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МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СТАРИЈИХ РАДНИКА 

Даниела Ристић1 Огњен Ристић2  

Резиме: Старење је повезано са различитим променама у способностима које могу да утичу на старијег 

радника, укључујући осећај и перцепцију, као и моторичке способности. Поред анатомских и 

физиолошких промена, старење је повезано са променама у визуелном функционисању, од којих су 

најзначајније опадање оштрине вида, која се јављају прогресивно после 50 година старости. Старији 

радници често имају потешкоће у обради аудитивних информација као што је говор и смањену 

способност филтрирања присутне буке на радном месту. Они су запослени на различитим позицијама, 

укључујући извршне, професионалне, продајне, услужне послове.... Очекује се да ће се у будућности 

повећати проценат старијих особа у одређеним занимањима као што су настава и руководећи кадар. Да 

би се осигурала безбедност и ефикасност старијих радника, неопходно је разумети те промене и њихов 

утицај на њих.  

Кључне речи: старији радници, физиолошке промене, моторичке способности, безбедност и ефикасност 

SUGGESTIONS FOR INCREASING THE PRODUCTIVITY OF OLDER 

WORKERS 

Abstract: Aging is associated with various changes in abilities that can affect an older worker, including feeling 

and perception, as well as motor skills. In addition to anatomical and physiological changes, aging is associated 

with changes in visual function, the most significant is the decline in visual acuity, which occurs progressively 

beyond the age of 50 years. Older workers often have difficulty processing auditory information such as speech 

and a reduced ability to filter out noise in the workplace. Senior workers are employed in a variety of positions, 

including executive, professional, sales and service jobs. The proportion of seniors in certain professions such as 

teaching and management is expected to increase in the future. In order to ensure the safety and effectiveness of 

older workers, it is necessary to understand these changes and their impact on them.  

Key words: older workers, physiological changes, motor skills, safety and efficiency 

1. УВОД   

Старење је повезано са различитим променама у способностима које могу да утичу 

на старијег радника, укључујући осећај и перцепцију, као и моторичке способности. Да 

би се осигурала сигурност и ефикасност старијих радника, неопходно је разумети те 

промене и њихов утицај на њих. 

С обзиром да већина занимања подразумева задатке који се у одређеној мери 

ослањају на визуелне и аудиторне перформансе, те промене могу имати значајан утицај 

на старије раднике. Губитак слуха повезан са старошћу је један од најчешћих 

хроничних поремећаја које пријављују старије особе. Иако старије особе имају слабију 

способност прихватања нових информација, ипак су сачувале практичну интелигенцију 

и мудрост којима могу компензовати недостатке. Комуникативне способности су 

углавном стабилне са годинама. Штавише, нека истраживања су показала да старење 

може бити повезано са неким побољшањима у говору. Насупрот томе, старије одрасле 

особе често имају потешкоћа у проналажењу речи, повећање броја пауза у говору, 

понављања већ реченог.... Памћење је још један когнитивни фактор осетљив на старост 

који може утицати на многе аспекте учинка старијих радника. На пример, радник мора 

да запамти процедуре које су укључене у руковање опреме за рад. Специфични типови 
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памћења опадају са годинама, док други остају сачувани. Семантичка меморија се 

односи на складиште информација које се стичу кроз животно учење и она остаје 

нетакнута током читавог животног века. То олакшава разумевање и прихватање нових 

информација. Такође, и брзина и квалитет доношења одлука често се везују за старосну 

доба. Док неки указују на то да су старији људи опрезнији доносиоци одлука него 

млађи, неки то оспоравају. Старији радници могу боље обављати задатке који захтевају 

пажњу, ако су они мање сложени и мање се ослањају на радну меморију. Штавише, у 

вези са годинама опадање пажње може бити смањено уколико старији радници добију 

адекватну обуку, када их не ометају неважне информације и ако обављају сложене 

задатке одвојено, а не истовремено. Како људи старе, моторичка функција се успорава 

тако да покрети захтевају више времена за завршетак, а континуирани покрети постају 

све тежи. Општа сазнања из истраживања моторичке способности старијих радника, 

посматрајући компромис брзине и тачности, показала су да су старије особе спорије од 

млађих када обављају исте покрете, јер им је битније да тачно ураде задатак а не брзо 

[1, 2]. 

