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Међуљудски односи

• Једна од основних карактеристика човека 
је да је друштвено биће, да поседује 
урођену потребу или склоност повезивању 
са другим људима и тежњу да припада 
групи и живи у заједницигрупи и живи у заједници

• Човек живи и може опстати једино у 
заједници са другим људима, од њих 
зависи и задовољава велики број потреба



Међуљудски односи из визуре 
хуманистичке психологије:

• Однос двају појединаца који подразумева постојање, 
прихватање и поштовање укупног интегритета и 
целовитости себе и другога у њиховом односу

• У овакав однос улазимо с намером да испунимо своје 
потребе које имају везе с другим људима

• Другу особу не сматрамо објектом за искључиво 
задовољење сопствених потреба, већ настојимо да 
поштујемо њене потребе, жеље и осећаје

• Однос се темељи на саосећању, поштовању, 
уважавању и људској топлини

• У оваквом односу се човек осећа важним и 
корисним, као да тамо припада, уколико престане то 
да осећа упада у тешкоће



Динамика међуљудских односа

• Човек живи у сталном процесу
успостављања, трајања и прекида
међуљудских односа

• У међуљудским односима прима и 
шаље поруке, понаша се, комуницира



Комуникације у друштву

• Комуникација унутар међуљудских односа је 
повезана са потребом човека да оствари 
контакт са другим људима и тако добије 
оријентацију о себи и свом понашању, као и 
емоционално задовољство које се остварује 
унутар односа, као и осећај повезаности и 
припадности

• Комуникација је саствани део свакодневног 
живота 



Предрасуде поимања процеса 
комуникације

• Комуникација је нешто што сви знају и 
сама је по себи разумљива?

• Комуникацију је могуће избећи?• Комуникацију је могуће избећи?

• Комуникација је свесна и намерна 
активност?

• Опширнија комуникација води бољим 
односима и бољем решавању проблема?



Комуникација је нешто што сви 
знају и сама је по себи разумљива?

• Свакодневност и свеприсутност 
комуникације нису гаранција за њену 
успешност, већ се комуникацијске 
вештине морају систематски усвајативештине морају систематски усвајати

• Комуникација се не одвија искључиво 
вербалним, већ и невербалним путем



Комуникацију је могуће избећи?

• Веровање да се комуникација може 
избећи тако што се не разговара, 
окрене глава или оде из просторије

• Према Вацлавику је немогуће да две 
особе не комуницирају у ситуацији у 
којој се виде

• Немогуће је не комуницирати!



Комуникација је свесна и 
намеравана активност?

• Могуће је у потпуности владати својом 
комуникацијом, ако прихватимо значај 
невербалних знакова у процесу комуницирања

• Процес комуницирања не одређују само наше 
намере, већ и значење које прималац наших 
порука придаје вербалним и невербалним 
знаковима које смо послали свесно или 
несвесно



Опширнија комуникација води 
бољим односима 

и бољем решавању проблема?

• Више комуницирања не води увек бољим 
односима и ефикаснијем решавању проблема

• Преопширна комуникација може пре довести 
до замагљивања проблема него до његовог 
разјашњења

• Комуникација није ни једноставна нити лако 
разумљива

• Сметње у комуникацији могу да се понављају 
и тако спречавају људе у испуњењу неких 
важних потреба



Индикатори патологије 
друштвених односа у нашој земљи

• Поремећаји социјалне структуре: масовно и 
широко распрострањено сиромаштво,  ишчезавање
средње класе и мали број изузетно моћних и богатих

• Последице економског краха: висока стопа
незапослености, раширен рад људи на црно, незапослености, раширен рад људи на црно, 
масовна експлоатација од нових “газда”

• Опадање укупног квалитета живота – плата се
троши искључиво за подмиривање потреба за
храном

• Толеранција према девијацијама: навикавање на
ратне сцене, језик мржње и нетолеранције, крза
друштвених вредности и морала



Социјални страх и фобија 
(Gilbert & Trover, 1989)

• Настају када два биолошка 
комплементарна система у функцији 
преживљавања нису и функцији 
преживљавања:преживљавања:

