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свакодневној бризи за исуњавање постављених циљева све 
чешће очекују од својих запослених, а нарочито менаџера, 
да буду искључиво посвећени организацији и њеном успеху. 
Циљ овог рада је приказ концептуалних и теоријских питања 
која се тичу повезаности стилова управљања и стреса на раду 
код менаџера, у која спадају дефинисање наведених појмова 
и њихово разграничавање од сродних појмова, при чему се 
стилови управљања посматрају са становишта ситуационог 
модела лидерства развијеног од стране Херсија и Бланкарда, 
а стрес са становиштва трансакционистичке теорије стреса.
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УВОД

У жељи да успешно послују у условима транзиције, компаније пред 
своје запослене постављају све веће захтеве, због чега се више него икада 
у центар збивања ставља менаџмент људских ресурса и налажење нових и 
ефикаснијих начина коришћења ресурса, вештина и адаптибилности за-
послених. Један од најзначајнијих ХР изазова је развијање оних сарадника 
који остварују високе резултате и који постају кључни носиоци промена, а 
то су менаџери.

Укупна успешност организације зависи и од менталитета менаџерског 
кадра, од начина размишљања о питањима важним за процес рада, тума-
чењу сопствене улоге у функционисању организације, од интерпретације 
понашања својих сарадника, при чему су висок енергетски потенцијал и 
толеранција на стрес од великог значаја за добро функционисање менаџе-
ра и адеквантан одговор на захтеве позиција (Jex, 2002).

Менаџери у свом раду преферирају стилове управљања који су условље-
ни њиховим психолошким склопом и који им обезбеђују боље уклапање у 
радно окружење. Стил управљања представља предмет организационог 
понашања и тему која је свеобухватно проучавана, а највећи део истражи-
вања о стилу управљања је усмерен на питање: који стил управљања има 
најпогоднији утицај на сараднике у циљу остваривања организационих 
перформанси? Степен утицаја који менаџер има на своје запослене и њи-
хове активности базиран је на њиховом међусобном односу, који описује 
интензитет поверења, поузданости и поштовања које запослени имају пре-
ма свом менаџеру и обрнуто. Преференција одређеног стила управљања, 
односно начина на који менаџери приступају пословним обавезама, од 
значаја је за ефикасно управљање (Arvidsson, Johansson & Akselsson, 2007). 
Менаџери су веома често изложени стресу на раду, који снажно утиче на 
продуктивност, задовољство и мотивацију за рад. Наведена питања су 
веома значајна и из угла организације, јер утичу на ефективност и продук-
тивност менаџера, односно њихову дугорочну функционалност у смислу 
остварења пословних циљева, као и из угла појединца, због ефективног 
уклапања у организацију, повезаности личних вредности са вредностима 
компаније, ефикасног и ефективног функционисања у професионалном 
окружењу, редукције стреса, те могућности успостављања баланса између 
професионалног и приватног сегмента живота.
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СТИЛОВИ УПРАВЉАЊА МЕНАЏЕРА

Комплексан феномен управљања поједини аутори (Stoner, Freeman & 
Gilbert, 1997), у најширем смислу речи, одређују као вођење јединствене 
акције у остваривању постављених циљева организације и представља 
процес планирања, организације, вођења и контроле напора свих члано-
ва организације и коришћење свих организационих ресурса како би се 
остварили постављени циљеви организације. Свака организација пред-
ставља облик обједињавања великог броја значајних фактора који утичу 
на њену ефикасност: људи, знања, енергије, информација, технологије  и  
без успешног менаџмента није могуће ефикасно управљати системом тих 
фактора, нити постићи њихову рационалну употребу и контролу. Основ-
на улога менаџмента огледа се у обезбеђивању ефикасног функционисања 
организације, како не би долазило до расипања ресурса

Управљање је област која је од посебног интереса за психологију ме-
наџмента, примењену психолошку дисциплину, а која на веома сложен и 
специфичан начин повезује менаџера као појединца и организацију као 
групу. Начин на који менаџер руководи људима резултат је интеракције 
његове личности и околности, дефинисаних положајем у хијерархији ор-
ганизационе структуре. На основу теорије улога, карактеристичан стил 
управљања одражава начин на који менаџер схвата своју улогу у органи-
зацији и та улога подразумева снажну интеракцију са особама које раде у 
предузећу. Сама улога менаџера у организацији често је нејасна, па и кон-
фликтна, због неадекватних и непотпуних информација о очекивањима 
или неразумевања сопствене улоге од стране других особа у организацији.

Један од врло значајних аспеката процеса управљања, а то је вођење са-
радника, ће се у овом раду посматрати из угла трансакционе теорије, коју 
је развио Холандер (1971), а која вођење посматра као двосмерни, трансак-
циони процес. Трансакција утицаја није увек тако широка као што то сма-
тра Холандер, већ зависи од стила вођења (при аутократском вођењу уза-
јамност утицаја је далеко мања него код демократског стила). Под вођом у 
структурираној групи се подразумева особа која има положај вође, оства-
рује улогу везану за тај положај и тиме изразито утиче на понашање чла-
нова, које је значајно за одржање групе и остварење групних циљева (Rot, 
1988). 