Један од начина за усклађивање радних задатака са способностима старијег радника 

је да се упореде знање, вештине, искуство и други фактори неопходни за посао са 

онима које поседује запослени. Знања и вештине односе се на аспекте специфичне за 

посао који се обавља, као и на опште аспекте који произилазе из животног искуства. 

Способности се односе на појединца и могу да варирају од физичког до когнитивног, 

које се демонстрирају у различитим ситуацијама. 

2. МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СТАРИЈИХ РАДНИКА  

2.1. Употреба стеченог искуства у раду уз помоћ добро научених вештина  

Пошто су добро научене вештине веома практичне и познате, старији радници могу 

да примене своја значајна претходна искуства у овој области да би решили проблеме 

који се појављују. Насупрот томе, старији радници могу да раде на нижем нивоу 

стручности у поређењу са млађим сарадницима када се суоче са новим задацима који се 

у великој мери ослањају на стечено знање због основних когнитивних падова у радној 

меморији који су повезани са старењем. Можда због тога старији људи имају 

тенденцију да остану на пословима где могу да користе своје искуство и прећутно 

познавање познатог радног простора како би надокнадили когнитивно обавезне задатке 

који захтевају стицање нових вештина [3, 4]. 

2.2. Прецизност на уштрб брзине 

Старији радници имају тенденцију да дуже од млађих сарадника обављају задатке 

који имају моторну компоненту. Једно бихевиорално објашњење за ово успоравање је 

да старији одрасли теже ка тачном обављању задатка, а не да то буде брзо.  Зато, 

послодавци могу оптимизовати квалитет рада старијих радника пружајући разумније 

рокове за завршетак задатака [5]. 

2.3. Комплексни задаци и окружења са више задатака 

Смањење капацитета радне меморије може узроковати потешкоће за старије 

раднике у бројним контекстима, као што је довршавање непознатих процедурално 

сложених задатака или рад у окружењу са вишеструким задацима. Смањени капацитет 

радне меморије је такође повезан са дефицитом у способности да се обавља више 

задатака у исто време. Када се од њих захтева да обављају неколико самосталних 

задатака истовремено, старији радници показују недостатке у перформансама у 

поређењу са млађим. Пилоти авиона представљају једно од занимања у коме старосни 
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падови радне меморије често резултирају смањеном способношћу за обављање више 

задатака везаних за посао. Када је процењена комуникација пилотa са контролом 

ваздушног саобраћаја и рутинским летовима, видело се да су старији пилоти били мање 

у стању да читају и извршавају инструкције за ваздушни саобраћај од млађих пилота 

чак и када им је пружена прилика да вежбају. Додатна обука је помогла да се ублаже 

недостаци повезани са старењем, али старосне разлике између младих и старијих 

пилота су и даље значајне [6]. 

2.4. Уређење радне околине у циљу смањења оптерећења меморије 

Истраживања са старијим пилотима показала су да се бележењем података и 

инструкција за контролу ваздушног саобраћаја смањује количина информација које 

морају да се чувају у меморији што је у овом случају од велике помоћи. Ово је од 

посебног значаја када су задаци сложени или тек недавно сазнани.  

Још један од предлога је да се задаци засновани на времену могу трансформирати у 

задатке засноване на догађајима. На пример, старији радници се могу подсетити да 

присуствују састанку у касним поподневним сатима остављајући свој кишобран на 

вратима или бележећи састанак у планер и остављајући га на видном месту на њиховом 

столу. Коришћење аларма или аутоматског подсетника је такође корисно. Способност 

ефективног коришћења ових подсетника као помагала у памћењу требало би да смањи 

вероватноћу да се забораве радни задаци [3]. 

2.5. Искуство и доношење одлука 

Природан начин одлучивања наглашава способност доносилаца одлука да користе 

своја претходна искуства у стварном окружењу. Модел доношења одлука претпоставља 

да се одлуке формулишу тако што се разматрају контексти одлука за познате обрасце 

који су познати из ранијег личног искуства. Пошто старије особе задржавају широко 

знање у семантичкој меморији, оне могу бити одличне у доношењу одлука у познатим 

окружењима. На пример, старији запослени може да се сети када се последњи пут 

појавио одређени проблем са фотокопирним уређајем. Старији радник са приступом 

овом прошлом искуству могао би понудити тренутно решење које делује или лако 

елиминише опције решења које нису прошле у прошлости. На овај начин, широко 

знање и искуство домена старијег радника би требало сматрати ресурсом који може 

користити старијим радницима, сарадницима и организацији [4]. 

