
Мотивирање на

Вработените

Бери Силверстајн

Како да го извлечете најдоброто од вашите 
вработени
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Како ги мотивирате луѓето? Како правите 
да бидат задоволни затоа што добро ја 
завршиле работата? Како ги инспирирате 
да работат повеќе? Како може да ги 
препознаете знаците на демотивација? Или, 
ако менувате работа и сретнете немотивиран 
персонал, кои тактики може да ги користите 
за да ги предомислите поединците? Како 
да му дадете отказ некому што одбива 
да соработува? Што правите за да остане 
мотивиран вашиот персонал и да напредува 
во време кога вашата компанија минува низ 
голема промена?
Во оваа книга, ние ви ја откриваме мудроста 
на некои од најголемите умови во полето на 
менаџментот со цел да ви покажеме како 
подобро да ги мотивирате вашите вработени 
и како да создадете енергични, мотивирачки 
работни услови коишто ги поддржуваат 
целите на вашата компанија. Јазикот е 
едноставен, а дизајнот прилагоден со цел да 
ги направи информациите поразбирливи. 
Квизовите ќе ви помогнат да го оцените 
вашето знаење во врска со мотивациските 

Предговор
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проблеми. Соодветните примери 
покажуваат како компаниите се справувале 
со мотивациските проблеми. Страничните 
видици ќе ви даваат подобар поглед кон 
мотивациските предизвици и ги истакнуваат 
иновативните, отворени решенија коишто 
се вредни за да се земат предвид. Цитатите 
од бизнис лидерите ќе ве инспирираат 
додека се соочувате со вашите сопствени 
предизвици. За крај, доколку сакате да 
навлезете подлабоко во мотивациските 
проблеми, ви препорачуваме некои од 
најважните деловни книги коишто ви се 
на располагање. Авторите на овие книги 
влијаат и го одразуваат денешното мислење 
за управување со вработените, нивното 
мотивирање и други слични прашања. 
Разбирајќи ги идеите што тие ги покриваат, 
ќе ве инспирираат како менаџер.
Дури и ако не навлезете длабоко во овие 
книги, знаењето со коешто ќе се здобиете од 
проучувањето на страниците на оваа книга ќе 
ви помогне да се справите со мотивациските 
прашања на стабилен, ефективен начин 
и ќе ви помогне да ги согледате истите 
мотивациски прашања со коишто се 
соочувате секојдневно – за да можете да 
направите разлика во вашата компанија и во 
животите на луѓето коишто ве поддржуваат.

Од Уредниците     
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1
„ЕДИНСТВЕНИОТ НАЧИН ДА ГИ 
НАТЕРАТЕ ЛУЃЕТО ДА РАБОТАТ 
ПОВЕЌЕ Е ДА ГИ МОТИВИРАТЕ. 
СЕКОЈА ИНДИВИДУА ВО ОРГА
НИЗАЦИЈАТА ЈА МОТИВИРААТ 
РАЗЛИЧНИ РАБОТИ.“

 Рик Питино,
NCAA кошаркарски тренер

Разбирање на

Мотивацијата
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1
Повеќето луѓе во бизнисот се 

согласуваат дека најдобри 
работници се мотивираните. 

Мотивираните вработени се 
личности коишто ја преземаат 
иницијативата, коишто сакаат добро 
да ја вршат работата, коишто ги 
поместуваат стандардите и тие се 
оние коишто најверојатно ќе станат 
успешни.
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КВИЗ ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ
ДАЛИ СТЕ МЕНАЏЕР КОЈШТО ГИ МОТИВИРА 
СВОИТЕ ВРАБОТЕНИ?

Прочитајте го следново и означете дали се 
согласувате или не се согласувате со нив. 
Потоа проверете го вашиот резултат.

1. Мислам дека менаџментот треба да биде 
одговорен за мотивирањето на вработените.

2. Генерално, можам да забележам кога вра бо
тениот не е мотивиран.

Се согласувам Не се согласувам

3. Искрен сум и отворен во споделувањето на 
важни информации со вработените.

