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СТРЕС НА РАДНОМ МЕСТУ 
Наташа Ћировић1, Ивана Бојовић2 

Резиме: У савременој литератури можемо пронаћи велики број различитих дефиниција појма стрес. 

Истовремено деловање већег броја стресора брже исцрпљује адаптивне механизме и доводи лакше до 

штетних последица. Стрес на радном месту препознаје се, широм света, као највећи изазов здрављу радника 

и здрављу њихових организација. Резултат је интеракција запослених и карактеристика посла. У појединим 

занимањима појављују се уз опште стресоре, присутне у већини занимања, и специфични стресори, 

карактеристични управо за то занимање. Један од најнеповољнијих последица дуготрајне изложености 

професионалном стресу је синдром “сагоревања” на послу. У раду су представљени основни извори стреса 

на радном месту, као и његови ефекти, На крају, појашњене су методе и технике које могу помоћи 

запосленима да се суоче и превладају стресне ситуације. 

Кључне речи: стрес на радном месту, извори, ефекти, технике превазилажења 

WORKPLACE STRESS 

Abstract: In modern literature we can find a large number of different definitions of the term stress. At the same 

time, the action of a larger number of stressors exhausts the adaptive mechanisms faster and leads to harmful 

consequences more easily. Workplace stress is recognized, worldwide, as the greatest challenge to the health of 

workers and the health of their organizations. Stress is the result of employee interaction and job characteristics. In 

some occupations, in addition to general stressors, present in most occupations, there are also specific stressors, 

characteristic for that occupation. One of the most unfavorable consequences of long-term exposure to occupational 

stress is the "burnout" syndrome at work. The paper presents the basic sources of stress in the workplace, as well as 

its effects. Finally, methods and techniques that can help employees cope and overcome stressful situations are 

clarified. 
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1. УВОД  

Стрес је веома честа тема теоријских и емпиријских истраживања управо због утицаја 

који има на човека и његово функционисање те се стога, у литератури могу наћи многе 

дефиниције, које објашњавају шта је стрес:  

„Стрес представља несклад између онога шта тело и мозак очекују и онога са чиме је 

човек стварно суочен“;  

„Стрес је унутрашње, субјективно, односно интрапсихичко стање које представља 

реакцију на стресор, односно стресни догађај“;  

„Стрес је стање у коме се тело спрема на борбу или бег, почиње да излучује хормоне и 

ензиме за одбрану и налази се у сталном стању напетости и неопуштености“. [1] 

 „Стрес је стање у коме појединац не може испунити превелике захтеве које околина 

пред њега поставља.“ [2] 

Hans Selye је тридесетих година XX века преузео термин стрес (енгл. – велики 

притисак, напрезање, напор) да би њиме објаснио ефекте дуготрајног деловања разних 

чинилаца на живе организме. Чиниоце који озбиљно ремете и угрожавају равнотежу у 

организму назвао је стресорима. Они могу да утичу на физички, психички и социјални 

интегритет јединке, те могу бити биолошке, психолошке или социјалне природе. С 
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обзиром на то да је разликовање социјалних и психолошких стресора често врло тешко, 

уобичајено је да се они обухватају заједничким именом – психосоцијални стресори. Поред 

физичких разликујемо и социокултурне стресове.  

Категорија физичких стресова има широк распон, обухвата стресове повезане са 

догађајима који укључују непосредну опасност по живот (попут пожара, аутомобилске 

несреће, итд.), па све до неповољних услова животне средине, као што су прејака уметна 

расвета на радном месту, бука, превише хладна или превише топла радна просторија, 

загађеност ваздуха, непримерена вентилација и сл. Категорија социокултурних стресова је 

још комплекснија, погодује појави других стресних догађаја или појачавању 

стресогености постојећих услова. Структура социјалних улога, такође, може погодовати 

појави стреса. То се дешава када социјална улога подразумева превелики број обавеза или 

када постоји конфликт међу различитим улогама (нпр. родитељском и професионалном), 

интерперсонални конфликти у оквиру исте улоге (празан ход због нечије 

неорганизованости. преоптерећеност послом, нејасно постављени радни задаци, 

немогућност напредовања, слаба комуникација са колегама на послу, супружницима и 

сл.), немогућност промене социјалне улоге када је она непожељна или, супротно томе, 

присилно напуштање жељене улоге.   

