
СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ  
 

1. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈЕ ЛИЧНОСТИ 
 

Шта је личност? Из којих делова се састоји? Шта је покреће на активност? 
Како се формира и шта утиче на развој личност? Ово су питања на које постоје 
бројни и разноврсни одговори различитих аутора. У зависности од схватања о 
појединим од ових проблема, постоје и различите дефиниције личности. 

Најстарије значење израза личност је: ''Изглед некога, како се неко показује и 
чини другима.'' И реч персона има порекло у овом значењу. Персоном се називала 
најпре маска у позоришним представама коју су користили глумци и глумице у старом 
Риму, како би нагласили особине лика. Свака маска је била повезана са карактером у 
комаду и служила је као начин припремања гледалаца за стања ума и понашања која је 
карактер приказивао. 

Међу психолозима постоје велике разлике у дефинисању појма личности. Неки 
психолози посматрају личност кроз способности човека. Бројни су аутори који 
наглашавају само унутрашњу основу понашања (унутрашње узроке понашања).   

Има аутора који наглашавају само биолошку основу личности (урођене 
диспозиције, тј. наследну основу и инстикте) за разлику од оних који говоре о личности 
из угла и улоге срединских и нарочито социјалних фактора у њеном развоју. Као што 
на пример Саливен тврди да ''личност није само биолошки, већ социјални организам 
који се формира у социјалној средини и у међуљудским односима''.  

Други дефинишу личност изучавајући све оно што покреће на активност 
(мотиви, потребе, нагони...) наглашавајући динамички карактер. По Олпорту  
''Личност је динамичка организација оних психофизичких система унутар индивидуе 
који одређују њено карактеристично понашање и њен карактеристичан начин 
мишљења''. Под психофизичким системима Олпорт подразумева релативно трајне 
карактеристике појединца које имају и физиолошку основу (представљају диспозиције) 
и најтачније их је означити као црте или особине личности. Он жели да истакне да за 
појединца карактеристични психофизички системи (црте или особине) делују као 
покретачи на активност.  

Наш психолог Никола Рот истиче да све дефиниције личности иако међусобно  

различите истичу три значајне карактеристике личности :  

- јединство (целовитост, интегритет); 

- јединственост (особеност); 

- доследност  (у понашању). 
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Јединство или интегритет или целовитост личности значи да се психички 
процеси1  код човека не јављају изоловано, независно један од другог. Они се јављају у 
свакој људској активности истовремено и повезано. Зависе једни од других и утичу 
једни на друге. На пример: оно што опажамо зависи од нашег учења, искуства и 
мотивације; наше жеље утичу на наше мишљење; наша интересовања ће у великој мери 
утицати на оно што учимо...Значи, човек не поседује само једну особину коју испољава 
у свом понашању, него увек поседује и показује више особина. Те особине чине 
организацију или јединство. 

Јединственост или особеност личности је значајна карактеристика понашања 
сваке особе. Сваки човек показује (у извесној мери) особен, за њега својствен,  
карактеристичан начин понашања. Сваки човек је посебна јединка другачија од свих 
осталих. Свако од нас има свој стил понашања који на различите начине долази до 
изражаја: у изражавању покрета, држању, ходу, рукопису, одевању, сликању... 

Доследност у понашању се манифестује у сличном понашању појединца у 
сличним ситуацијама.  На пример: за некога кажемо да је марљив или лењ, весео или 
сетан, себичан или несебичан... Људи нису увек и у свим ситуацијама апсолутно 
доследни. Али ми можемо предвидети нечије понашање (са извесном вероватноћом)  на 
основу  његовог ранијег понашања и особина личности које поседује. 

 Ротова дефиниција личности је прихваћена у савременој психолошкој јавности и 
она гласи: ''Личност је јединствена организација особина која се формира 
узајамним деловањем појединца и средине и одређује општи за појединца 
карактеристичан начин понашања.'' Можемо уочити да поред основних 
карактеристика личности које Рот наводи (целовитост, особеност, доследност) значајну 
улогу у формирању личности има социјална средина, а нарочито узајамно деловање 
јединке и средине. Основу личности по њему представљају особине или црте личности: 
''Релативно трајни и за појединца карактеристични начини реаговања у сличним 
ситуацијама''. 