2.6. Уређење радне околине у циљу побољшања усклађености радника и задатака 

Када се старијим радницима задају задаци који користе њихове способности и 

минимизирају њихова ограничења, послодавци морају схватити да се рад одвија у 

физичком окружењу које често захтева употребу алата као што су рачунари и друга 

опрема. Послодавци морају да знају како старије особе комуницирају са компјутерима, 

проблеме које они доживљавају током употребе, и релативно једноставна 

прилагођавања која се могу направити на опреми како би је учинили лакшом за 

употребу старијим радницима [1]. 

Многе перцептивне, моторичке и когнитивне промене које се поклапају са 

годинама директно утичу на способност коришћења рачунара. Перцептивне промене у 

виду као што су презбиопија и осетљивост на бљесак активно реагују са 

карактеристикама приказа компјутерског монитора. Пресбиопија може смањити 

способност старијих радника да виде информације које се појављују на монитору; 

међутим, употреба мултифокалних корективних сочива, посебно бифокалних или 

трифокалних, је једно од средстава за компензацију овог смањења визуелне перцепције. 

Други начини прилагођавања укључују мењање поставки на рачунару ради повећања 



16. Конференција са међународним учешћем   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

401 

 

величине фонта и икона. Повећана осетљивост на одсјај може такође смањити 

способност старијих особа да виде приказ. Прилагођавање у циљу смањења одсјаја 

укључују уклањање извора светлости који узрокује одсјај и нагињање монитора 

рачунара. 

Иако се чини да је смањење видљивости најозбиљнији, ипак смањење чулних 

осећаја повезаних са старењем такође могу смањити употребљивост компјутерских 

приказа. На пример, слушна повратна информација је корисна у одређивању да ли је 

извршена функција за обраду текста. Како се компјутерски системи развијају тако да 

укључују сложеније слушне повратне информације, као што су гласовне поруке и 

наредбе, сметње повезане са старењем, као што је пресбицусис, могу озбиљно утицати 

на способност старијих радника да ефикасно користе рачунар. Прилагођавања која 

могу да смање утицај пресбицуса укључују промену поставки рачунара како би се 

повећала количина повратних информација, коришћењем слушалица да би се повратне 

информације вратиле директно у уши и смањила позадинска бука у канцеларији. 

Моторичке сметње у познијим годинама утичу и на начин употребе рачунарске 

опреме као што су компјутерски мишеви. У многим испитивањима, старије особе су 

показивале сметње када је требало да кликну на одређене објекте, кликнувши и 

повлачећи објекте на екрану рачунара, и једним кликом на неке објекте док двапут 

кликну на друге. Резултати испитивања у коме су интервјуисани старији људи који су 

завршили курс компјутерске обуке показали су да је играње компјутерских игара, као 

што је пасијанс, корисно за побољшање моторне координације са компјутерским 

мишевима. Одређеним прилагођавањем опреме и рада рачунара могу да се отклоне 

проблеми који се јављају у клику укључују промену брзине кликова мишем или 

коришћење тастатуре за компензацију спорог клика. Ако ова прилагођавања са 

компјутерским мишевима не успеју, старије особе могу имати користи и од употребе 

друге улазне опреме као што су екрани осетљиви на додир који омогућавају директан 

улаз или друга ергономски обликована опрема која омогућава прецизну контролу. 

Когнитивне промене које утичу на коришћење рачунара укључују и смањење радне 

меморије као и задржавање семантичке меморије. Чини се да опадање радне меморије 

објашњава зашто старије особе имају потешкоћа у обављању сложених компјутерских 

задатака као што су интернет претраживања. Док трагају за информацијама унутар веб 

странице, старији радници морају запамтити информације које траже, где су их 

тражили и где се тренутно налазе. Као резултат опадања капацитета радне меморије, 

старији радници су приметили да поново посећују странице унутар веб странице које су 

већ прегледали и да имају проблема са праћењем тренутне странице коју посећују. 