Савремени концепт стреса развијао се током два и по миленијума. Започео је 

запажањем да су сви живи организми приморани да штите своју сложену и хармоничну 

унутрашњу равнотежу (бројним специфичним одбрамбеним механизмима са улогом да 

штите, али и да поново успостављају нарушену унутрашњу равнотежу), неопходну за 

одржавање живота, од непрекидног утицаја разноврсних чинилаца. Организам је тада 

приморан да користи све своје адаптивне, односно одбрамбене механизме, те говоримо о 

тзв. „општем адаптационом синдрому“.  

Узимајући у обзир различите стресне догађаје могуће је разликовати неколико 

категорија стреса [3]:  

• трауматски стрес – веома опасан, то су угрожавајући догађаји, који излазе из домена 

уобичајених људских искустава (ратови, природне и технолошке катастрофе, саобраћајне 

несреће и сл.), при чему постоји директна претња за живот особе или њених ближњих 

и/или виђење различитих страхота (погибије, унакажених људских тела и сл.). Трауме 

могу бити и индивидуални догађаји, као што су силовање и друге врсте напада, 

• стрес повезан са животним догађајима – ситуације чији је интензитет угрожавања 

мањи него код траума, то нису ситуације које представљају непосредну опасност по живот 

(смрт блиске особе, развод, дијагностиковање тешке болести и сл.), 

• стрес повезан са хроничним оптерећењем социјалним улогама – интензитет претње 

је још мањи, то су догађаји који дуже трају, немају јасан почетак и крај (брачни проблеми 

су, нпр. хронично оптерећење, а развод је животни догађај; проблеми на послу, проблеми 

у родитељству, проблеми у усклађивању већег броја социјалних улога, итд.)  и   

• свакодневни микростресови (daily hassles) – дневни микростресори, догађаји веома 

малог интензитета претње, много су учесталији (свакодневне гужве у аутобусу, гужве у 

саобраћају, чекање у реду и сл.). Учесталост, тј. понављање оваквих догађаја даје им 

стресогени потенцијал.   

У новијој литератури се појам стресора све чешће замењује појмом значајног 

животног догађаја који доводи до стресне реакције, при чему треба узети у обзир 

неколико фактора [4]: 
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- интензитет стресне реакције, као и исход: изразито неповољно делује оно што 

раније није доживљено, као и оно што је неочекивано. Стресори високог интензитета и 

дугог трајања делују, такође, неповољно зато што изазивају јачу стресну реакцију и лакше 

доводе до слома адаптивних снага. Посебно стресогено делују оне ситуације чију је 

еволуцију и дужину трајања тешко или немогуће предвидети. Важну улогу има и то да ли 

је је могуће деловање стресора неутралисати или, бар, ублажити.  

- временске карактеристике: могу имати велики значај за ток и последице деловања 

стреса. Једна од најважнијих је трајање стресора који могу да буду веома дуготрајни. 

Стресор може бити различитог обима, може имати ограничене и јасно видљиве ефекте 

или може покренути и ланчану реакцију догађаја у различитим доменима живота.  

- начин деловања, да ли делују појединачно, или, у већини случајева, удружено. Када 

више стресора делује удружено брже се исцрпљују адаптивни механизми и долази до 

штетних последица.    

2. СТРЕС НА РАДНОМ МЕСТУ 

Стрес на послу може бити значајан проблем организације. Добро управљање и добар 

рад организације су најбољи облици превенције стреса. Ако су запослени већ под стресом, 

њихови менаџери треба да буду свесни тога и знају како да помогну. 

Стрес на радном месту је специфична врста стреса чији је извор у радној средини. 

McGrath [5,6] дефинише стрес на радном месту као општу узбуђеност организма због 

неизвесности исхода. Карасек [7,8,9] је осамдесетих година прошлог века развио модел 

стреса на радном месту и представио га као две димензије у којима ниво стреса расте како 

се повећавају захтеви радног места, а смањује ниво одлучивања, при чему стрес на радном 

месту није резултат само једног чиниоца него је збир повећаних захтева и ниских нивоа 

одлучивања. Као показатељ стреса узео је повишеност крвног притиска у радној 

популацији [10,11]. 

