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Фазе људског развоја

• Потребно је да човек проживи сваку фазу у 
развоју без већих страхова и других негативних 
емоција, како би развио здраву личност

• Последице могу да се појаве и због прекида 
неких од активности које детету пружају осећај 
пријатности и задовољства



Фазе у развоју - Фројд

1. Орална

2. Анална

3. Фалусна

4. Латенције4. Латенције

5. Генитална

Фазе у развоју - Ериксон



Континуум у индивидуалном 
развоју личности

• Млађа одрасла доб• Млађа одрасла доб

• Средња доб

• Старост



• Могућности развоја у одраслом 
добу?добу?



Старење

• Природан и неповратан физиолошки 
процес, који код сваког напредује 
различитом брзиномразличитом брзином



Фазе старења

• Фазе развоја у стручној литератури:

– примарна (физиолошко и уобичајено старење, 
код свих људи)

– секундарна (старење под утицајем неке болести, – секундарна (старење под утицајем неке болести, 
ограничена на поједине људе или групе)

– терцијарна (кратак временски период од 
неколико недеља до неколико месеци пре смрти, 
када животне функције нагло и значајно слабе)



Старост

• Одређено животно раздобље повезано са 
хронолошким добом

• Биолошка и хронолошка старост нису истоветне, 
него су условљене генотипском и фенотипском 
индивидуалношћу човекаиндивидуалношћу човека

• У целини старачко доба наступа у оном животном 
периоду када се појаве објективни и субјективни 
знаци застоја и назадовања на биолошком, 
психолошком и социјалном плану код једне особе



Теорије о развоју одраслих

• Многе од теорија које највише помажу у 
разумевању развоја одраслих су често 
ограничене на једну тему: 

– теорија интелектуалног развоја– теорија интелектуалног развоја

– теорија развоја личности

– теорија развоја каријере

– теорија породичног животног циклуса 



Истраживања старења

• Подручје старења је релативно млада тема 
психологије

• Подручје које покрива 75% људског века дуго 
није било проучавано



Фројд о различитим животним 
добима

• Фројд је предложио да је “отац дете човека” и 
сматрао је да се већина догађаја у одраслој доби сматрао је да се већина догађаја у одраслој доби 
може најбоље објаснити разумевањем искустава из 
раног детињства



Обликовање понашања појединца
• Већина развојних истраживача је била првенствено 

заинтересована за откривање начина на који се пре свега 
обликује понашање појединца

• Они су се само полако помакли према проучавању развоја 
понашања кроз детињство и адолесценцију и нису били 
вољни да прихвате сложене процесе психичког одржавања, вољни да прихвате сложене процесе психичког одржавања, 
промене и опадања у одраслој доби

• Први почеци развојне псхологије одраслих особа су се 
појавили на крајњем рубу подручја, у проучавању старења



Могућност промена у старијем 
животном добу

• Сматрало се да се они аспекти неке особе на које је 
деловала болест мењају са годинама, а да све остало 
остаје стабилно до појаве понашања до краја 
живота

• Веровало се да је личност појединца добро 
утврђена до зреле доби, те да промене нису 
вероватне, а можда су и немогуће



Очекивана дужина живота

• Очекивана дужина живота је различита у разним 
земљама

• На очекивану дужину живота приликом рођења 
јако делују стопе морталитета у раном детињствујако делују стопе морталитета у раном детињству

• Боље међукултурално поређење могла би 
заправо бити очекивана дужина живота особа 
које су преживеле до старости мерене можда од 
65. године



Промене као одговор на старосну 
структуру становништва

• Пораст удела и апсолутног броја старих људи у 
популацији присилиће нас да учинимо бројне 
структруне промене у нашем друштву

• Старији ће морати да буду уклопљени у друштвену • Старији ће морати да буду уклопљени у друштвену 
структуру тако да би их више могло активно да 
учествује

• Многе промене ове врсте створиће проблеме 
занимљиве психолозима и осталим друштвеним 
научницима



Геронтологија

• Студија појава у процесу старења од зрелости 
до старости, као и студија старијих особа као 
посебне популацијепосебне популације



Геријатрија

• Медицинско лечење старијих

• gr. geras - старост• gr. geras - старост



Психолошке студије старења у 
Сједињеним америчким државама (САД) 

(1)

• У САД су прве важне психолошке студије обављене 
1920-их година

• До 1950- их једва да их је било• До 1950- их једва да их је било

• Прегледни рад из 1961. године,: “Чини се да је 
више истраживања објављено у декади од 1950. до 
1959. године, него у свих 115 претходних година од 
када се може рећи да тај предмет постоји. “



