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 Циљ предмета:

 Циљ овог предмета је да обезбеди студентима
стицање основних теоријских и практичних
вештина из области организационог понашања,
односно упознавање са динамиком индивидуалног
понашања људи у организацији, њиховим
интерперсоналним релацијама, као и изучавањем
најзначајних феномена организационог понашања
и техникама решавања могућих проблемских
ситуација везаних за ову област.



ИСХОД ПРЕДМЕТА

 Изучавањем овог предмета студенти ће

бити оспособљени за:

 разумевање значаја људског фактора

организација и различитих модела

организационог понашања,

 познавање основних механизама мотивације,

 управљање организационом културом,

 решавање проблема у међусобној

комуникацији,

 формирање и вођење група и тимова

лидерских потенцијала,

 превазилажење конфликтних ситуација у

управљање стресом, као различитим

аспектима интерперсоналне димензије

организационих промена,



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

 Теоријска настава

1. Уводна предавања – Увод у организационо

понашање

Основна литература:

 Јанићијевић Небојша, Организационо

понашање, Дата Статус, Београд, 2008.



МЕТОДЕ ИЗВОЂЕНЈА НАСТАВЕ

 Предавања: презентације, интерактиван рад

са студентима, дискусије, групни и тимски рад,

презентације студената, презентација примера

из пословне праке, студије случајева

 Садржај вежби укључују следеће облике

рада са студентима:

 - појашњавање материје из уџбеника и са

предавања

 - облици примене и провере знања: анализа

случаја из праксе, обрада примера и

илустрација, групне дискусије, индивидуалне

и групне презентације студената, дискусије

студената, - провера знања



ОЦЕНА ЗНАЊА

 Оцена знања (максималан број поена 100)

 Завршни испит

 писмени испит                          

усмени испит 70

 Предиспитни поени     

30

 активност у току предавања   5

 практична настава 5

 консултације                                       5                  

 колоквијум –и                                 10

 семинар - и                                          5 



УВОД

 Сваку организацију чине људи па је

функционисање организације одређено

понашањем људи који их чине.

 Да би смо могли да управљамо организацијама

неопходно је да разумемо, да умемо да

предвидимо и да знамо како да утичемо на

понашање људи који организацију чине.

Организационо понашање је научна

дисциплина која се бави проучавањем

понашања људи у организацијама.



ОПШТИ ПОЈМОВИ

 Менаџмент, менаџери и организационо

понашање

 Менаџмент М.Р. Фолет да је менаџмент

„способност да се ствари обаве преко људи“

 Менаџмент се, као процес, састоји се према

мишљењу велике већине аутора од четри фазе:

планирање, организовање, вођење,

контрола.

 Менаџери не извршавају послове и задатке

у организацији већ планирају, организују ,

воде и контролишу како чланови организације

извршавају те задатке и послове.



МЕНАЏМЕНТ – ПРОЦЕС ПРВА ФАЗА –

ПЛАНИРАЊЕ

Планирање обухвата:

 Постављање циљева

 Одређивање начина на који ће се циљеви

остварити, односно активности чијим ће се

обављањем циљеви остварити

 Алокација ресурса потребних за обављање

активности у току остваривања циљева

 Утврђивање временске динамике за обављање

активности



ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУХВАТА:

 изградњу  структуре односа између појединаца 

и група у организацији на начин који ће 

обезбедити да се најефикасније могуће остваре 

предходно планирани циљеви.

 Подела задатака које треба обавити 

 Делегирање ауторитета за обављање задатака

 Груписање јединица за обављање активности 

и њихово координирање



 Вођењем се енергија чланова организације

покреће, одржава и усмерава ка обављању

активности којима се остварују циљеви

организације

 Контрола представља:

- Фазу процеса менаџмента у којој се утврђују да

ли су планирани циљеви остварени на начин и

у временском року који је предходно утврђен

- У фази контроле се предузимају и мере за

корекцију активности у организацији да би она

остварила постављене циљеве



 Успешност менаџмент процеса зависи од

улоге запослених или чланова организације.

 Да би тај процес био ефикасан, најважније је

да менаџери познају ИЗВОРЕ; ОБЛИКЕ И

ЕФЕКТЕ понашања људи у организацији коју

воде, као и да знају како да га усмеравају. То

је посебно важно у фази вођења.

 Према Х. Минцбергу (Mintzberg) постоје три

групе улога у свакој организацији:

- Информационе улоге:

- Интерперсоналне улоге

- Улоге доношења одлука



ЗАКЉУЧАК

 У великом броју улога менаџеру је неопходно да познаје изворе,
природу и ефекте људског понашања.

 Нека истраживања показују да, за разлику од просечног
менаџера, који трећину времена посвећује традициоалном
менаџменту, успешан и ефективан менаџер далеко већу пажњу
поклања комуницирању, односно умрежавању и УПРАВЉАЊУ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА.

 Како је за те активности од критичне важности познавање
људског понашања, јасно је да је познавање организационог
понашања врло битан услов да менаџер постане успешан.

 Есенцијална компонента менаџмента организације је
обликовање понашања чланова организације, а неопхоодан део
улога компетенције менаџера да познају узроке, облике и
ефекте понашања људи у организацијама

 Основ за развој модерне дисциплине менаџмента је –
организационо понашање



ДЕФИНИСАЊЕ И МОДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОНОГ

ПОНАШАЊА

 идеје о узроцима и врстама људских реакција углавном долазе од
наше ИНТУИЦИЈЕ, али и из генералиазција које правимо на
основу ИСКУСТВА у раду са људима

 свако од нас на неки начин, истражује организационо понашање

 показује се да су многи од наших здраворазумских закључака о
узроцима нечијег понашања и предвиђања нечијих реакција
потпуно непоуздани јер их стварност касније оповргне.

 Зашто?

 Наши зајкључци и предвиђања нису засновани на
СИСТЕМАТСКОМ И ОБЈЕКТИВНОМ ПРОУЧАВАЊУ И
ПОСМАТРАЊУ

 Менаџери, којима је преко потребно да познају УЗРОКЕ И
ПОСЛЕДИЦЕ људског понашања, не смеју да се ослоне само на
сопствену интуицију и искуство.

 Менаџери морају да имају поузданији извор знања о људском
понашању

 Организационо понашање треба научно истражити



ДЕФИНИЦИЈА – ОРГАНИЗАЦИОНО

ПОНАШАЊЕ

 Организационо понашање је научна

дисциплина која се бави истраживањем:

- понашања људи у организацијама да би се,

-његовим разумевањем, предвиђањем и

усмеравањем,

- побољшале организационе перформансе

- и повећало задовољство чланова организације.



ФАКТОРИ ПОНАШАЊА

 Кључну улогу у разумевању организационог понашања
имају фактори понашања људи у организацијама.

 У досадашњем разумевању дисциплине,
искристалисала се је подела тих фактора према нивоима
у организацији на:

 Фактори на индивидуалном нивоу који су по својој
природи индивидуални процеси или понашања

 Фактори на групном нивоу који су по својој природи
интерперсонални процеси и понашање

 Фактори на организационом нивоу који су по својој
природи организациони процеси и структуре

 Три групе фактора на различитим нивоима утичу на
понашање људи у организацијама.