4. Можеби многу барам, но вработените  знаат 
дека можат да сметаат на мене и на мојата 
поддршка.

6. Користам позитивно повторно поттикнување 
на вработените и презентирам негативни 
повратни информации на конструктивен начин.

5. Ги охрабрувам вработените да преземат 
одговорност над нивното работење и да се 
чувствуваат дека и тие се делумно соп ственици 
на мојата организација.

Се согласувам Не се согласувам

Се согласувам Не се согласувам

Се согласувам Не се согласувам

Се согласувам Не се согласувам

Се согласувам Не се согласувам
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РАЗБИРАњЕ НА МОТИВАЦИЈАТА

КВИЗ ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ

7. Се грижам за вработените како луѓе и сакам  
да им помогнам да успеат.

Се согласувам Не се согласувам

8. Мислам дека е потребно многу повеќе од 
добра плата за да ги мотивира вработените.

Се согласувам Не се согласувам

9. Вработените би рекле дека правам тие 
добро да се чувствуваат кога работат во мојата 
организација.

Се согласувам Не се согласувам
10. Вработените би рекле дека ги инспирирам 
да работат најдобро.

Се согласувам Не се согласувам

Резултат

Дадете си по 1 поен за секое прашање на 
коешто одговоривте со „Се согласувам“ 
и 0 поени за секое прашање на коешто 
одговоривте со „Не се согласувам“.

Анализа

810 Вие сте одличен мотивирачки менаџер.
57 Би можеле повеќе да поработите на 
вашите мотивациски вештини.
04 Треба многу да учите ако сакате да ги 
мотивирате вашите вработени.



МОТИВИРАњЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

14

„НАУЧИВ ДЕКА СЕКОГАШ КОГА 
ЌЕ СЕ ПОСТИГНЕ НЕШТО ВАЖНО, 
ТОА Е НАПРАВЕНО ОД ЧОВЕК СО 
ИДЕЈА И СО МИСИЈА“.

 Питер Дракер, 
менаџерски гуру и автор

(19092005)

Мотивираните вработени се лојални и посве-
тени и станаа амбасадори на добрата волја за 
нивните компании. Всушност, општо е прифа-
тено дека компаниите со мотивирани вработе-
ни имаат помал обрт и се стремат да ги над-
минат нивните конкуренти во продажбата и 
профитот. Колку има поголема мотивираност 
на вашето работно место, толку поголема ќе 
биде продуктивноста на компанијата. 

Мотивирањето на вработените е признавање 
дека вработените се битни за способноста 
на компанијата да успее. Тука станува збор 
за градењето на корпоративната култура на 
луѓето коишто сакаат да бидат извонредни во 
своето работење и коишто се горди на она што 
го работат. Мотивирањето на вработените не 
значи да им се даде на вработените нешто што 
тие не го заслужуваат или да се претрупаат со 
добивки и награди за да работат подолго или 
за да прифатат лоши работни услови.
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РАЗБИРАњЕ НА МОТИВАЦИЈАТА

ОПАЃАЊЕ НА МОТИВАЦИЈАТА

Кај околу 85 проценти од компаниите 
се покажа дека моралот на вработените 
значително опаднал во првите шест месеци 
при работењето нова работа. Потоа, 
истиот продолжува да се влошува како што 
одминуваат годините. 
Една студија од 2006 година покажа дека 
заслужената плата и придобивки, можноста 
да се постигне доброто работење и 
задоволувањето на односите со соработниците 
се од голема важност. Ако недостига само 
еден од овие фактори, вработените се трипати 
помалку заинтересирани отколку вработените 
во компанија каде сите три фактори се 
присутни.
Наодите се базираат на испитувања на околу 
1.2 милиони вработени во 52 Fortune 1000 
компании од 2001 до 2004 година.
 