– систем одбране 

– систем сигурности



Систем одбране

• Његова основна функција је процењивање 
потенцијалних претњи које долазе од 
других, а могу да угрозе основне вредносне 
системе поједница и стицање друштвеног системе поједница и стицање друштвеног 
статуса и потенцијала

• У случају када дође до превеликог 
ангажовања система одбране долази до 
активирања такмичарског понашања



Такмичарско понашање

• Активира осећање моћи, захтева будност у 
одбрани сопственог статуса или утрошак 
напора да се задобије доминантан положај

• Појединац се дистанцира од других на • Појединац се дистанцира од других на 
основу положаја у хијерархији и плаши се да 
га други не претекну, било да су у 
хијерархији испод или изнад њега

• Ова ситуација ствара осећање претње, 
изолације и усамљености



Систем сигурности

• Функционише тако што контролише 
активност система одбране препознавањем 
пријатељских и непретећих поступака 
других особадругих особа

• Његова суштина се састоји у неговању 
сарадње и пријатељских осећања према 
другима



Хоризонтално понашање

• Суштина система сигурности је сарадња и она 
подразумева хоризонтално понашање

• Циљ оваквог понашања је организација 
заједничких напора, а друштвени заједничких напора, а друштвени 
потенцијали се деле

• Разлике између чланова групе се 
минимизирају, а динамика групе се сатоји у 
препознавању вредности других, што указује 



Облици друштвеног понашања
• Између система одбране и система сигурности 

свакако има разлика

• Аутори оваквог концепта сматрају да је систем 
сигурности напреднији облик понашања

• Ефикасна социјална организација сложених врста 
вероватно захтева истовремени рад оба система вероватно захтева истовремени рад оба система 
који укључују и искључују у зависности од захтева 
ситуације

• Зависно од отворености групе може се јавити 
потреба за поновним подешавањем хијерархије

• У оној мери у којој је група стабилна, такмичарски 
процес треба дезактивирати, ослобађа се енергија 
за систем сигурности и сарадњу



Конфликт потреба и мотива
• Потребе и мотиви су психичког живота који 

првенствено проистиче из нагонске 
димензије личности

• Мотиви се могу сврстати у две групе:• Мотиви се могу сврстати у две групе:

– примарни (настали процесом интернализације)

– секундарни (настали процесом учења)

• Сви мотиви у међусобном сукобу морају да се 
разреше да би се претворили у прилагођено 
понашање чији је основни циљ адаптација



Теорија мотивације

• Два типа разрешења конфликата, чији је 
основни циљ разрешење у добробити:

– акомодација (конформизам): реализује се 
друштвено прихватљив мотивдруштвено прихватљив мотив

– асимилација (неоконформизам): 
првенствено се у обзир узима свој мотив, пре 
свега са становишта личне користи, не 
уважавајући или не узимајући превише у 
обзир захтеве друштва



Осујећење потреба

• У тесној вези са мотивима се појављују
различите потребе, а њихово осујећење
доводи да фрустрација и конфликата

• Конфликт је у овом случају сукоб потреба• Конфликт је у овом случају сукоб потреба
и захтева

• Захтеви се сукобљавају у појединцу, унутар
његовог психичког живота или се
сукобљавају са потребама других

(нпр. две потребе које су значајне за
личност, два захтева која су непожељна...)



Разрешење конфликта

• Најлакше је решив конфликт када је између 
два добра захтева прихватити један, који за 
личност има већу важност

• Много је већи проблем када се мора бирати • Много је већи проблем када се мора бирати 
између два “зла”, када се неизбежно бира 
мање

• Најкомпликованија конфликтна ситуација је 
када су пожељни и непожељни ставови 
спојени у једну недељиву целину



Ставови о конфликтима 
савременог човека

• Жеља чија реализацију особа жели, али јој се 
супротставља неки други захтев (препрека)

• Препреке: 

– унутрашње (интрапсихичке): интелектуални ниво 
личности, емоционалне особине личности, 
стабилност најчешћег расположења, разни идео-
афективни комплекси (укљештени мотиви), 
предрасуде, празноверице...