 То понашање има ефекте на организационе
перформансе путем продуктивности, задовољства
запослених, одсуствовања, одсуство са посла и
флуктуација односно покретљивост.



ОРГАНИЗАЦИОНИ ФАКТОРИ:

 ПРОЦЕСИ И ДИЗАЈН

 Национална и организациона култура

 Управљање људским ресурсима

 Организационо учење

 Организациона структура

 Организационе промене

 ГРУПНИ ФАКТОРИ: ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ПРОЦЕСИ

 Групе и тимови

 Вођство ПОНАШАЊЕ ЕФЕКТИ ПОНАШАЊА

 Моћ ЗАПОСЛЕНИХ - Продуктивност

 Конфликти - Задовоњство

 Доношење одлука - Одсутвовање

 ИНДИВИДУАЛНИ ФАКТОРИ: - Флуктуације

 ПРОЦЕСИ И ПОНАШАЊЕ

 Личност и способности

 Перцепције

 Мотивација

 Вредност и ставови

 Индивидуално учење



МЕСТО ОРГАНИЗАЦИОНОГ ПОНАШАЊА У

МЕНАЏМЕНТУ

Остале организационе дисциплине:

 Организациони дизајн

 Организационе промене

 Управљање људским ресурсима



Најјаче везе организационо понашање има

са управљањем људским ресурсима:

- Заједнички предмет интересовања – човека и

његово понашање у организацији

 Разлика је само у приступу, Менаџмент

људских ресурса има менаџерску и

практичну перспективу, док

организационо понашање има у већој

мери изражену истраживачку и

теоријску перспективу



Основни задатак организационог

понашања је да истражи и објасни

понашање човека у организацији да би га

учинио предвидљивим и подложнијим

контроли, а управљање ЉУДСКИМ

РЕСУРСИМА ПРУЖА ПРАКТИЧНЕ

МОДЕЛЕ И СИСТЕМЕ којима се то

понашање обликује и усмерава.



Теорије и концепти организационог понашања

представљају, на неки начин, теоријску основу за

управљање људским ресурсима.

СИТЕМИ И МОДЕЛИ у управљању људским

ресурсима примењују знања која су у теоријама

организационог понашања.

Пример: модели награђивања запослених у

предузећу , којима се они мотивишу на рад,

засновани на теоријама мотивације које дају општа

знања о мотивима и процесу мотивисања у

организацијама.



 Блискост организационог понашања и

управљања људским ресурсима биће показана

у два поглавља која су стандардна за област

људских ресурса:

 Оцењивање перформанси и

Компензације запослених и менаџера.



РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ПОНАШАЊА И

ЊЕГОВИ САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ

 средина двадесетих година 20 века, научници 
Универзитета у Чикагу вршили су експеримент у погону 
Western Elektic Company у градићу ХОТОРНУ у 
околини Чикага

 циљ експеримента био је да се докаже и измери утицај 
УСЛОВА рада на продуктивност радника

 прва фаза пројекта, мерен утицај промене осветљења на 
продуктивност мануелних радника у погону

 формиране су две групе: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И 
КОНТРОЛНА

 првој групи је мењан ниво осветлења, а другој групи 
нису мењани услови рада

 резултати експеримента  су били неочекивани

 продуктивност је расла безобзира на услове рада

 ЗАШТО?

 Итраживач Елтон Мејо



НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ИЗАЗОВИ

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ПОНАШАЊА

 Мултикултурализам интернационално 

понашање

 Разноврсност радне снаге

 „Шамрок“ организације

 Креативност и знање

 Етичко понашање друштвена одговорност

 Квалитет живота и равнотежа између рада и 

живота



ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ: 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА И ПРИМЕЊЕНА

НАУКА
 Научне дисциплине 

извор концепата и 

теорија који се користе у 

организационом 

понашању

 Психологија  -

проучава понашање 

човека  као појединца

 Психолошке теорије се 

користе за изучавање 

микронивоа 

организационог 

понашања, односно 

понашања људи као 

појединца.

Теме: 

 Мотивација

 Личност 

 Индивидуално учење

 Перцепција

 Задовољство на послу

 Стрес на раду

 Доношење одлука



СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА

проучава утицај групе на индивидуално

понашање и свест

 Разумевање појмова:

 Вредности

 Ставови

 Норме

 Промене понашања

 Групни процеси

 Групно одлучивање

 Комуникација

 Лидерство



СОЦИОЛОГИЈА

проучава социјалне заједнице које ствара човек, 
њихову структуру и односе у њима.

 За разлику од психологије социологија има 
макроприступ

 Она проучава понашања и односе група, а не 
појединца

 Следеће теме:

 Однос између група 

 Конфликт

 Моћ

 Лидерство

 Формална организација

 Организационе промене



Антропологија наука о човеку и његовим

творевинама: материјалним и духовним.

 Најпознатији концепт који је преузет из

антропологије јесте – култура

Политичке науке проучавају моћ и политичке

процесе у друштву.

 Моћ у организацији ( извори и структура)

 Политички процеси

 Конфликти

 Лидерство



Методе научног истраживања које се у 

организационом понашању користе:

 Анкета у пољу истраживања

 Анализа садржаја

 Лабораторијски експеримент

 Експеримент у пољу

 Опсервација – посматрање

 Етнографска истраживања

 Метаанализа 



ПИТАЊА:

1. Шта је то организационо понашање?

2. Које врсте и знања мора да има менаџер?

3. Које су организационе дисциплине унутар 
организације и менаџмента?

4. Које су научне дисциплине извор концепата и 
теорија који се користе у организационом 
понашању'?

5. Како је настала дисциплина организационо 
понашање  и која  је улога ХОТОРН 
експеримента у његовом настанку?

6. Који су савремени изазови организационог 
понашања?

7. Које методе научног истраживања се користе у 
организационом понашању?



ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЦЕСИ И

ПОНАШАЊЕ



ЛИЧНОСТ И ЛИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Дефиниција личности 

Личност се најчешће дефинише као јединствена

комбинација карактеристика особе која

произилази из начина на који се појединац понаша

и ступа у интеракције са другима

Шта је то што обликује личност?

Да ли на личност неке особе више утиче њено

наслеђе и њено окружење ?

У савременим теоријама додаје се и ситуација као

корективни фактор.