Психолошке студије старења у 
Сједињеним америчким државама (САД)

(2)

• Рецензенти који су писали 1980. године су видели 
како кап истраживања прераста у реку, готово 
бујицу

• Од 1968. до 1979. године израчунали су да се број 
психолошких публикација у геронтологији повећао 
за 270%, а нова издања са сада објављују годишње



Психолошке студије старења у 
Сједињеним америчким државама (САД)

(3)

• Преостала сметња развоју знања је смањена 
подршка за обучавање истраживача у темељним 
и примењеним подручјимаи примењеним подручјима

• Осим што су показали занимање за старост, 
психолози су започели истраживања психичког 
развоја одраслих између 18 и 65. година



Разлози за запитаност 
истраживача

• Један од разлога за то ново занимање је разорно 
деловање нашег ужурбаног, технолошки напредног 
друштва на живот одраслих

• Честе промене запослења и супружника стварају 
проблеме и стрес

• Способност “старих лица” да науче “нове трикове” 
постаје све важнији чинилац у личном прилагођавању, 
тако да добне промене у способности учења, памћења и 
општој интелектуалној способности током одраслих 
година постају занимљиви психолозима



Нормативне животне кризе

• У протекле две деценије појавио се талас занимања 
за оно што психолози називају нормативне 
животне кризе или прелази

• Ове кризе представљају највеће промене у животу • Ове кризе представљају највеће промене у животу 
одраслих, догађаји који пружају велике могућности 
и велике ризике

• Ови се прелази често називају нормативнима, јер их 
доживљава већина особа у нашем друштву



Схватање нормативних прелаза
• Оно што се сматра нормативним у једној култури или 

генерацији не мора бити тако схваћено и у другој 
култури

• Постоји много примера оног што би били 
нормативни прелази за већину нас: ступање у брак, 
рађање деце, почетак каријере, губитак супружника и 
пензионисањепензионисање

• Неки виде навршавање 40. година као мистични 
прелаз, што одражава веровање људи да је то средња 
тачка живота и да личност није више млађа одрасла, 
већ је свакако ушла у средњовечност



• Нормативни прелази такође чине темељ за 
неколико теорија развоја одраслих, исто као 
што су нормативни догађаји у детињству 
(нпр. усвајање тоалетних навика, полазак у (нпр. усвајање тоалетних навика, полазак у 
школу...) важни за теорије дечијег развоја



Предрасуде и стереотипи о 
старима

• Типична стара особа често се сматра 
незаинстересованом и неспособном за полне 
односе, на путу да постане сенилна, ако то већ није, 
конзервативна и крута

• Стереотип је да су стари људи уморни и мушичави, 
пасивни и без енергије, слаби и зависни од других



Стари виђени очима деце

• Деца перципирају да старији људи имају неке 
позитивне црте личности, али слабије телесне 
способности

• Ако су деци телесне способности важније него 
позитивне особине личности, онда ће она 
старије особе посматрати мање позитивно од 
млађих одраслих особа



Самовредновање старих
• Старење је тако негативно вредновано да ће многи 

одрасли, често очајнички, да очувају барем 
младолики изглед, бојећи косу, облачећи се попут 
адолесцената, удварати се особама које су много 
млађе да би им били деца

• Перципирани од других као заборавни, 
незанимљиви и неспособни, многи стари људи 
почињу да прихватају стереотип као тачан за опис 
самих себе



Пад процене сопственх 
потенцијала старих

• Избегавају социјалну интеракцију, јер мисле да су 
досадни

• Одбијају да науче неку нову вештину, јер мисле да • Одбијају да науче неку нову вештину, јер мисле да 
су неспособни

• Могу занемарити телесне знакове, тешке, али 
излечиве болести, јер их гледају као неизбежне 
пратеће појаве процеса старења



Дискриминација старих

• Дискриминација старих особа само због 
година се назива се ageism - добне предрасуде

• Нови “- изам” који се појавио уз расизам и 
сексизам (расне и полне предрасуде)



Предрасуде здравствених радника 
о старима

• Добне предрасуде се могу наћи и међу 
здравственим радницима

• Уопштено дају мањи приоритет услугама за 
старије, него за било коју другу животну доб



Противљење предрасудама о 
старима

• Митови о старењу доводе до негативних 
стереотипа. који за узврат доводе до добних 
предрасуда и до искључивања старих људи из било 
каквих друштвених активности