Стрес на радном месту подразумева штетне физичке и емоционалне одговоре који се 

могу догодити када постоји сукоб између захтева посла и обима контроле коју запослени 

има над испуњавањем ових захтева. Генерално, комбинација високих захтева на послу и 

мале количине контроле над ситуацијом може довести до стреса. 

Седамдесетих година XX века, стрес на радном месту постаје предмет проучавања 

лекара и психолога и препознаје се, широм света, као највећи изазов здрављу радника и 

здрављу њихових организација [8]. Стрес на радном месту може имати порекло или 

проистећи из једног догађаја. То може утицати и на запослене и на послодавце. Генерално 

се верује да је одређени ниво  стреса у реду (понекад се назива „изазов“ или „позитиван 

стрес“) пожељан, али када се стрес догоди у количинама са којима се запослени не може 

носити, могу се десити и менталне и физичке промене. 

Истраживања показују јасну повезаност стреса на радном месту и радног учинка, јер 

стрес настаје као последица несразмерности између захтева и притисака на особе, с једне 

и њиховог знања и способности, с друге стране, угрожавајући им способност савладавања 

потешкоћа у раду. То укључује не само ситуације у којима притисци рада прелазе 

радникову способност да се с њима носи, него и када се у довољној мери не користи 

радниково знање и способности [12]. Уколико је стрес умерен и делује мотивишуће, 

назива се еустрес. Премали стрес повезан је с ниским радним учинком, а превелика 

количина стреса има за резултат, такође, ниски радни учинак и може узроковати низ 

обољења [13]. 
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Стрес се, често, погоршава када запослени осећају да имају слабу подршку надређених 

и колега и када имају слабу контролу над радом и начином савладавања радних захтева и 

притисака. Често постоји конфузија између притиска или проблема и стреса, па се 

понекад употребљава као оправдање за лошу праксу управљања. Притисак на радном 

месту је неизбежан због захтева савремене радне околине. Притисак који неки појединац 

сматра прихватљивим може раднике чак држати активним, мотивисаним, способним за 

рад и учење, у зависности од расположивих ресурса и личних особина. Међутим, када тај 

притисак постане прекомеран или на неки други начин неконтролисан, долази до стреса.  

У појединим занимањима појављују се уз опште стресоре, присутне у већини 

занимања, и специфични стресори, карактеристични управо за то занимање. Све стресоре 

присутне на одређеном радном месту, односно у одређеном начину рада није могуће 

уклонити, међутим, може се утицати на спољашње околности или индивидуалну 

осетљивост да се симптоми стреса умање [13]. 

У економски слабије развијеној средини примарни су стресори, пре свега, 

егзистенцијалне природе, а у економски развијеним земљама, у први план, долазе друге 

врсте стресора. Стога су модели стреса на радном месту карактеристични за средине у 

којима су настали. Добро управљање и добра радна организација су најбољи облици 

превенције стреса. Ако су запослени већ под стресом, њихови руководиоци то морају 

узети у обзир. Стрес могу проузроковати притисци код куће и при раду. Послодавци 

обично не могу штитити раднике од стреса који настаје ван рада, али их могу заштитити 

од стреса који произлази из рада. Стрес при раду може бити прави проблем, како за 

организацију, тако и за њене раднике. Већина узрока стреса при раду тиче се начина на 

који је рад планиран и начина на који се управља организацијама. Због тога што ти 

аспекти рада могу проузроковати штету, називају се "опасности повезане са стресом" [12]. 

2.1. Извори стреса на радном месту 

Извори стреса су вишеструки и најчешће су то:  

1. Физичка средина: истраживања су показала да велике разлике у температури могу да 

утичу на ставове о послу, на учинак и на доношење одлука. Такође, разлике у оптималним 

захтевима за осветљење постоје на разним местима, а тама је у корелацији са 

незадовољством на послу (физичке карактеристике - чистоћа, рад на отвореном и 

опасности по здравље представљају врло важне аспекте тога како људи виде своје радне 

задатке).  