ФАКТОРИ ЛИЧНОСТИ

Личност 

и личне 

каракте

ристике

р

Наслеђе:

Генетска 

структура

Физичке 

предиспозиције

Окружење: 

Породица

Социјалне групе

Нација и култура

Ситуациона 

ограничења



ФАКТОРИ ЛИЧНОСТИ

Наслеђе – обухвата све утицаје на

личност коју човек добија рођењем

Физичке предиспозиције:

Физичка конституција

Пол и сексуална орјентација

Темперамент

Ниво енергије

Биоритам



ФАКТОРИ ЛИЧНОСТИ

Окружење

Породица као примарна друштвена

група – модел понашања родитеља

Проширена породица

Друштво из школе, из града

Припадност одређеној друштвеној групи:

класи, социјалном слоју, професији и те како

обликује личност

Припадност нацији и националној

култури



СИТУАЦИОНА ОГРАНИЧЕЊА

Ситуација

Ситуација није фактор подједнако

значајан као наслеђе и околина

Утицај ситуације је више корективан

Не може да створи одређену особину

личности

Може да потенцира неку скривену

особину личности, за коју особа и није

знала да је има



ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ

 Особине личности се дефинишу као трајне

карактеристике које описују понашање

личности

 Познавње особина личности даје нам

могућност да предвидимо њено понашање

( и контролишемо)

 Предмет менаџерског интересовања



ПЕТ ОСНОВНИХ ДИМЕНЗИЈА

ЛИЧНОСТИ

 Екстравертност – интровертност

(друштвена или отворена) – отвореност,

комуникативност, пријатељски расположени

према другима...

 Пријатност или сагласност – две

екстремне димензије:

- кооперативност, топлина поверење (висок

степен бриге за друге људе)

- антагонизам, хладноћа, неповерење ( наплата

потраживања)



ДИМЕНЗИЈЕ ЛИЧНОСТИ

 Савесност – два пола:

- Поузданост и поверљивост – висок степен

организованости, темељне су, уредне ...

- Непоузданост и неповерење – импулсивне,

безбрижне и често неефикасне у организацији



 Емоционална стабилност, прилагођеност или

неуротичност

- Емоционална стабилност, сигурност и смиреност –

на послу ефикасни

- Нервоза, несигурност, депресија– критичнији су

према себи и својим резултатима, перфекционисти –

послови контрола квалитета, важну улогу у

групном одлучивању – улога “ђавољег адвоката”



 Отвореност – креативност, оргиналност,

радозналост, отвореност за нова искуства,

маштовитост, неконвенционалност и склоност

ризику

 Друга димензија: затвореност, конвенционалност,

конзервативизам, немаштовитост, аверзија према

ризику



MBTI (MYERS BRIGGS TYPE

INDICATOR) ИНДИКАТОРИ ТИПА

ЛИЧНОСТИ
Истраживање усмерено на откривање како се

људи осећају у одређеним ситуацијама

 Екстравертност – интровертност –

активан, отворен, говори па мисли

 Мишљење (Thinking) - осећања (feeling) –

аналитичан, правила, правда...

 Разум (Sensation) – иницијатива

(Intuition) – пракичан, детаљиста,

конкретно

 Просуђивање ( Judging) – посматрање

(Perceiving) – структурисан, временски

орјентисан, одлучност, организованост



ДИМЕНЗИЈЕ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ

Зрела личноат                    Незрела личност

Активност Пасивност

Независност Зависност

Разноврсно понашање Једнострано понашање

Дубље интересовање Површна интересовања

Дугорочна перспектива   Краткорочна персп.

Надређена позиција Подређена позиција

Самосвест и контрола Недостатак самосвести 

и контроле



ДИМЕНЗИЈЕ ЛИЧНОСТИ ЗНАЧАЈНЕ

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ

 Циљ - помоћи у схватању разлика између људи у

организацијама и њихово понашање

 Локус контроле – степен до кога човек може да

контролише сопствену судбину

- Интерни локус контроле – контрола у њима

самима

- Екстерни локус контроле - контрола над

животом појединца је негде изван њих



МАКИЈАВЕЛИЗАМ

 Макијавелизам – 16 век, Италија, писац

Никола Макијавели, главно дело “Владалац” ,

премисе:

- Циљ оправдава средство

- Боље да те се људи плаше него да те воле

- Снага је извор моћи



МАКИЈАВЕЛИЗАМ

 Макијавелизам као црта личности показује до ког

степена се особа понаша на начин конзистентан са

Макијавелијевим принципом:

- Прагматичност

- Ароганција

- Сила

- Емоционална дистанца

- Циљ оправдава средство

Позиција у предузећу : продаја



АУТОРИТАРИЗАМ/ДОГМАТИЗАМ

 Ауторитаризам /догматизам – показују степен 

ригидности личних уверења

- Ауторитарне особе врло тешко мењају своја

уверења, врло су конвенционалне и високо поштују

силу, моћ и ауторитет (свој и туђи)

- Ауторитарне личности као руководиоци, врло су

склони ауторитарном стилу вођства, а од

руководиоца захтевају: извесност, јасноћу и

структуру



САМОПОШТОВАЊЕ (SELF – ESTEEM)

 Самопоштовање је степен до кога човек поштује и

уважава самог себе и своје способности

- Самоефикасност која показује степен до кога

особа цени своје индивидуалне способности

- Оне су спремне да обављају тешке, сложене и

ризичне задатке у организацији



САМОПОСМАТРАЊЕ (SELF –

MONITORING)

 Самопосматрање је степен до кога је појединац

свестан својих особина и способан да своје особине и

своје понашање прилагођава ситуацији

- Више обраћају пажњу на понашање других у

организацији

- Такве особе добијају више промоција и више мењају

радна места



СКЛОНОСТ РИЗИКУ

 Склоност ризику – степен до кога појединац

прихвата ризик

- у истој ситуацији два човека ће прихватити

различити степен ризика

- Резултати истраживања – начин доношења одлука

две групе менаџера:

- Менаџери који су склони ризицима брже доносе

одлуке и на основу мање информација

- Квалитет одлука био исти код обе групе менаџера



БИОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 Осим личности, на понашање појединца у 

организацији утичу и његове биографске 

карактеристике:

- пол

- старост

- радни стаж

- брачно стање



БИОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 Пол 

- пол не утиче на перформансе и продуктивност на

послу

- жене су склоније да се повинују ауторитету од

мушкарца, али да су мушкарци агресивнији и да

постављају већа очекивања од жена



БИОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 Старост – старост утиче на способности запослених

– степен продуктивности

 Предности:

- искуство – рутински послови могу да се обаве знатно

ефикасније,

- смањење вероватноће одласка из организације

- веће задовољство послом.



БИОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Недостаци: 

- Опадају  физичке и интелектуалне  

способности

- Старењем опада снага, брзина, координација 

покрета, концентрација и слично

- Имају мање шанси да нађу нови посао

- Теже  се прилагођавају на нови посао



БИОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Брачно стање 

- откривено је да су ожењени/удате више

задовољни послом од неожењених и

неудатих

- да они више задовољни послом лакше

пронађу брачног партнера

- мање одсуствују са посла

- мање одлазе из предузећа



БИОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 Радни стаж – време које је неко провео на

одређеном радном месту, односно у одређеној

организацији

- истраживања показују да што је време дуже,

већа је вероватноћа да ће бити

продуктивнији, задовољнији послом, да ће

мање одсуствовати и да ће мање вероватно да

напусти посао



СПОСОБНОСТИ

Способности – се може дефинисати као

ментални и физички капацитети особе да

обави неки задатак или посао

Интелектуалне способности – општа

интелигенција – способности:

- вербална, нумеричка

- способност резоновања

- дедукције, уочавања релација, сналажење у

простору и способност перцепције



СПОСОБНОСТИ

Физичке способности  - обухватају:

o Моторне  - физичка манипулација стварима у 

окружењу:

реакција, брзина померања руку

o Физичке  - индивидуална физичка форма и снага као 

што је:

статичка снага – способност дизања одређене тежине



ПЕРЦЕПЦИЈА И

ИНДИВИДУАЛНО ПОНАШАЊЕ



ПЕРЦЕПЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНО

УЧЕЊЕ

 Став – људи разумеју свет око себе не онаквим

какав јесте, него онаквим каквим га они виде

 Сопствено тумачење онога што се дешава

 Тема: социјална перцепција

 Који су то процеси и фактори од којих

зависи перцепција људи

 Утицај грешака на перцепцију

 Учење као битан фактор индивидуалног

понашања

 Комплексност понашања људи је резултат

научености и одређеног процеса учења



ПОЈАМ ПЕРЦЕПЦИЈЕ

• Перцепција - фундаменталан значај за
разумевање понашања људи у организацијама,
односно њихове поступке и реакције

• Субјективистичко правило: “Видим оно у шта
верујем”

• Објективистичко правили : “Верујем у оно што
видим”

• “Када људи неку ситуацију означе као
реалну, она постаје реална по својим
последицама”

• Људи реагују, доносе одлуке и предузимају
акције, у организацији и ван ње, у склaду са
значењем које догађаји имају за њих, а не
на основу догађаја као таквих



ПОЈАМ ПЕРЦЕПЦИЈЕ

• Перцепција :

- регистрација спољних стимуланаса,

- интерпретација тих стимуланса,

- током које се њима даје значење

- од којих зависи и однос субјеката перцепције

према тим стимулансима

- и његове реакције на њих

• Сензација је само регистровање стимуланса,

перцепција сложен процеса током кога се

регистровани стимуланси интерпретирају,

чиме се одређује и њихово знаћење.



ПРОЦЕС ПЕРЦЕПЦИЈЕ

ПРВА ФАЗА - СТИМУЛАНС

 Перцепција се дефинише као процес сензације,

организације и интерпретације стимуланса са

циљем да се одреди њихово значење

 Прва фаза – стимуланси, надражаји или

осећаји све оно што напада наша чула:

ВИДА, СЛУХА, ДОДИРА, МИРИСА и УКУСА

 Стимуланси носе неке поруке, односно

информације које треба тек да

“прихватимо” и интерпретирамо



ПРОЦЕС ПЕРЦЕПЦИЈЕ - ДРУГА

ФАЗА

 Организација стимуланса - ретко људи

интерпретирају стимулансе издвојено, распарчано

и један по један

 Правила којих се људи несвено придржавају

приликом повезивања стимуланса:

 Близина

 Сличности

 Затварање

 Фигура и позадина – одвајање фигуре од

позадине



ПРОЦЕС ПЕРЦЕПЦИЈЕ - ТРЕЋА ФАЗА

 Трећа ваза давање ЗНАЧЕЊА уоченим стимулансима

у процесу ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

Cтим

уланс

Реакциаја:

• Судови

• Емоције

• Понашање

• Одлуке

Сензаци

ја 

стимула

нса

Органи

зацјија  

стимул

анса

Интерпре

тација  

стимулан

са



ИНТЕРНИ ФАКТОРИ ПЕРЦЕПЦИЈЕ

 Интерни фактори перцепције:

- знање

- предходно искуство

 Знање које човек поседује о одређеним врстама

стимуланса је систематизовано и организовано у

когнитивним структурам људи које зову

ИНТЕРПРЕТАТИВНЕ (менталне ) ШЕМЕ

 ИНТЕРПРЕТАТИВНЕ ШЕМЕ је то

“когнитивна структура која представља

орагнизовано знање о одређеној врсти

стимуланса”



ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ

ИНТЕРПРЕТАТИВНИХ ШЕМА

 ИШ - олакшају и убрзају процес

интерпретације спољних стимуланса

 Користећи своје нагомилано, уопштено и

систематизовано искуство људи тумаче

спољне стимулансе веома брзо и лако и на

тај начин максимално штеде своју енергију

и време.

 ИШ као компјутерски софтвер – који се

активира када се људи суоче са одређеним

стимулансима у одређеној ситуацији и који им

ТАЧНО каже какво је значење те ситуације и

како треба у тој ситуацији да се понашају



НЕЖЕЉЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ИШ ПО

ПРОЦЕС ПЕРЦЕПЦИЈЕ

 Прва је ИШ филтер

 Друга, ИШ неизбежно поједностављују

реалност, што може имати негативне последице на

способност човека да разуме ситуацију у којој се

налази

 Треће, ИШ допуњују перцепцију реалности

детаљима који су у тој реалности не постоје

 Четврто, ИШ утичу на меморију и допуњују је

 Пето, осим знања на процес перцепције утичу и

мотиви и потребе људи

 Шесто, осим знања и мотива , и интереси људи



ЕКСТЕРНИ ФАКТОРИ

 Екстерни фактори перцепције везани су за

карактеристике онога што се опажа као саме

ситуације у којој се перцепција обавља

 Битне карактеристике стимуланса:

- интезитет стимуланса

- кретање стимуланса

- понављање стимуланса

- контраст у односу на позадину



СОЦИЈАЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА: 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ О ДРУГИМА

 Најважнији вид перцепције представља перцепција
других социјалних актера ( да се проникне у узроке
понашања других људи)

Правила правилне оцене понашања других људи:

 Познавање сопствене личности

 Наше сопствене карактеристике и особине
утичу на оцену понашања и мотива других људи
јер имамо тенденцију да своје особине пројектујемо
на друге

 Људи који прихватају себе онаквим какви они
стварно јеси имају тачније представе о другима и
узроцима њиховог понашања и више су склони да
имају позитиван став о другима



KELLYJEVA ТЕОРИЈА АТРИБУЦИЈЕ

 Атрибуција је подразумева процес путем кога

људи настоје да објасне узроке и мотиве понашања

других људи

 Теорија атрибуције – три карактеристике

понашања:

- Консензус – да ли се и други понашају у истој

ситуацији на исти начин?

- Конзистентност - да ли се појединац понаша

слично у дужем временском периоду?

- Дистинктивност - да ли се појединац понаша

слично и у другим ситуацијама?