• То је подмукли процес који може бити заустављен и 
обрнут само помоћу чврстих доказа који 
противрече или ближе одређују погрешна веровања



• Потребно је утврдити разлику између:

– развојних теорија 

– модела развоја



Развојна теорија

• Описује и тумачи промене у понашању које 
настају са годинама, те и разлике у тим 
променама између појединаца и групепроменама између појединаца и групе

• Бави се добним променама



• Различите дефиниције долазе из биологије, 
друштвених наука и психологије

• Биолошка геронтологија претпоставља да се старење
може посматрати било као ендогени или као егзогени
процес

• Ендогени процес: делује кумулативно, с проласком
времена, последице чега су неповољне промене ћелија

• Егзогени процес: старење се сматра последицом• Егзогени процес: старење се сматра последицом
оштећења која се могу приписати заразама, несрећема
или отровима у спољашњој средини

• Ова два погледа заједно чине свеобухватну и широку
дефиницију старења



• Старење је пропадање зрелог организма, као 
последица промена, временски зависних и углавном 
неповратних, које су прирођене свим члановима 
неке врсте, па проласком времена они могу 
постајати све неспособнији да се суоче са спољним 
стресом и тако повећавају вероватност смрти

• Остарели организам је онај који има тешкоћа у • Остарели организам је онај који има тешкоћа у 
самоподешавању и стога има проблема у 
прилагођавању на спољни стрес

• Самоподешавање има биолошке, психолошке и 
социјалне димензије



Психолошка дефиниција старења

• Оно се односи на уредне или редовне 
промене током времена, репрезентативних промене током времена, репрезентативних 
организама, који живе у репрезентативним 
околинама



Дефиниција старења са тачке 
гледишта друштвених наука

• Посматра положај појединца у односу на 
друштвени временски распоред, који се састоји од 
добних норми о којима постоји широка сагласност 
у друштву

• Људи доживљавају стрес када се поремети 
очекивани след и ритам њиховог животног циклуса

• Чини се да животне промене које се догађају “на 
време” не изазивају психичке проблеме



Биолошка доб

• Положај особе у односу на преосталу • Положај особе у односу на преосталу 
очекивану дужину живота



Социјална доб

• Процена односа положаја особе у животном • Процена односа положаја особе у животном 
циклусу према просечним добима у којима се 
постиже различити положај



Психолошка доб особе

• Показује функционисање особе у одговору • Показује функционисање особе у одговору 
на захтеве особине



• Биолошки, социјални и психолошки 
појмови доби могу бити прилично 
независни један од другога, приближавајући 
се једино у крајностима као што су:се једино у крајностима као што су:

– рано детињство

– дубока старост



Модел развоја

• Описује мишљење о томе како се појављује 
специфични развојни процес или како је специфични развојни процес или како је 
такав процес организован



Бихејвиорални приступ 
социјалног учења

• У психологији постоје многи приступи који
објашњавају зашто се особа мења

• Усредсређени су на: особу или околину, појединца
или друштвену групу, понашање или његово
значење у укупном распону понашањазначење у укупном распону понашања

• Бихејвиорални или приступ социјалног учења је
усмерен на одреднице понашања околине и на
промене понашања, нарочито исход понашања у 
околини – награде и казне



Фројдова теорија и развој

• Фројдова теорија је усмерена на емоционалне 
конфликте и несвесне душевне процесе

• Емоционални конфликти су често изазвани 
друштвеним одговорностима, дужностима или друштвеним одговорностима, дужностима или 
стварношћу која није у складу са себичним жељама 
особе, тј. поривима Ида

• Ова теорија се често примењује на важније прелазе 
у животу – родитељство, менопауза, смрт 
супружника



Хуманистички приступ развоја

• Хуманистички приступ је усмерен на 
мотивацију, посебно на више, духовније мотиве мотивацију, посебно на више, духовније мотиве 
који разликују људску врсту од нижих животиња



Дијалектички приступ

• Прикладан је за проучавање људског развоја

• Усмерен је на промену, усмерава се на
супротности и противуречности и на њихово
евентуално разрешење и синтезу и укључује:евентуално разрешење и синтезу и укључује:

– тезу

– антитезу

– синтезу



Модел континуираног развоја

• Психолози који дају предност моделу 
континуираног развоја тврде да се у широким 
категоризацијама модела стадијума пуно губикатегоризацијама модела стадијума пуно губи



Три основна тип модела развоја

• Раст

• Стабилност

• Опадање• Опадање


