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• Проучава понашање човека у целини 
 

• Покушава да да одговоре на питања о  
сличностима и разликама међу 
људима  
 

• Тешко наћи прихватљиву дефиницију  
личности  

Психологија личности 



О пореклу речи ,,личност’’ 

 Од латинске речи persona што је у античко 
доба било име за позоришну маску 

 У Римском праву, persona означава статусно 
обележје које припада само одраслим 
мушким особама 

 



Карактеристике личности 

Доследност – људи имају тенденцију 
да се слично понашају у сличним 
ситуацијама (марљив, лењ, весео, себичан) 

Јединство – особине и облици онашања 
појединца су повезане и чине јединствену 
целину. Оне су склоп (систем) а не скуп. 

Особеност – карактеристичан начин 
понашања (људи се понашају различито у истим 
ситуацијама).  



Проблеми које проучава 
психологија личности 

Приказивање и описивање личности и 
структура личности? – одређивање 
основних елемената који чине личност човека 
 

Питања о динамици личности? – шта 
покреће човека на активност 
 

Фактори развоја личности? – који 
фактори утичу на то да будемо овакви какви 
смо 



Дефиниција личности 

Личност је јединствена 
организација особина која се 

формира узајамним деловањем 
јединке и средине и одређује 

општи, за појединца 
карактеристичан начин понашања. 



Структура личности 

Два најчешћа начина описивања 
структуре личности: 
 

1.Навођење појединачних или општих 
црта личности 
 

2.Разликовање одређених типова 
личности 



Црте личности 

1. Црте личности представљају тенденцију да на 
исти начин делујемо не само у једнаким него и у 

сличним ситуацијама – релативно опште и 
релативно трајне одлике појединца 

 

2.   Црте имају неуролошку основу (омогућава 
да се у сличним ситуацијама активирају слични 
модели понашања).  



3. Генерализоване – обим активности у којима се 
поједина особина огледа. Неке особине се огледају у 
скоро свим активностима човека а друге у 
ограниченом броју поступака: нервоза, 
самоконтрола, активитет се манифестују у скоро 
свим активностима човека,  а истрајност се огледа 
код појединаца постоји код оних и активира се само 
кад постоји потреба за њом (да настави непријатан 
посао) 

4. мање или више универзалне – можемо их 
наћи код знатног броја појединаца. потпуно 
универзалне су оне особине које налазимо код свих 
појединаца: висина или тежина, способности.. 



Број и врсте црта личности 

Темперамент 
Карактер 
Способности 
Телесне особине 



Темперамент 

Темперамент је диспозиција за начин 

емоционалног реаговања. 

 Колико често се јављају осећања 

 Са којим интензитетом 

 Колико трају 

 Какав је доминантан емоционални тон 
(пријатне или непријатне емоције) 

 Темперамент је у највећој мери под утицајем 
наследних фактора 



Темперамент 

Хипократова класификација: 
• Колерични – јаке и брзе емотивне реакције 
• Сангвинични – слабе и брзе реакције 
• Флегматични – слабе и споре реакције 
• Меланхолични – јаке и споре реакције 



Карактер 

Дефиниције: 
1. Карактер је систем особина којима се 
означава начин активности у остваривању 

друштвено важних циљева. или 
2. Систем црта или тенденција у понашање које 

човеку омогућавају да реагује, упркос 
препрекама на један реалативно доследан 
начин у односу на обичаје и питања морала.  



Карактерне особине се испољавају 
у односу : 

1. према другима  
2. према себи 
3. према улогама и задацима  
4. према заједници и нормама понашања 

 
вољне особине: упорност, одлучност, 

доследност...) и  
 

однос према моралним вредностима: 
храброст, поштење, савесност ... 
 



 Позитиван карактер – има особа која 
прихвата правила и норме друштва (води 
рачуна о потребама других; своје интересе 
подређује интересима средине) 

 Негативан карактер – има особа која је 
усмерена првенствено на сопствене потребе 
(егоистичка свест), без обзира на последице 
по друге и која занемарује, крши и избегава 
норме и правила понашања средине 

 



САМОСВЕСТ представља доживљај 
властог Ја, односно знање о себи као 
о јединственој и особеној индивидуи. 
 

Личност у социјалном огледалу – 
доживљај властитог ја у великој мери 
зависи од тога шта околина мисли о нама. 
• Обухвата доживљаје 
– Идентитета (“...бити исти...”) 
– Индивидуалитета (“...бити посебан, бити 
слободан...”) 
– Интегритета (“...бити само свој!”) 



Типологија личности 

Тип  
подразумева  

посебан систем црта 
личности 

 



Јунгова типологија 
 
По Јунгу, људе можемо поделити на две групе: 
– Екстраверти (отворени, дружељубиви...) 
– Интpоверти (затворени, уздржани, 
повучени...) 

 



Развој личности 

Личност се развија под утицајем 2 групе 
фактора: 
 
• Биолошки: структура нервног система, 
структура ендокриног система, телесна 
конституција 
 
• Социјални: породица, школа, вршњаци, култура, 
положаји и улоге 



Социјални фактори развоја личности 

Породица - “Дете је отац човека” 
•Атмосфера у породици 
•Осећај сигурности 
•Љубав према детету 
Школа 
•Преношење ставова и вредности заједнице 
кроз васпитне циљеве и садржаје наставног 
програма 
•Учитељи и наставници као модели понашања 
 



Вршњаци 
Социјално огледало, одвајање од родитеља, 
стицање нових вредности, норми, 
интересовања... 
 
Култура 
Усвајање начина понашања и 
схватања која су карактеристична за неку 
културу; значајан фактор у развоју личности 



Положај - место које појединац има у 
друштву (лекар, родитељ, навијач...) 
Улога – понашање које се очекује (а понекад и 
захтева) од особе на одређеном положају 
 
Схватање по коме не постоје никакве трајне 
особине личности, већ је понашање појединаца у 
потпуности одређено системом положаја и улога 
које они обављају назива се ситуационизам. 