У ПРОЦЕСУ АТРИБУЦИЈЕ ЉУДИ

ПРАВЕ ДВЕ ВРСТЕ ГРЕШАКА

 Прва се назива фундаментална грешка

атрибуције – односи се на склоност људи, да

када оцењују друге људе, потцењују утицај

објективних фактора

 Друга грешка се назива самоподржавајућа

предрасуда и односи се на склоност човека да

све што му се добро дешава приписује себи, а

све лоше објашњава дејством споњних фактора



ЧЕТРИ ГРЕШКЕ У СОЦИЈАЛНОЈ

ПЕРЦЕПЦИЈИ, ПРОИСТЕКЛЕ СУ ИЗ ИШ

 Селективна перцепција – закључујемо о

поступцима других људи на основу наших знања и

искуства, а не на основу онога што видимо у

конкретној ситуцији

 Стереотипи – значи да сваком појединцу

припаднику одређене групе придајемо све

карактеристике које та група има према нашим

мишљењу

 Хало ефекат - то је тенденција да општи утисак о

некоме створимо на основу познавања само једне

његове карактеристике

 Ефекат неко – сличан – мени или грешка

егоцентризма



УПРАВЉАЊЕ ИНПРЕСИЈАМА

 Управљање импресијам или имиџом јесте

процес у коме појединац настоји да утиче

на туђе перцепције сопствене личности и

понашања

 Два посебна аспекта управљање имиџом

битна:

- мотивација за управљање импресијама –

уколикој мери остваривање циљева зависи од

перцепције других о њему самоме

- конструкцијом импресија - какву то слику о

себи појединац настоји да створи



СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊЕ ИМПРЕСИЈАМА – ДВЕ

КАТЕГОРИЈЕ: ПРОМОТИВНА И ПРЕВЕНТИВНА

Промотивна стратегија – на постизање боље

слике о појединцу или на преузимање

одговорности за позитивне резултате и ефекте

 Преузимање одговорности

 Проширивање одговорности – то није био мој

посао али сам га ипак урадио

 Наглашавање препрека – све се уротило

против нас али смо ми ипак успели

 Асоцијација – виђен са правим људима

 Интимидација – да буде виђен као моћан и

опасан

 Конформизам мишљења – У потпуности се

слажем са вама

 Самопромоција – радим 12 сати



Превентивне стратегије су оне којима се

умањује одговорност за негативне ефекте или

поправља лоше слике о себи

 Оправдање – изношење разлога којим се

оправдава то што су резултати лоши

 Извињавање – делимично се преузима

одговорност

 Избегавање – појединац покушава себе да

дистанцира од негативних догађања у

организацији



ПОЈАМ И ВРСТЕ ИНДИВИДУАЛНОГ

УЧЕЊА

 Учење се дефинише као “ релативно стабилна

промена понашања појединца као резултат

његовог искуства

 Промене у ставовима, перцепцијама неће се

сматрати учењем ако није изазвала промене у

понашању

Како ми учимо ново понашање?

 Класично условљавање

 Инструментално условљавање

 Социјално или учење по моделу



КЛАСИЧНО УСЛОВЉАВАЊЕ

 Модел учења који је описао велики руски научник

Павлов експериментима које је изводио са псом

- неусловњени стимуланс ( месо)

- условни стимуланс ( звоно)

- условљавање другог реда (црни квадрат)

- Павлов је дошао до трећег реда условљавања у

експерименту са псом

- сматра се да су људи способни за условљавање

знатно од више од трећег реда, али тачан ниво тог

условљавања није познат

- учење класичним условљавањем јеПАСИВНО



ИНСТРУМЕНТАЛНО УСЛОВЉАВАЊЕ

МОДЕЛ УЧЕЊА

 Инструментално условњавање представља

облик учења у коме човек учи одређено

понашање, не на основу стимуланса него на

основу консеквенци свог предходног понашања

Четири облика инструменталног условљавања:

 Позитивно појачавање

 Негативно појачавање или учење

избегавањем

 Кажњавањем

 Гашењем



СОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ ИЛИ УЧЕЊЕ ПО

МОДЕЛУ

 Психолози су открили да је добар део нашег

понашања научен опонашањем оних који нам

служе као модел

 Учење на туђим грешкама

За учење по овом моделу важна су четри процеса:

 Процес пажње - центар пажње

 Процес рентенције односно памћења – да

запамти понашање модела

 Процес репродукције - способност понављања

 Процес појачавања



ОБЛИК ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Основна правила везана за дисциплину треба имати

у виду приликом спровођења у организацијама

 Казна мора да следи одмах по учињеном

поступку

 Казна треба да буде умерена

 Треба казнити непожељно понашање, а не

особу

 Казне треба примењивати доследно

 Треба јавно саопштити разлоге кажњавања

 После кажњавања не смеју се давати награде



ВРЕДНОСТ, СТАВОВИ И

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ



ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ

ВРЕДНОСТИ

 На понашање људи у организацији веома

снажно утичу њихове вредности и ставови

 Вредности и ставови су повезани али и не

идентичне категорије

 Вредности су шире и дубље категорије

 Ставови су практичнији и конкретнији

 Вредности и ставови су често подсвесног

карактера

 Људи се понашају у складу са својим

уверењима, иако не разумеју много о њима



ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ

ВРЕДНОСТИ

 Вредности прeдстављају уверења да су:

“одређена понашања или егзистенцијална

стања лично или социјално пожељнија у

односу на супротна понашања или

стања.”

 Вредност, дакле, представљају идеална стања

или понашања која желимо за себе, своју

организацију или друштво у целини



ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРЕДНОСТИ

• Личне вредности = развој и учење = производе као

резултат стално учење и унапређивање

• Уколико се вредност развој и учење усвоји на

нивоу организације и укључе у њену културу =

већина запослених континуирано учење и

развој види као идеално стање у које своју

организацију желе да доведу

• Последица ће вероватно бити одлука у

организацији да се запослени упућују на обуку и

тренинг да стално прибављају нове технологије,

да се примају млади људи са новим ЗНАЊИМА



КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРЕДНОСТИ

• Вредности показују шта људи сматрају добрим а

шта лошим

• Свака вредност има садржај и интезитет

• Садржај показује ШТА људи сматрају добрим и

важним

• Интезитет КОЛИКО то сматрају добрим и важним

• Када се вредности појединца ПОРЕЂАЈУ по

ВАЖНОСТИ и ПОВЕЖУ, добија се

ИНДИВИДУАЛНИ ВРЕДНОСНИ СИСТЕМ

• Индивидуални вредносни ситем најбоље

показује предиспозиције појединца да се понаша на

одређен начин



КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРЕДНОСТИ

• Вредности се развијају од самог детињства

• Породица, односно родитељи имају највећи утицај
на развој вредности сваког човека ( да ли је добро
бити лењ или вредан, чист и уредан, поштен или
пријатан)

• Вредности су стабилне и тешко се мењају

- настају у раном детињству

- временом се вредности потискују у подсвест и људи
често се држе до одређених вредности а да нису
свесни тога или не умеју да их експлицитно изразе

- вредности се уче у црно – белом маниру: нешто је
добро или лоше, средине нема

• Свака промена захтева РАДИКАЛНУ измену
погледа на свет која је доста тешка и ретка



ВРСТЕ ВРЕДНОСТИ

Вредности према Рокичу

Терминалне вредности: су пожељна стања

која појединац настоји да оствари током свог

живота.

Инструменталне вредности: се односе на

префериране начине понашања појединца

којима он или она остварују своје терминалне

вредности.



