  

 веома задовољан  
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Прилог Б - Копенхагенски упитник за процену синдрома професионалног 

сагоревања – Copenhagen burnout inventory (CBI) 

25 [1]Прва група питања * 

Молимо изаберите одговарајући одговор за сваку ставку: 

  увек  често  понекад ретко  никад  

Колико често осећате умор? 
     

Колико сте често физички 

исцрпљени?      

Колико сте често емотивно 

исцрпљени?      

Колико често помислите „ Ја овако 

више не могу“?      

Колико се често осећате потпуни 

умор?      

Колико често осећате слабост и 

имате осећај да ћете се разболети?      

Да ли се осећате исцрпљено на 

крају радног дана?      

Да ли сама помисао на још један 

радни дан код Вас ствара осећај 

умора? 
     

Да ли на послу сваког минута 

осећате умор?      

Да ли у слободно време имате 

довољно енергије за пријатеље и 

породицу? 
     

Да ли сте уморни од рада са 

клијентима?      

Да ли се понекад запитате колико 

дуго ћете још моћи да радите овај 

посао? 
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26 [2]Друга група питања * 

Молимо изаберите одговарајући одговор за сваку ставку: 

  
у веома 

великој 

мери 

у великој 

мери 
донекле 

у малој 

мери 

у веома 

малој 

мери 

Да ли Вас посао емотивно 

исцрпљује?      

Да ли осећате да је Ваш посао 

узрок Вашег изгарања?      

Да ли Вас посао фрустрира? 
     

Да ли Вам је тешко да радите са 

клијентима?      

Да ли Вас фрустрира рад са 

клијентима?      

Да ли рад са клијентима црпе 

сву енергију из Вас?      

Да ли Вам се чини да више 

дајете него што добијате када 

радите са клијентима? 
     

 