2. Друштвена средина: запослени може бити задовољан својим надређеним и колегама. јер 

му помажу да постигне вредне циљеве. Многи истраживачи су наводили да друштвена 

подршка надређених и колега може радника да изведе из стања стреса. Друштвена 

подршка је активно пружање саосећања и бриге. Односи на раду подразумевају контакте 

који запослени имају са колегама са којима сaрађују, али исто тако и са руководиоцима, па 

и подређенима уколико заузимају руководећи положај или имају функцију у менаџменту. 

Поремећени односи испуњени конфликтима узрокују неминовно стресне последице 

манифестоване различитим симптомима. [14]  

У проблематици односа на раду као извора стреса критичну тaчку чине односи између 

различитих нивоа у хијерархији. На тој релацији настају најчешћи конфликти везани су за 

способност руководиоца да делегира радне задатке својим сарадницима. Уколико менаџер 

не уме да управља подређенима те му они отказују послушност, било да га отворено или 

прикривено бојкотују, таква ситуација је веома непријатна и за једну и другу страну.[14] 

3. Личне карактеристике: из разлога што и стрес и незадовољство у крајњој мери полазе 

од појединца, многи научници су проучавали индивидуалне разлике. Термин негативна 
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афективност описује димензије субјективне наклоњености неким непријатним 

расположењима или стањима као што су бес, презир, гнушање, кривица, страх и нервоза. 

Негативна афективност је слична термину емоционалне стабилности и врло је стабилна у 

дужем периоду времена.  

4. Задаци у организацији: ништа не може да предвиди ниво задовољства или стреса на 

послу као што то може природа самог посла. Кључни фактори који одређују задовољство 

и стрес су: 

• Комплексност задатка: иако у неким екстремним случајевима радни задаци могу да 

буду превише комплексни, истраживање показује позитивну повезаност између 

комплексности задатка и задовољства.  

• Физички напор: сама чињеница да технологија стално напредује наглашава 

чињеницу да се физички напор сматра непожељном карактеристиком посла. Многи 

послови, међутим, могу и даље да се карактеризују као физички захтевни. 

• Смисао радног задатка: радник увек мора да верује да је његов посао смислен и да 

има одређену вредност. [15] 

Вар наглашава важност употребе вештина и способности. Немогућност коришћења 

(пуног) потенцијала може бити стресор за запослене што доводи до напетости и 

фрустрације (Warr, 1987). [16] 

5. Улоге у организацији: под улогом подразумевамо сет очекиваних образаца понашања 

који неко треба да има сходно положају који у организацији заузима. Очекивана 

понашања укључују и формалне аспекте посла и неформална очекивања колега, 

супервизора, клијената и купаца. То све има велики утицај на начин на који особа обавља 

посао.  

Најчешће истраживани аспекти улога су:  

• Нејасност улоге - односи се на неконзистентност понашања појединца у 

организацији у складу са улогом.  

• Конфликт улога – јавља се када се појединац налази у ситуацији дивергентних 

очекивања од улога. То се најчешће дешава онда када појединац сматра да захтеви једне 

улоге могу довести до компликација у извршавању захтева које тражи друга улога. 

Екстремни случај оваквог конфликта имамо у ситуацији када су захтеви две или више 

улога контрадикторни.  

• Обим улоге - односи се на апсолутни број очекивања која се намећу особи у тој 

улози - претрпаност улоге, превише очекивања или захтева која се намећу особи. 

Нереална или непрактична очекивања која радници доживљавају као притисак, такође 

могу бити извор стреса. Оптерећење, дуго радно време и прекомерни притисак да би се 

постигли највећи резултати током целе године може бити штетно и за физичко и за 

емоционално здравље радника.[17] 

Стресори попут конфликтних улога и нејасноће улога, су повезани са насиљем на 

радном месту што упозорава на  важност сталног праћења да ли су задаци запослених 

јасно дефинисани и осмишљени без сукоба.[16] 

6. Под психолошком климом организације најчешће се подразумева организацијски 

психолошки живот условљен бројним чиниоцима (демократичност, пословна политика и 

култура корпоративне организације). Сваки од њих, ако има одређене карактеристике, 

може бити извор стреса мада се они не могу везивати само за предузеће. У ову групу 

изазивача стреса могу се сврстати следеће карактеристике организације: 
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- оскудне могућности партиципације запослених (одлучивање у уском кругу 

повлашћених), 

- изостанак осећаја запослених да припадају фирми, 

- систем информисања не функционише те су уместо поузданих информација 

присутне полуинформације и гласине, 

- систем комуницирања је недефинисан и препуштен личним контактима, и 

- недоследно и непредвидиво вођење пословне политике фирме. 