ВРЕДНОСТИ ПРЕМА РОКИЧУ

Терминалне  вредности    и       Инструменталне 

Угодан живот                      Амбициозност, вредан, радан

Узбудљив живот                 Отвореног духа

Осећај постигнућа              Способност

Мир у свету                         Уредан

Свет лепоте                         Храбар, одлучан

Једнакост                            Спремност да опрашта

Сигурност породице         Спремност да помаже другима

Слобода                             Искрен, поштен, частан

Унутрашња хармонија      Имагинативан

Срећа, задовољство животом     Независтан



ШТА СУ СТАВОВИ?

 Ставови представљају ИСКАЗЕ људи који

показују њихов однос према одређеном

објекту и који предиспонирају њихово

понашање према том објекту

 Тај однос може да буде позитиван и негативан

На пример: став према своме послу неко може

изразити речима “Волим свој посао јер је

занимљив и пружа ми могућност да се

развијем”, али може га исказати и речима: “

Мрзим свој посао, досадан је и плата ми је

мала”



ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ СТАВОВА

 Ставови имају три основне компоненте:

- емотивну - наша осећања према објекту и показује шта
ми према томе објекту осећамо

- когнитивну - ставови садрже ЗНАЊА и
ИНФОРМАЦИЈЕ о објекту – она су садржана у нашим
веровањима о објекту

- веровање која су компонента става уопште не морају да
буду заиста ТАЧНА

- на пример: наша негативна осећања према
диференцирању плата у организацији могу бити
проузрокована тиме што верујемо да наш колега за исти
посао прима већу плату од нас ( наравно, то не мора бити
тачно)

- осим осећања и знања, став садржи и одређену
предиспозицију понашања - бихејвиоралну



СТАВОВИ И ПОНАШАЊЕ

Став

Веровања о објекту

Осећања према 

објекту

Предиспозиција за 

понашање према 

објекту

Стварно 

понашање 

према објекту

Унтрашњи 

фактори
Спољни 

фактори



СТАВОВИ И ВРЕДНОСТ

• Ставови и вредност су међусосбно повезани

али су и различите категорије

• Ставови су: детаљнији, конкретнији

експлицитнији од вредности

• Ставови и вредности су повезани тако што

свака вредност имплицира одређен број

ставова о одређеном питању, а да

хомогена група ставова упућује на

одређену вредност која стоји иза њих

• Вредност представља идеално стање или

понашање у које желимо да доведемо

организацију



СТАВОВИ И ВРЕДНОСТИ

• Пример: Ако заступамо вредност ФЛЕКСИБИЛНОСТ,

подразумева да запослени желе да њихово предузеће буде

способно да се мења и прилагођава променама у средини

• То подразумева да флексибилна организација мора да

буде отворена за диверсификацију, способна да мења

структуру и систем, да прихавти страна искуства, мора да

улаже у нове технологије, да се шири на међународном

тржишту, уводи нове производе.

• Уколико запослени прихвате флексибилност као вредност,

ИМАЋЕ ПОЗИТИВАН СТАВОВЕ о свим овим

питањима.

• На другој страни, позитивни ставови запослених о тим

питањима упућују на то да иза њих стоји вредност

флексибилности коју деле ти запослени



ОДНОС СТАВОВА И ПОНАШАЊЕ

 Ставови људи детерминишу њихово

понашање

Да ли је то увек тако?

У реалном животу свако од нас зна да многи

људи једно причају а друго раде

 Cris Argyris је то описао као разлку између:

“теорије за јавност” и “теорије за употребу”

 Који ће ставови превагнути и детерминисати

понашање сваког појединца, зависи највише

од СИТУАЦИЈЕ у којој се он нађе и

СОЦИЈАЛНЕ КУЛТУРЕ којој је подвргнут.



ОДНОС СТАВОВА И ПОНАШАЊА

• Корелација ставова и понашања уколико су ставови
СПЕЦИФИЧНИЈИ И КОНКРЕТНИЈИ

пример: позитиван став о еколошкој заштити не мора да
изазива еколошки свесно понашање људи

- али ће позитиван конкретан став о потреби да се
приликом одлагања отпада раздваја оно што се може
рециклирати од онога што не може готово сигурно
довести до таквог понашања

• Људи се не понашају у складу са својим ставовима из
више разлога:

• Прво, спољни фактори – отворена претња или
репресија, али социјалан притисак групе којој
појединац припада

• Друго, могуће да човек просто нема способности или
особине које су потребне да би се понашао у складу са
својим ставовима вредностима



КОГНИТИВНА ДИСОНАНЦА

 Когнитивна дисонанца означава непријатно

стање неслагања између ставова појединца или пак

неслагање ставова и његовог поншања

 Зашто је то стање непријатно?

 Зато што људи воле конзистентност и

доследност како у својим мислима тако и усвојим

делима

 Људи настоје да остваре хармонију унутар својих

ставова

 Људи такође настоје да остваре склад између својих

ставова и поступака



КОГНИТИВНА ДИСОНАНЦА

 Стање когнитивне дисонанце може да се појави
стицањем нових искуства

пример: појединац који има позитиван став о
потреби заштите природне средине постане менаџер
предузећа које својом производњом угрожава ту
околину, може се код њега појавити когнитивна
дисонанца

 Неслагање између ставова и понашања може
да доведе до стања когнитивне дисонанце

пример: менаџер мисли да треба да улаже
средства у филтере за заштиту околине, запослени
се буне на динамику исплате плата, менаџер
одустаје од куповине филтера, безобзира што није
променио став о реду приоритета



КОГНИТИВНА ДИСОНАНЦА

 Ескалација обавеза или потонули трошкови:

наша улагања (новац, време, емоције, част,

достојанство) у неке наше претходне поступке

нас приморавају да истрајемо на истом курсу

акције, чак и када приметимо да је он погрешан

 Зашто?

Врло се тешко себи и другима признати

грешку и, да се то не би десило, да би пред

собом и другима изгледали рационални и

конзистентни, ми не одустајемо од акције за

које и сами знамо да су погрешне



КАКО ОТКЛОНИТИ СТАЊЕ

КОГНИТИВНЕ ДИСОНАНЦЕ?

 Постоје два начина:

- можемо да променимо ставове или понашање

- промена става изазива несклад између нових ставова и

понашања које одговарало предходним ставовима те се

јавља когнитивна дисонанца

- она се решава променом понашања у складу са новим

ставовима

- овај начин решавања когнитивне дисонанце је

ФУНДАМЕНТАЛНА основа организационих промена

 Процес организационих промена подразумева ТРАЈНУ

ПРОМЕНУ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, да би била

трајна мора да буде праћена и променама ставова



КАКО ОТКЛОНИТИ СТАЊЕ

КОГНИТИВНЕ ДИСОНАНЦЕ?