ИЗВОР: Stop demotivating your employees! од 
Дејвид Сирота, Harvard Menagement Update 

(јануари 2006)

ЗАД БРОЈКИТЕ

Иако е важно постојано да се мотивираат 
вра ботените, поголем предизвик за менаџе рите 
е да откријат што ги мотивира останатите 
вра ботени. Мотивирањето е многу лично. Она 
што ги мотивира некои вработени, не ги мо-
тивира останатите. Сепак постојат одр е дени 
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мотиватори со таква привлечност, што придо-
несуваат речиси сите вработени позитивно да 
одговараат на нив. Оваа книга се осврнува на 
многу од овие мотиватори. Ние исто така ќе 
дискутираме и за тоа што е потребно за да се 
биде мотивирачки менаџер, како да се спречи 
опаѓањето на мотивираноста на вработениот 
и зошто е важно мотивирачкото лидерство.

Додека размислувате како да ги мотивира-
те вашите вработени, основното разбирање на 
психологијата на мотивацијата може да биде 
од голема помош.

Темелите на модерното размислување за 
мотивацијата ги претставува „хиерархијата 
на потреби“ на Абрахам Маслов, претставе-
на во 1943 година и сè уште се употребува од 
страна на психолозите, деловните менаџери, 
трговците и други, со цел да разберат што ги 

„МОТИВАЦИЈАТА Е ОГАН 
КОЈШТО ГОРИ ОДНАТРЕ. АКО 
НЕКОЈ ДРУГ СЕ ОБИДЕ ДА ГО 
ЗАПАЛИ ТОЈ ОГАН НАМЕСТО 
ТЕБЕ, ТОГАШ ТОЈ ЌЕ ГОРИ 
МНОГУ КРАТКО“.

 Стивен Р. Кови,
автор на

The 7 Habits of Highly Effective People
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РАЗБИРАњЕ НА МОТИВАЦИЈАТА

мотивира луѓето. Маслов тврдеше дека отка-
ко луѓето ќе ги задоволат своите психолошки 
потреби, потоа се стремат да ги задоволат и 
повисоките социјални и духовни потреби. 
Маслов ги идентификувал четирите нивоа на 
потребите коишто се над основните потреби 
за храна, спиење и секс. Хиерархијата на Мас-
лов честопати е претставена како пирамида во 
којашто основните потреби се сместени во са-
мата основа, а потребата за самоостварување 
на врвот на пирамидата. 

Применувањето на теориите на Маслов на 
работното место обезбедува некаков увид во 
она што ги мотивира вашите вработени. Сите 
вработени покажуваа основна грижа за без-
бедноста на работното место (нивото на „без-
бедност“ на хиерархијата на Маслов). Штом 
нивната потреба за безбедност на работното 
место е задоволена, тогаш вработените бара-
ат признание и награди за добро извршената 
работа (нивото на „почит“). Ако вработени-
те се чувствуваат сигурни и докажани, тие 
ќе бараат задоволство во работата (нивото 
на „самоостварување“), односно, задоволство 
од подоброто извршување на работата, верба 
дека работењето е важно за општеството, чув-
ство дека работата ги одразува индивидуал-
ните вредности и цели. Ако сакате да имате 
ангажирани, мотивирани вработени, треба да 
се осигурате дека тие се чувствуваат сигурни 
во врска со нивното работење; да им покажете 
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дека го цените нивниот труд, особено кога ис-
тиот е извонреден и да им дадете можности да 
учат и да напредуваат, да работат на проекти 
коишто би биле од големо значење  (за опште-
ството или лично) коишто ќе ги доведат по-
блиску до достигнувањето на нивните цели.

НИВО 1
ПСИХОЛОШКИ ПОТРЕБИ
Храна, вода, спиење, секс

НИВО 2
ПОТРЕБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Физичка безбедност и слобода од закани,
економска обезбеденост

НИВО 3
ПОТРЕБА ЗА ЉУБОВ И ПРИПАЃАЊЕ
Интимност, пријателство, семејство, 

религиозна група

НИВО 4
ПОТРЕБА ЗА ПОЧИТ
Почит и признание

НИВО 5
ПОТРЕБА ЗА САМООСТВАРУВАЊЕ

Можност за креативност, 
иновација, 

решавање на проблеми и учење

ХИЕРАРХИЈАТА НА ПОТРЕБИ СПОРЕД МАСЛОВ