Извори стреса, у одређеним ситуацијама, могу бити унутрашњи, односно, првенствено 

зависе од појединца, особине личности, претходног искуства, стила рада, система 

вредности и од слике коју појединци имају о себи. Изражавају се као: нереална очекивања 

од посла и од себе која прелазе радни реалитет; потреба за сталном и потпуном контролом 

ситуације; претерана везаност за посао и осећај појединца да сноси сву одговорност; 

идентификација са послом у толикој мери да он постаје главни или једини садржај и 

смисао живота, једино подручје потврђивања; непрепуштање делова послова другима; 

претерана упорност, ригидност и тврдоглавост у постизању циља по било коју цену. 

Највећи ниво стреса доживљавају људи који немају посао. Запослени, посебно они 

који трпе утицај стреса на радном месту, најчешће немају одговарајућу перцепцију ни 

уобичајену емпатију за људе који немају посла („сит гладном не верује“). Према 

истраживању Европске агенције за безбедност на раду и заштиту здравља, стрес на 

радном месту присутан је код сваког трећег запосленог Европске уније.
3
 

Немогуће је бројчано показати директну везу између стреса на послу и оболевања од 

рака и других психосоматских болести. У еуропским земљама 28% запослених изјављује 

како њихов посао код њих изазива стрес и како то негативно утиче на њихово здравље. 

Истраживање Европске конфедерације независних синдиката (CESI) 2009. године 

показало је да око 22 % запослених Европљана (око 45 милиона) пати од стреса који је у 

директној вези с послом који обављају; 28 % радника (50–55 милиона) имају болове у 

мишићима и леђима, као и друге мишићно-скелетне проблеме (изјава генералног 

секретара CESI Helmut Milers на крају скупа посвећеног здрављу и превенцији на радном 

месту). У САД током 90-тих година XX века 29–40% запослених свој посао карактерише 

стресним или врло стресним. У европским земљама 28% запослених изјављује како њихов 

посао изазива стрес и како то негативно утиче на њихово здравље. 

Сазнањем да је стрес део свакодневице често предвидимо неке специфичне узроке 

стреса. који су прилично раширени, а нису сасвим неизбежни. Један од таквих је тзв. 

мобинг. Стручњаци дефинишу мобинг (за који код нас није усвојен адекватан домаћи 

израз) као облик усмерене производње стреса, облик агресивне емоционалне злоупотребе, 

усмерено емоционално насиље на личност жртве.[15] Поред лоше организације пословања 

и лошег управљања конфликтом, чести разлози за појаву мобинга, такође, могу бити 

претерани захтеви менаџмента фирме, лоша радна клима, нејасни радно-правни прописи, 

као и промене у свету рада и менаџерских стратегија, као што је политика смањивања 

броја радних места и запослених, тренд мањих тимова (тзв. “стратешки” мобинг).[18] 

 

                                                 
3 Стресом на послу у ЕУ обухваћено је 28% запослених или 41,2 милиона. Последица стреса на послу је 50-60% 

свих изгубљених радних дана, али и око 5.000.000 несрећа на послу и губитак најмање 20 милијарди € годишње. У ЕУ се 

12 милиона људи жали да их вређа управни кадар; 6 милиона (4%) жали се на физичко насиље, а 3 милиона (2%) на 

сексуално злостављање. Због стреса на послу у ЕУ се догоди 48.000 извршених и скоро пола милиона покушаја 

самоубистава. [1] 
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Један од најнеповољнијих последица дуготрајне изложености професионалном стресу 

је синдром “сагоревања” на послу. Наведени синдром настаје из  специфичних разлога као 

последица интеракције са другим људима у условима повишених захтева. „Сагоревање“ 