 Други начин решавања когнитивне дисонанце,
односно отклањања неслагања ставова и понашања
јесте да се промене ставови и да се прилагоде новом
понашању

 Стратегија промена у том случају састоји се у томе да
менаџмент на неки начин, променом структуре или
система награђивања, индукује одређено понашање
запослених

 Врло је важно да запослени не осете грубу присилу и
да промена њиховог понашања буде постепена

 Затим ће сами запослени променити своје ставове да
би смањили стање когнитивне дисонанце и промене
ће бити трајне и потпуне



ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ

ПОЈАМ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ

 Најважнији став за запослене је став према

њиховом послу

 Задовољство послом можемо да дефинишемо на

следећи начин: “као когнитивне, афективне и

евалуативне реакције појединаца на свој

посао”

 Когнитивна компонента: одређене

претпоставке и веровања

 Афективна компонента: осечање према

послу

 Евалутивна компонента: оцена посла



ФАКТОРИ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ –

ОРГАНИЗАЦИОНИ

 Посао сам по себи – пожељнији је посао који је

изазовнији: омогућује запосленима да раде

разноврсне задатке, даје слободу деловања

запосленима и омогуућује му повратну информацију

 Систем награђивања – што је плата виша људи су

задовољнији, међутим ПРАВЕДНОСТ система

награђивања важнији фактор од пуке висине плате

 Пријатни радни услови

 Колеге на послу

 Организациона структура – САД резултати

истраживање запослени су задовољнији уколико је

организација више децентрализовaна



ФАКТОРИ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ –

ЛИЧНИ ФАКТОРИ

 Склад између личних интересовања и посла –

задовољни су они радници чији лични профил,

знања и способности које поседује боље одговарају

поребама радног места на коме се налазе

 Радни стаж и старост – старији и људи са већим

радни стажом имају тенденцију да буду више

задовољни послом него они са мањим стажом на

одређеном послу

 Позиција и статус – што је виши хијерархијски

ниво запосленог он је задовољнији послом

 Укупно задовољство животом – ефекат

“преливање задовољства”



ЕФЕКТИ НЕЗАДОВОЉСТВA ПОСЛОМ

Четири типа реакције запослених на

незадовољство послом којим се баве:

 Напуштање – активна деструкција

 Занемаривање - пасивно пуштање да се

ситуација погоршава

 Протестовање – активно конструктивно

залагање

 Лојалност – пасивно, консктуктивно чекање

да се ствари поправе



ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ ИМА

ТРИ ОСНОВНА ЕФЕКТА

 Задовољство и продуктивност - тај однос није

тако јак како се то некад мислило

- на продуктивност утичу и други фактори

( технолошки процес ,однос узрок - последица...)

 Одсуствовање са посла – задовољни радници

мање ће одсуствовати са посла

 Флуктуација – установљено је да ће радници

мање напуштати посао него незадовољни, што

делује врло здраво разумски



ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСВЕЋЕНОСТ

 Организациона посвећеност ( посебно значајан

облик ставова у организацији ) би се могло

третирати као одређено проширење задовољство

послом

 ОП - Јаћи степен емоција које запослен осећају

према организацији него када је реч о задовољству

послом

 Запослени осећају дубоку приврженост

организацији или или неким њеним члановима

 Она је знатно шира од обичног задовољства и

обухвата спремност запослених да се жртвују за

своју организацију



ПРОЦЕС МОТИВАЦИЈЕ

 Способност запослених да остварују учинке 

постиже се њиховим образовањем и обуком на 

послу

 Прилику запосленима да остварују учинке 

пружа органиуациона структура предузећа

 Све то неће бити довољно ако запслени није 

МОТИВИСАН да оствари учинак

 МОТИВАЦИЈА се може дефинисати као 

ПРОЦЕС ПОКРЕТАЊА, УСМЕРАВАЊА и 

ОДРЖАВАЊА људског понашања као 

одређеном  ЦИЉУ



ОСНОВНЕ ТЕОРИЈЕ САДРЖАЈА

МОТИВАЦИЈЕ
 Теорије садржаја                     Теорије 

процеса

 мотивације:                             мотивације

 Масловљева                        - Теорија 

постављања

 хијерархија пореба                 циљева

 Алдерферов ЕРГ                - Теорија једнакости 

или 

 модел                                    правичности

 Меклилендова теорија      - Теорија очекивања

 потреба                                   (Еxpectancy 

Theory)

 Херцбергова теорија

 два фактора



МОТИВАЦИЈА



МОТИВАЦИЈА

• Мотиви покрећу људске активност, усмеравају

је у одређеном правцу и одржавају је све док се

не испуни циљ

• Менаџере и истраживаче занима ШТА и

КАКО се покреће људска активност

• Циљ тог занимања је: да би могли боље да

мотивишу људе којима управљају у

организацијама и то у ПРАВЦУ ВЕЋЕГ

ОСТВАРИВАЊА и организационих и

индивидуалних циљева

• Садржај теме: потребе које мотивишу

запослене у предузећима на радну активност



ПОЈАМ МОТИВАЦИЈЕ

 Мотивација је једна од најважнијих тема у

менаџменту

Вoља 

мотивација

Способно

ст

Радни 

учинак

Прилика 

шанса



ПОЈАМ МОТИВАЦИЈЕ

 Способност запослених да остварују учинке

постиже се њиховим образовањем и обуком на

послу

 Прилику запосленима да остварују учинке пружа

органиуациона структура предузећа

 Све то неће бити довољно ако запслени није

МОТИВИСАН да оствари учинак

 МОТИВАЦИЈА се може дефинисати као

ПРОЦЕС ПОКРЕТАЊА, УСМЕРАВАЊА и

ОДРЖАВАЊА људског понашања као одређеном

ЦИЉУ



ПРОЦЕС МОТИВАЦИЈЕ - ТРИ ЕЛЕМЕНТА: 

ПОТРЕБА, ПОКРЕТ, НАГРАДА

Процес мотивације: 

Незадово

љена 

потреба 

Тензија Акција
Задовољство 

потреба



ТЕОРИЈЕ МОТИВАЦИЈЕ

У литератури менаџмента све теорије мотивације
деле се на:

• Теорије садржаја

• Теорије процеса

Теорије процеса настоје да открију ПРОЦЕС којим
се човек мотивише да предузме одређене
активности

Оне настоје да одговоре на питање: КАКО се
покреће људско понашање?

Теорије садржаја настоје да одговоре на питање:
ШТА покреће људску активност?

Оне покушавају да открију ПОТРЕБЕ И МОТИВЕ
који покрећу људе у предузећима на одређено
понашање



ТЕОРИЈЕ САДРЖАЈА МОТИВАЦИЈЕ И

ТЕОРИЈЕ ПРОЦЕСА МОТИВАЦИЈЕ

Теорије садржаја Теорије процеса

мотивације: мотивације

• Масловљева - Теорија постављања

хијерархија пореба циљева

• Алдерферов ERG - Теорија једнакости или

модел правичности

• Меклилендова теорија - Теорија очекивања

потреба (Еxpectancy Theory)

• Херцбергова теорија

два фактора



ТЕОРИЈА ХИЈЕРАРХИЈЕ ПОТРЕБА

 Маслов је открио да људе у организацији покреће 5

група потреба које су хијерархијски уређене и то:

1. Физиолошке потрбе – природне потребе (нпр. потребе

за храном и водом). Те потребе запослени остварују у

предузећу уз помоћ ЗАРАДЕ коју добијају за свој рад

2. Потребе за сигурношћу – подразумева физичку

сигурност и сигурност радног места, али и психолошку

безбедност од различитих врста СТРЕСА,

ФРУСТРАЦИЈЕ, напада и сл.