Према томе, лоша радна меморија може резултирати нетачним менталним приказом 

хијерархијске структуре веб странице или уопштено, компјутерског система. 

Како се семантичка меморија чува код старијих одраслих особа, тако и процеси 

старења морају минимално утицати на добро научене задатке који захтевају коришћење 

познатих компјутерских система. Проблеми настају када се технологија и системи 

унапреде, чиме се старији радници присиљавају да стекну нове вештине кроз обуку. 

Када се током обуке наиђе на нове информације, то се често тумачи у контексту већ 

постојеће базе знања. Из тог разлога, наставни материјал треба представити користећи 

познату терминологију која упућује на ранију технологију. Пошто метафоре додирују 

добро развијено кристализовано знање, оне могу бити ефикасно средство за симулацију 

искуства када подучавају старије особе. 

2.7. Фактори радне околине који поспешују обављање радног задатка  
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Промене у дизајну опреме и радне околине, које узимају у обзир промене у вези са 

старењем, могу такође побољшати продуктивност и безбедност старијих радника. Због 

смањења вида и слуха који се често јављају са старењем, оптимизација расвете и 

смањење буке могу значајно побољшати радну околину за старије особе. Старији 

радници захтевају више нивое осветљености у односу на млађе, иако је оптимална 

количина осветљености релативна и код сваког је различита. На низу задатака провере 

читљивости, откривено је да су перформансе старијих канцеларијских радника 

побољшане у већој мери него код млађих када се повећала осветљеност. Конкретно, 

перформансе су побољшане када је осветљеност била у распону од 450 до 600lx. 

Уопштено говорећи, потребни су виши нивои осветљења пошто се смањује величина 

релевантних визуелних детаља и повећава се потреба за брзином и прецизношћу. 

Карнес и Дијкстра (1999) су препоручили да радницима старијим од 40 година треба 

повећати осветљење при обављању чиновничких задатака, као што је проналажење 

података у каталозима. Штавише, предложено је да и млађим и старијим радницима 

треба повећати осветљење за службене задатке као што је претраживање 

документације. Имајући у виду да оптимални ниво осветљености може варирати од 

особе до особе, препоручује се да индивидуална потреба за осветљеношћу одреди 

потребни ниво. Док су неки налази указивали на то да индивидуална склоност ка 

осветљењу може да предвиди оптималне перформансе (нпр. Хјуџс и МекНелис, 1978), 

други резултати показују да их нема. Зато се може закључити да се оптимални услови 

осветљења најбоље одређују кроз поређења перформанси у различитим условима 

осветљења [7, 8]. 

Смањење буке такође би помогло у оптимизацији услова радне околине за старије 

раднике. То се може постићи уградњом материјала који апсорбују звук у канцеларије и 

фабрике. Изум назван „тихим завесама“ дизајниран је у покушају да се смањи ноћна 

бука у старачким домовима. Завесе се израђују постављањем материјала за смањење 

буке између два комада тканине. Ахујин прототип смањио је буку за око 7dB, а 

додавањем слично направљеног продужења, бука је смањена за 12dB, што указује на 

смањење интензитета звука за фактор 16. Бука која се јавља у радном окружењу у коме 

се користе материјали за редукцију звука може се знатно смањити што је посебно 

корисно за старије раднике. 

2.8. Промовисање безбедности на раду уз употребу упозорења 

Повреде у вези са радом се јављају доста ређе код старијих радника него код 

млађих за готово сва занимања. Сматра се да је за то одговорно њихово искуство. 

Међутим, други фактор може бити значај који старије особе посвећују упозорењима за 

препознате опасности. Упозорења су начин комуникације намењен унапређењу 

безбедности упозоравајући људе на присутност потенцијалних опасности у околини и 

давајући упуте за избегавање повреда [9]. 

Један од модела комуникације, односно људске обраде информација састоји се од 

три компоненте процеса упозорења: (1) извор или пошиљалац представља покретача 

упозорења, (2) канал представља медиј (нпр. визуални или слушни) који се користи за 

испоруку упозорења, и (3) прималац је крајњи корисник који обрадом датих 

информација одређује даљи ток акције. Когнитивне и перцептивне промене које су у 

складу са годинама су карактеристике које могу утицати на то како старији радник 

може да рагује на упозорења. 