на послу одвија се постепено. Најпре се јављају превелика очекивања и идеализација 

посла. Манифестује се као ентузијазам везан за посао, потпуна посвећеност послу, висок 

степен енергије, позитивни и конструктивни ставови, добри резултати. Затим, јавља се 

почетно незадовољство послом, први знаци „сагоревања“, први знаци физичког и 

менталног умора, фрустрираности и губитка неких идеала; смањује се радни морал, а 

повећава досада, тешкоће у комуникацији са колегама. Долази до повлачења, изолације и 

интензивнијих знакова стреса. Јавља се избегавање контакта са другим сарадницима; веће 

комуникацијске тешкоће, бес и непријатељство; негативизам; депресивност и друге 

емоционалне потешкоће; неспособност да се мисли и концентрише; физичка и ментална 

исцрпљеност; већи број психосоматских тешкоћа. На крају долази до апатије и губитка 

интереса уз озбиљно продубљивање знакова стреса. Јавља се ниско лично и 

професионално самопоштовање, хронично изостајање са посла, хронично негативни 

осећаји везани уз посао, потпуни цинизам, неспособност комуникације са другим особама, 

депресија и напуштање посла. [1] 

Као главне узрочнике стреса на радном месту, у савременом друштву, издвајамо: 

карактеристике савремене привреде, без обзира на степен развијености, несигурност, 

смањење броја запослених, савремене информационе технологије. 

2.2 Oстали извори стреса 

Различите врсте страхова и друга емоционална стања такође могу деловати стресно на 

организам. У вези са тим можемо издвојити: 

Бригу – дуготрајан облик страха проузрокован неодлучношћу. Тај образац понашања 

несвесно понављамо учећи од родитења. Брига утиче на имунитет и подложност 

болестима. (40% људи се брине за ствари које се никада нису десиле, 30% за ствари из 

прошлости које се не могу променити, 12% су непотребне бриге за здравље, 10% мале 

бриге о безначајним стварима, а на осталих 8% брига не можемо да утичемо).  

Смисао и сврху – човек се налази у стању у ком нема никаквог смисла и сврхе у животу, 

нема јасних циљева којима тежи.  

Тежња да се нешто заврши – осећај среће када се нешто заврши или постигне циљ, а 

несреће када се не успе. Одуговлачење је најбољи пример. Овај стрес се манифестује 

несаницом, негативним емоцијама и лаганим нервирањем.  

 Страх од неуспеха – манифестује се кроз неодлучност, забринутост, уништава амбицију. 

Употребљава се страх као изазов.   

Страх од одбацивања – манифестује се онда када је превелика жеља да се добије потврда 

од других. Потреба за похвалом преноси се на све делове живота, приватног и пословног. 

То је опседнутост послом и успехом.  

Одбијање суочавања са стварношћу – одбијање признања да постоји подручје живота у 

ком се не трпи неуспех. Тада долази до изражаја одбијање и претварање да је све у реду. 

Кад се довољно дуго нешто одбија, почиње манифестација на физичком плану. 

Избегавање реалности покреће несаницу, главобољу, проблеме са пробавом, депресију, 

изливе беса...  
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Бес – најдеструктивнија емоција. Изливи беса узрокују срчани напад, мождани удар, чир, 

мигрену, астму, кожна обољења…Неконтролисани бес уништава бракове, одгајање детета, 

доприноси губитку посла. Бес је непотребан. Извор беса је у нама, а не у спољашњем 

свету. Бес је реакција која се бира према свакој ситуацији и подстакнут је болом, осећајем 

да вас неко напада. Изневерена очекивања, када ствари крену лоше. Често потискујемо 

емоције и на жалост често експлодирамо пред члановима своје породице или на људе 

слабије од вас. Спорт растерује бес, тенис, одбојка, кошарка, бокс, голф. Људи који се 

баве стресним послом морају се бавити спортом. Сав бес се прелива у лопту или 

предмет.[19] 

3. ЕФЕКТИ СТРЕСА НА РАДУ 

Када су погођени стресом на послу запослени могу: 