3. Потребе за љубављу или припадањем – човека

односе на његову жељу да буде ПРИХВАЋЕН и

ВОЉЕН од колектива, као и да се осећа

ПУНОПРАВНИМ чланом тог колектива- проистиче из

његовог карактера као друштвеног бића



ТЕОРИЈА ХИЈЕРАРХИЈЕ ПОТРЕБА

4. Потребе за поштовањем - човеку није довољно

само да га људи у његовој околини прихватају и воле

Он има потребу да буде ПОШТОВАН и од других

људи, али и самог себе (САМОПОШТОВАЊЕ).

Та потреба обухвата и потребу за статусом и моћи.

5. Потреба за самореализацијом – када задовољи

све остале врсте потреба, човек има потребу да

ОСТВАРИ све своје способности и потенцијале

којима раполаже. Потреба самореализације односи се

на човекову тежњу да постигне успех у ономе чиме се

бави, да оствари способности, таленте и знања

која носи у себи.



ТЕОРИЈА САДРЖАЈА МОТИВАЦИЈА –

ERG МОДЕЛ МОТИВАЦИЈА

Алдерферов модел потреба, познат под

називом ERG – нема претпоставку о

хијерархијском односу људских потреба

Алдерфер – тврди да људе у организацијама

покреће 3 врсте потреба:

• Егзистенцијалне потребе

• Потребе за повезивањем

• Потребе за развојем



ТЕОРИЈЕ САДРЖАЈА МОТИВАЦИЈЕ –

ТЕОРИЈА ДВА ФАКТОРА

 Херцбергова теорија садржаја мотивација

каже да мотивацију запослених регулишу две

групе фактора: хигијенски и мотивациони.

 Хигијенске факторе: спадају плата, услови рада,

пословна политика, организација предузећа,

односи са шефом и слично.

 Мотивациони фактори: изазовност посла,

могућност учења нових ствари, напредовање на

послу, признања.



ТЕОРИЈЕ САДРЖАЈА МОТИВАЦИЈЕ –

МЕКЛИЛЕНДОВА ТЕОРИЈА ПОТРЕБА

Меклиленд је издиференцирао три врсте

потреба које људи задовољавају у

организацијама:

 Потребе за припадањем

 Потребе за постигнућем

 Потребе за моћи



ТЕОРИЈЕ ПРОЦЕСА МОТИВАЦИЈЕ –

ТЕОРИЈА ПОСТАВЉАЊА ЦИЉЕВА

• У процесу покретања људске активности најзначајнију улогу
имају ЦИЉЕВИ

• Основна ИДЕЈА ове теорије је да постављање циљева
представља МЕХАНИЗАМ мотивације - тиме се појединац
ставља у позицију да упоређује своје способности са
онима које су му потребне да би остварио циљ

ТПЦ менаџерима упућује три основне поруке:

• Појединац или група треба да имају ПОСТАВЉЕН ЦИЉ
своје активности – јасан, специфичан циљ

• Циљеви треба да буду – ТЕШКО ОСТВАРЉИВИ, али ипак
ДОСТИЖНИ – неостварљиви или превише лако остварљиви
циљеви демотивишу људе

• Увек треба давати ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ
запосленима о томе како су остварили своје циљеве. Људи су
више мотивисани ако знају како остварују постављене циљеве



ТЕОРИЈА ПРОЦЕСА МОТИВАЦИЈЕ – ТЕОРИЈА

ЈЕДНАКОСТИ ИЛИ ПРАВИЧНОСТИ

• На мотивацију запослених не утиче само однос
напора које улажу и награда које добијају већ и
поређење сопствених напора и награда са напорима
и наградама других у организацији или ван ње.

• Битни елемнти упоређивања су:

1. Особа која се упоређује

2. Инпути које та особа улаже у организацији (рад,
искуство, образовање)

3. Аутпути које та особа добија улагањем инпута
(новчане или неновчане награде)

4. Референтна особа или група са којима се дата
особа упоређује

5. Инпути референтне особе

6. Аутпуте референтне особе



ТЕОРИЈА ПРОЦЕСА МОТИВАЦИЈЕ –

ТЕОРИЈА ЈЕДНАКОСТИ ИЛИ ПРАВИЧНОСТИ

• Особа процењује инпуте/аутпуте референте особе

и “израчунава” њен инпут/аутпут рацио

• Резултат тог процеса може бити тројак:

1. Једнакост / правичност

2. Потплаћеност - особа сматра да за исти

уложени инпут као референтна особа добија

мању награду од ње

3. Преплаћеност - особа која се пореди перципира

да је преплаћена било за зато што мисли да

улаже мање напора од референтне особе за исту

награду



ТЕОРИЈА ПРОЦЕСА МОТИВАЦИЈЕ –

ТЕОРИЈА ОЧЕКИВАЊА

 Теорија заснована на претпоставци да највећи део

понашања запослених у организацијама плод

њиховог СЛОБОДНОГ ИЗБОРА

 Да ли ће појединац бити мотивисан или не, зависи од

тога како процењује НАПОР који треба да уложи у

понашање, ефекте тог напора и награде које очекују

Врум (Wroom) користи три основна појма:

- Инструменталност

- Валенца

- Очекивање



Инструменталност – када човек ради, он

остварује одређене непосредне резултате

или последице које називамо резултатима

првог реда

Резултати првог реда нпр. – када

радник у фабрици ради за машином, он

остварује одређени радни учинак мерен

бројем производних комада.

Резултат другог реда- постигнути

резултат затим води ка наградама за

радника у виду бонуса за пребачено норму

Тај резултат (бонус) или последица

другог реда



Валенца је преференција коју појединац

има према одређеној врсти награда

Уколико је валенца неке награде висока и

позитивна, то значи да појединац тој

награди даје предност у односу на другу

награду

Пример (бонус) – уколико је новчани бонус

за радника у производњи пожељан, он ће

имати позитивну високу валенцу за њега

Очекивање – је веровање појединца да

одређено понашање односно улагање

напора доведе до резултата првог реда



МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗАВИСИ

ОД ТРИ ВРСТЕ ОДНОСА

1. Напор – очекивање радника, односно његова

перцепција да ће ако уложи довољно напора,

остварити одређене перформансе

2. Перформансе – награде ( ако пребаци норму,

добиће бонус)

3. Награде - лични циљеви запосленог

Да би запослен био мотивисан он мора да:

- да ако ради, успети да оствари резултат, односно

учинак

- верује да ако оствари резултате добиће награду

- треба да добије награду коју лично вреднује