Упозорења се могу преносити кроз скоро било који сензорни модалитет или канал, 

али се најчешће јављају визуелно (знаковно или сигнално) или аудитивно (нпр. сирене 

за пожарни аларм). На пример, старији радници у фабричком окружењу можда неће 
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приметити звучни аларм ако постоји висок ниво амбијенталног шума. Исто тако, исти 

старији радници у фабрици можда неће приметити визуелно приказано упозорење ако 

бљесак из суседног прозора заклања поруку. Узимајући у обзир старосну перцептивну 

редукцију визије и аудиције, важно је да послодавци разумеју било какве промене у 

перцепцији у односу на старост пре примене упозорења у радном окружењу. 

Карактеристике пријемника, у овом случају старијег радника, као што су старосне 

когнитивне промене у разумевању текста и памћењу, такође могу утицати на то како 

старији радник може да реагује на упозорење. Имајући у виду смањену способност 

старијих радника да реагују на нова упозорења, они могу бити у посебно неповољном 

положају када наиђу на комплексан скуп ознака упозорења.  

2.9. Обука 

Обука је један аспект радног места који не би требао бити потцењен. Рачунари и 

друга технологија су развили начин на који готово сви радници раде свој посао, од 

канцеларије до фабрике и фарме. Посебно са овом технологијом која се стално мења, 

јавља се потреба да радници буду вољни и способни да науче нове вештине. Занимања 

која захтевају опсежне рачунарске вештине имају тенденцију да запошљавају мање 

старијих радника можда због мишљења да старији радници имају потешкоћа у учењу 

нових вештина. Заиста, промена технологије може бити посебно тешка за старије особе 

које су се образовале и обучавале за другачији начин рада. Међутим, нека истраживања 

су показала да су старије особе способне и вољне да науче нове вештине. Насупрот 

томе, спроведена је једна студија везана за старење и обуку радника. Дошло се до 

закључка да старији радници имају слабији учинак у укупном резултату, мање 

овладавање материјом и спорији рад у односу на млађе раднике. Иако докази не 

потврђују да ли је једна врста обуке кориснија за старије раднике у односу на млађе, 

докази указују на то да старији радници могу имати користи од обуке која је 

спроведена темпом који њима одговара и када уче са својим вршњацима. Старији 

радници такође имају користи од обуке када су оне циљно оријентисане, дозвољавају 

истраживачко учење, укључују задатак који је интересантан ученику, дозвољавају 

активно учешће у процесу учења, укључују адекватну праксу и пружају брз повратни 

одговор. Оно што је такође битно је да усклађеност између облика обуке и захтева 

задатка значајнија за старије раднике него за млађе [10]. 

3. ЗАКЉУЧАК  

Постоје многе користи од запошљавања и задржавања старијих радника у радном 

односу. Старији радници имају много позитивних атрибута као што је знање засновано 

на искуству. На пример, истраживања у САД указују да старије особе имају мање стопе 

незгода и да осећају веће задовољство послом у односу на млађе раднике [1].  

Да је у свету тенденција запошљавања старијих особа све већа говоре и стручњаци 

за људске ресурсе из САД. Они су истакли неколико предности запошљавања старијих 

радника, као што су њихова спремност за рад у различитим сменама и њихово 

непроцењиво искуство. Испитивања су показала да старији радници имају јачу радну 

етику и да су поузданији у односу на млађе запослене.  

Послодавцима се предлажу различити флексибилни радни аранжмани како би се 

продужио радни век старијих радника, као што су: поновно запошљавање пензионера, 

смањен распоред рада, постепено пензионисање и расподела радних места. Иако 

постоје флексибилни распореди рада, они су често ограничени и нису уобичајени. 

Налажењем решења за ергономске ризике везана за старење, послодавци могу 

продужити и оптимизовати радни век старијих особа. У тренутку када се свуда говори 
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о продужењу радног века и животне доби запослених, кључно је искористити 

способности старијих особа, препознати њихова старосна ограничења и дизајнирати 

радну околину за прилагођавање таквим променама. 
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