• постају све више узнемирени и раздражљиви, 

• постану неспособни да се опусте или концентришу, 

• имају потешкоћа у логичном размишљању и доношење одлука, 

• мање уживају у свом послу и мање се осећају посвећени томе, 

• осећају се уморно, депресивно, узнемирено, 

• имају потешкоће са спавањем, 

• доживе озбиљне физичке проблеме, као што су: болести срца, поремећаји дигестивног 

система, пораст крвног притиска, главобоље, мишићно-скелетни поремећаји.[20] 

Сматра се да стрес на послу утиче на организацију посла: повећање изостајања са посла, 

смањење посвећености послу, повећање флуктоације и апсентизма, смањење 

продуктивности, повећање стопе небезбедног рада, незгоде, све чешће жалбе клијената, 

негативан утицај на запошљавање особља, повећање одговорности према правним 

захтевима и рад радника под стресом, нарушавање имиџа организације међу радницима и 

ван орагнизације .[20] 

Стрес уопште, па и стрес на радном месту, са друге стране, није аутоматски лош са 

становишта учинка на раду у појединим ситуацијама. Многа истраживања доказују да је 

учинак у позитивном смислу, на многим радним местима, веома често резултат стреса. 

Другим речима, један одређени ниво стреса, као на пример, добијање новог шефа, може 

изазвати веће залагање на радном месту. Али, учинак обично нагло опада, када стрес 

постигне висок ниво. Тада говоримо о дисфункционалним ефектима стреса.[1] 

 

 

4. ТЕХНИКЕ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА НА РАДУ  

Технике за превазилажење стреса могу бити индивидуалне и организационе.У сваком 

случају потребно је имати у виду две чињенице: 

Прво, не смемо правити никакво уопштавање. тј. прекомерни стрес једне особе може бити 

изазов и оптималан стрес за другу особу. 

Друго, морамо да правимо разлику између онога што можемо учинити да организујемо 

своје окружење како бисмо спречили да постанемо претерано под стресом тј. Спроводити 

превентивне активности. Ипак, иако се припремамо и покушавамо с времена на време да 

контролишемо своје окружење и даље ћемо искусити нежељени стрес.  

Индивидуалне технике – намењене су појединцима, односно сваком ко доживљава 

стресну ситуацију. Стрес има низ негативних последица за појединце. Стога, сваки 

појединац треба да преузме личну одговорност за смањење нивоа стреса. Постоји низ 
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начина на које особа може или да избегне стресне услове, да их промени или да научи да 

се носи са њима.  

Технике на организационом нивоу – појединци на радном месту могу осмислити 

сопствене стратегије за смањење стреса, али организације морају развити програме који ће 

запосленима помоћи у смањењу стреса. То ће довести до мање флуктуације запослених, 

изостајања са посла и као резултат тога побољшаће се продуктивност. 

Неке од мера које организације могу предузети су: 

1. Избор и професионална селекција: 

Појединци на радном месту се разликују у одговору на стресне ситуације. Знамо да су 

особе типа „А“ склоније стресу. С друге стране, у организацијама постоје одређени 

послови који су стреснији у односу на друге послове. Приликом одабира и распоређивања 

запослених морају се имати на уму ови фактори. Појединци који су склонији стресу не би 

смели бити на стресним пословима. Појединци који су мање склони стресу могу се боље 

прилагодити пословима са високим стресом и ефикасније их обављати. 

2. Постављање циљева: 

На основу опсежног броја истраживања закључено је да појединци имају бољи учинак 

када имају специфичне и изазовне циљеве и добијају повратне информације о томе колико 

добро напредују ка тим циљевима. Постављање циљева може смањити стрес као и 

пружити мотивацију. Резултат ће бити мања фрустрација запослених, двосмисленост 

улога и стрес. 

3. Побољшана комуникација: 

Понекад због недостатка ефикасне комуникације надређених, запослени не знају шта 

требаа да раде и како то треба да раде. Јасна комуникација у вези са променама може 

умањити нејасноће улога и сукобе улога, а треба повећати и могућности аутономије и 

контроле коју имају запослени. Послодавци такође морају да развију стратегије да јачају 

ресурсе својих запослених како би се могли носити са организационим променама.[16] 

Ефикасна комуникација са запосленима смањује несигурност умањујући двосмисленост 

улога и сукоб улога. 