– спољне: физичке, економске, правне, табуи и 
обичаји ван законских норми



Социјална патологија
- аспекти поремећаја личности
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Карактер

• Означава карактеристике стечене 
васпитањем и моралне вредности и 
особине појединца



Темперамент

• Означава урођене, основне биолошке 
диспозиције за различито понашање



Личност

• Сложен образац менталних 
карактеристика које се манифестују у 
готово свим аспектима психичког 
функционисањафункционисања



Нормална и поремећена личност: 
заједничке димензије

• У позадини нормалног темперамента и 
симптома поремећаја личности стоје 4. широке
димензије понашања, блиске примарним
емоцијама: емоцијама: 

– избегавање повреде - неуротицизам

– тражење новог - антисоцијалност

– зависност од награде – екстраверзија

– истрајност - компулзивност



Интегритет личности

• Интегритет личности означава хармонично 
повезивање често супротстављених 
интрапсихичких сила, или психичког стања 
појединца и спољних околности

• Интегрисаност подразумева добро • Интегрисаност подразумева добро 
успостављен систем свесне и рационалне 
контроле система потреба, којом се постиже 
да морални ставови, емоције, мотиви и 
сазнајни, когнитивни део личности буду у 
складном систему повезаности

• Не може се реализовати без учешћа свести!



Усклађивање личности

• Доследност једне личности није могућа 
ако су све или део њених компоненти 
супротстављене

• Роџерс сматра да хармоничну • Роџерс сматра да хармоничну 
повезаност одређује ОПШТИ 
ПРИНЦИП ЛИЧНОСТИ:

• заснован на систему вредности који одређује 
целокупну перспективу личности

• чим се рефернтни систем измени, личност 
почиње да се дезинтегрише и читав систем се 
руши



Поремећаји интегритета

• Најчешћи поремећаји интегритета 
личности:

– реактивни поремећаји (развојна и 
ситуациона регресија)ситуациона регресија)

– поремећаји дезинтеграције (психотични 
и неуротични)

– поремећаји личности



Асертивност
• Термин ема своју српску варијанту, а на

енглеском говорном подручју се објашњава као
упорност, самосвесност и заступање

• Карактеристика понашања која се манифестује у 
одлучној борби за постизање циља и активномодлучној борби за постизање циља и активном
залагању за своја права без угрожавања туђих
права

• Психолози је сврставају у средину између
пасивности и агресивности и зато је сматрају
оптималним начином реаговања у социјално
фрустрирајућим ситуацијама



Асертивно комуницирање

• Помаже човеку да:

– буде продуктивнији у заузимању за 
себе себе 

– развије квалитетне односе са другим 
људима



Асертивност наспрам агресивности

• остваривање права и 
интереса не штетећи 
другима

• схватање да и други 
има право на своје 

• остварује права и 
интересе на штету 
других

• познавање ствари боље 
од других, осећај веће има право на своје 

мишљење

• након неуспеха 
осећај разочарења и 
незадовољства

• осуђивање 
конкретног поступка

од других, осећај веће 
вредности и 
интелигенције

• након неуспеха осећај 
љутње, незадовољства, 
осветољубивост

• осуђивање комплетне 
особе



Поремећаји личности

• Поремећаји услед суочавања личности са 
свакодневним ситуацијама и проблемима, 
односно поремећаји адаптације личности

• Настају услед деловања дубоко укорењених 
и рано стечених и недовољно прилагођених 
менталних механизама (који се одражавају и 
у понашању), а који могу у интеракцији са 
ситуацијом у околини да изазову неки 
клинички синдром или да га потенцирају



Друштвене последице 
менталних поремећаја

• Ментални поремећаји су често израз и 
последица друштвених неусклађености

• У повратном дејству ментални поремећаји 
изазивају низ неповољних ситуација у изазивају низ неповољних ситуација у 
друштвеној заједници

• Процес је сложен и динамичан

• Непосредан ефект менталних поремећаја 
личности је њихов удео у социјалним 
интеграцијама и дезинтеграцијама



Социјална патологија

• societas – друштво

• patos – болест

• logos – наука• logos – наука