 

 

                                                 
1 Психологија проучава психички живот људи и животиња. Психички живот чине пссихички процеси и 
особине. Психички процеси могу бити : интелектуални (опажање, учење, памћење, мишљење); 
емоционални (емоције или осећања); конативни (мотивација и вољне радње). Психичке особине су  
релативно трајне одлике појединца као што су навике, способности, темперамент, карактер, потребе, 
интересовања... 
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2. ПРОБЛЕМИ КОЈЕ ИЗУЧАВА ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ 
  
Можемо издвојити три главе групе проблема које изучава психологија личности 

а то су  питања везана за структуру,  динамику и развој личности. 

Структуралистички приступ трага за основним деловима или ''елементима'' 
личности трагајући за одговорима везаним за структуру, саставне елементе личности и 
њихову међусобну повезаност.  

Динамички приступ истиче и изучава снаге које покрећу и усмеравају  личност 
на активност, као што су мотиви, потребе ...  

Развојни приступ у први план ставља процесе који доводе до формирања 
појединих структурних компоненти личности и личности у целини: наследну основу, 
активност индивидуе, срединске факторе. 

Психологија личности се првенствено бави изучавањем структуре, динамике и 
развоја личности нормалне, здраве и у друштвену средину интегрисане личности. Али, 
она се бави и проблемима ''абнормалне личности'' изучавајући структуралне, 
динамичке и развојне аспекте настајања поремећаја у психичком животу и 
функционисању особе.  

 
 
 

3. СХВАТАЊА О СТРУКТУРИ ЛИЧНОСТИ  
 

 Термин структура личности  употребљава се у више различитих значења. 

По једном значењу, под структуром личности се означавају фактори или 
моменти битни за разумевање личности уопште, за разумевање било које личности.  
Друго значење структуре личности односи се карактеристичну организацију особина и 
везу међу њима када је реч о одређеном појединцу. Мисли се на структуру једне 
одређене, конкретне личности (на пример: психијатри говоре о структури одређеног 
пацијента). 

Кад се говори о структури личности уопште, приказујући најбитније моменте за 
разумевање сваке личности, сусрећемо у литератури различита схватања о томе шта 
чини структуру личности.  

По једнима навике су те помоћу којих се може објаснити целокупно понашање  
јединке. Личност се према том схватању састоји из великог броја међусобно 
независних навика.  

 Други аутори наглашавају значај мотива, који одређују најразличитије начине 
реаговања појединца. Амерички психолог Мареј сматра да су мотиви или потребе, како 
их он назива, основа понашања. У ком је степену изражено 20 основних потреба о 
којима он говори,  ми ћемо моћи да упознамо најважније факторе одређене личности.   

 Један број аутора се залаже и сматра да треба упознати пре свега проблеме и 
тешкоће које појединац има у комуникацији са другима и у решавању задатака који 
стоје пред њима.  Познавање узрока проблема и начина на који људи решавају своје 
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проблеме, узимајући у обзир разне стране личности ће нам дати потпуну слику о 
човеку. 

 Данас велики број савремених истраживача сматра да је личност 
најцелисходније посматрати кроз организацију црта или особина.  При приказивању 
и проучавању личности најчешће се користи утврђивање и навођење општих и 
реалтивно трајних особина које се називају црте личности.  Цртама личности могу се 
објаснити основне карактеристике личности (особеност, целовитост и доследност).  

Разликујемо 3 врсте црта или општих особина личности : 

1. црте којима се означавају особине темперамента, а које указују на који 
начин појединац нешто ради; 

2. црте којима се означавају особине карактера, које указују ради чега неко 
нешто ради; 

3. црте којима се означавају способности, које показују колико добро и 
успешно неко нешто ради. 

Обзиром да се појединци разликују и по својим телесним особинама и пошто 
између телесних особина и појединих других црта постоји веза, можемо говорити и о 
телесним особинама као групи особина. 

 

 

4. ЦРТЕ ЛИЧНОСТИ  
 
ТЕМПЕРАМЕНТ означава колико лако и са којим интензитетом и трајањем се 

јављају осећања. Он представља диспозицију за начин емоционалног реаговања. 
Темперамент не показује само емоционални начин реаговања него и брзину, снагу и 
трајање свих активности појединца уопште.  