4. Редизајнирање послова: 

Организације треба да редизајнирају послове на такав начин да запосленима дају већу 

одговорност, смисленији рад, већу аутономију и јасне повратне информације. Ово ће 

помоћи у смањењу стреса изазваног монотонијом, рутинским радом, преоптерећеношћу 

послом и двосмисленошћу улога. Редизајн посла побољшава мотивацију, смањује стрес 

код запослених и побољшава „квалитет радног живота“. 

5. Партиципативно доношење одлука: 

Ако организације запосленима дају учешће у одлукама које директно утичу на њих и 

њихов рад, то може повећати контролу запослених и смањити стрес због улоге. Главни 

разлог стреса улоге је тај што се запослени осећају несигурно у вези са својим циљевима, 

очекивањима и начином на који ће бити оцењени. Ове неизвесности управа може смањити 

давањем права запосленима да учествују у доношењу одлука. 

6. Изградња тимског рада: 

Менаџмент треба да покуша да створи такво радно окружење у којем је смањена 

могућност за међуљудске или међугрупне сукобе. Такви сукоби су узроци стреса, те их 

треба спречити у настајању или елиминисати ако се развију. 

У складу с тим треба развити такав тимски рад да се групе и чланови међусобно 

подржавају и продуктивно раде. Чланови групе треба да се сматрају члановима исте 

породице и да траже социјалну подршку једни од других. 

Да закључимо, можемо рећи да би све ове стратегије или њихову комбинацију требало 

применити како би радно окружење било мање стресно до нивоа који је позитиван и 

изазован. 
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Људи могу научити да управљају стресом и воде срећнији, здравији живот. Веома 

је важно задржати позитиван став, затим прихватити да постоје догађаји којима се не 

може управљати. Треба бити асертиван уместо агресиван. Боље је утврдити своја осећања, 

мишљења или уверења уместо да појединци постану бесни, одбрамбени или пасивни. 

Редовно бављење физичком активношћу је важно јер се тело може боље борити против 

стреса када је у форми. Потребно је научити технике опуштања, управљење временом, 

имати здраве, добро уравнотежене оброке. одлучно поставити ограничења и научити рећи 

не захтевима који би створили претерани стрес, наћи времена за хобије, интересовања и 

опуштање и одмарати се довољно. [1] 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Стрес је присутан у свим областима живота и рада. Морамо схватити, али да не 

буде касно, да не можемо да изменимо свет око нас, али можемо предузети мере да се ми 

изменимо и прилагодимо наша реаговања на њега, да га боље упознамо. У својој радној 

средини морамо научити да контролишемо стрес, да елиминишемо све узроке настајања, 

да га сведемо на најмању могућу меру, да спречимо неповољне последице. Свакако да то 

не може да уради сам појединац, па је потребно мобилисати све снаге, напоре и 

активности целе организације и руководећег кадра. 

Стрес на радном месту резултат је интеракција запослених и карактеристика посла. 

Познато је да је посао са људима изразито сложен и представља значајан извор стреса. 

Брига за ментално здравље запослених није луксуз већ професионална обавеза 

послодаваца. У организацији која се брине о својим запосленима истакнуто место мора 

имати планирање и спровођење организационих мера за спречавање психичког 

злостављања и смањивање радног стреса. У земљама са високо развијеном индустријом 

све је више присутна појава да врло развијена и савремена здравствена служба не може 

битније смањити болести становништва. Неке болести се чак све више шире. Ту појаву 

узрокује стрес који све више постаје права социјална болест данашњице.   

У складу са захтевима посла појединци заснивају разноврсне, врло сложене 

међуљудске односе и често ризичну сарадњу са другим људима. Из тих односа произлазе 

понекад задовољства, али долази и до напетости, свађа и сукоба који, код једних, 

повећавају унутрашњу конзистенцију, појачавају отпорност и храбре га, а код других 

штетно утичу на здравље и нарушавају га.  Индивидуалне карактеристике сваког 

појединца и начини реаговања на неповољне спољашње и унутрашње утицаје зависи да ли 

ће стрес бити само изазов или ће изазвати негативне ефекте на све аспекте живота.  
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