Најпознатија класификација темперамената је античког лекара и филозофа  
Хипократа, (коју је допунио Голтон).  Он разликује 4 типа темперамената:  

- колерични теперамент (јака осећања, често узбуђивање и лако решавање 
на акцију. Нагле и јаке реакције) 

- сангиничан теперамент (брзе али слабије реакције које не трају дуго. Брзо 
прелази из негативног у позитивно расположење) 

- флегматичан теперамент (ретко реагује, реакције споре а осећања слаба и 
слабо се манифестују) 

- меланхолични темперамент (реакције су ретке, споре али узразито јаке). 

Темперамент заједно са интелигенцијом и физичким особинама појединца 
зависи у великој мери од наслеђа. Он се може у току живота мењати не само због 
промена физиолошких основа (услед старења) него и услед општег развоја личности. 
Ако се личност складније развија код ње ће се развити и одређене особине 
темперамента као што су емоционална зрелост, толерантност, већа самоконтрола... Али 
и околина утиче на развој личности: ако је пријатељски наклоњена појединцу и он ће 
бити смиренији и уравнотеженији. 
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Израз КАРАКТЕР употребљава се у више различитих значења. Нарочито 
европски психолози употребљавају термин карактер уместо термина личност. Веома 
често се под појмом карактера означава и морална страна личности.  

Под карактером Никола Рот подразумева ''Интегрисан систем особина које 
омогућавају појединцу да упркос препрекама на релативно доследан начин поступа, и 
то управо у односу на моралне принципе и морална схватања неког друштва'' у складу 
са овим је и подела карактера: добар и лош карактер, чврст и слаб карактер. Добар 
карактер има човек који се одликује моралним особинама, а лош карактер нема 
морална својства. Чврст карактер има онај човек који поред моралних особина 
поседује и енергичност и упорност у понашању. Слаб карактер је одлика особа које 
поседују моралне квалитете али немају одлучности да их и примене. 

Личност не можемо посматрати ако не узмемо у обзир њене СПОСОБНОСТИ. 
Свакоме од нас су оне веома важне и значајне. Много особа неће увек афирмативно 
говорити о себи када је реч појединим особинама личности, нарочито о осбинама 
карактера. Али када је реч о способностима, о њима никада неће негативно говорити.   

 Под способностима подразумевамо оне особине личности од којих зависи 
разлика у успешном обављању одређених послова. Људи се међусобно разликују по 
томе које и у коликој мери имају развијене способности.  

Поступком факторске анализе издвојене су три врсте способности:  

- интелектуалне или више менталне способности (разликуемо више врста 
интелектуалних способности: вербалну, спацијалну или спосбност сналажења 
у простору, способност апстрактног мишљења...) 

- психомоторне способности (ручна способност, спретност прстију, 
способност брзог моторног реаговања...) 

- сензорне способности (спосност разликовања интензитета и квалитета 
различитих врста чулних дражи у области вида, слуха, мириса..) 

Степен развијености разних способности утиче посредно и на формирање 
одређених црта личности и на природу многих других. Особе са ниском 
интелигенцијом, рецимо неће моћи да развију црте личности као што су разборитост, 
трезвеност... С друге стране агресивност или тежњу за моћи интелигентна особа ће 
другачије да изрази него мање интелигентна особа. Значај интелигенције за црте 
личности потврђују и истраживања америчког психолога Термана. Његова испитивања 
су показала да изразито способни показују већу социјалност, бољу емоционалну 
уравнотеженост и бољу прилагођеност од средње или недовољно развијених особа. 

Претпоставка о повезаности ТЕЛЕСНЕ КОНСТИТУЦИЈЕ и психичких особина 
била је повод да Кречмер још 1921.г. опише четири типа личности који одговарају 
одређеним типовима телесне конституције:  

- пикнички тип (кратки удови, здепасте особе склоне наглим променама 
расположења); 

- астенички тип (високе, мршаве особе склоне сањарењу и бежању из 
стварности); 

- хипопластични тип (телесно слабо развијене особе са комплексом  
инфериорности); 
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- атлетски тип (пропрционално и правилно развијено тело, психолошки 
уравнотежене и стабилне особе).  

Касније провере су показале да је подударност телесних карактеристика и 
психичких особина о којој Кречмер говори, веома мала. Телесне особине као 
карактеристика човека имају утицај на то каква ће се личност формирати.  Разлог томе 
лежи више у чињеници што од телесног изгледа појединца више зависи како ће се 
други људи према њему понашати. Јер, однос околине према нама сигурно утиче на 
формирање одређених особина код нас.  
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