Стварање доброг менаџера је сложен и вишедимензионалан процес 
који захтева мултидисциплинарни приступ. Менаџер се углавном дефи-
нише као особа која има способности да на различите начине утиче на дру-
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ге људе тако да они сарађују и заједничким напорима остварују жељене 
циљеве једне организације (Watkins, 2012). Бројна истраживања потврђују 
важност одређених особина личности за успешно обављање улоге менаџе-
ра, као што су:

•	 висок енергетски потенцијал и толеранција на стрес,
•	 самопоуздање,
•	 орјентација ка унутрашњем локусу контроле,
•	 емоционална зрелост, 
•	 лични интегритет, 
•	 социјализована тежња ка моћи,
•	 умерено висок степен орјентације ка постигнућу,
•	 умеренo висок степен потребе за афилијативношћу. 

Истраживачи са Harvard Business School (Porter, Lorsch & Nohria, 2004), 
указују на елементе битне за успешно управљање. Менаџер мора да научи 
да управља контекстом предузећа, да ради на индиректан начин – да има 
добру стратегију комуницирања, да обезбеђује да се процеси рационално 
одвијају, да изабере и буде ментор кључних сарадника, допринесе ства-
рању културе и демонстрира како запослени треба да се понашају. Такође, 
мора да схвати да му позиција не гарантује право на управљање, већ да је 
мора оправдати својим активностима и квалитетима, у противном, може 
да изгуби легитимитет (ако нема убедљиву визију, ако његове акције нису 
конзистентне и ако сопствени интерес често ставља изнад интереса преду-
зећа). Неопходно је да се избалансирано понаша и доноси одлуке у дуго-
рочном интересу предузећа (Ashour, 1982). Према студији коју су објавили 
Lamb & McKee (2004), добијено је да је кључни предиктор задовољства за-
послених степен поверења у менаџера, односно степен његове способности 
да запосленима презентује стратегију компаније и улогу сваког појединца 
везану за постизање циља.

КОНТИНГЕНТНИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ

За разлику од теорија које стил управљања сматрају темељним фак-
тором успеха организације, контингентне (ситуационе) теорије полазе 
од претпоставке да је успешно вођење условљено специфичним односом 
манаџера, запослених и ситуације у којој делују. Ове теорије уносе проме-
нљивост ситуације као нову димензије која обилежава управљање. Први 
битан фактор ситуационог модела су два основна стила заснована на раз-
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личитој орјентацији и мотивацији манаџера, од којих је први орјентисан 
на задатке, други на међуљудске односе, а и један и други су везани за лич-
ност манаџера. Други значајан фактор модела је повољност ситуације коју 
одређују: однос између менаџера и чланова, структура задатка и позиција 
моћи. Код таквог поимања стила управљања нема смисла говорити о ус-
пешном или неуспешном менаџеру, него је исправније говорити о менаџе-
ру који је успешан у једној, а неуспешан у другој ситуацији, због чега осим 
рада на системском оспособљавању манаџера, треба изграђивати органи-
зацијско окружење у којем би менаџери могли бити ефикасни. 

Контингентне теорије описују начин на који видик ситуације обликује 
однос између понашања вође и резултата и предлажу да ефективно упра-
вљање захтева рационално разумевање ситуације и одговарајући одговор, 
више него харизматичног вођу са великом групом преданих следбеника 
(McCleskey, 2014). Истраживачи су покушали да идентификују факторе у 
свакој ситуацији који утичу на ефикасност одређеног стила управљања. 
Теорије проистекле из овог истраживања престављају контигентни 
приступ управљању и баве се анализом следећих фактора: захтевима за-
датака; очекивањима и понашањем особа истог нивоа; особинама, очеки-
вањима и понашањем радника; и организационом културом и политиком. 
Четири најпознатија модела ове теорије су: 

28. ситуациони модел управљања, 

29. Фидлеров модел стила управљања и радне ситуације, 

30. модел пут-циљ вођења, и

31. модел доношења одлука који су развили Врум, Јетон и Јаго. 

Ситуациони модел управљања који су развили Пол Херси и Keнет 
Бланкард  (1969; 1979; 1996), представља један од најважнијих континген-
талних модела (према Stoner, Friman & Gilbert, 2002). Изазвао је велико ин-
тересовање, обзиром да је динамичан и флексибилан. Полази од концепта 
континуума, са вођством усмереним на задатак на једној страни, односно 
усмереним на људе, на другој (McCleskey, 2014). Циљеви и знања следбе-
ника-сарадника представљају важне елементе у поступку утврђивања 
ефикасног стила управљања. Концепт наглашава везивање стила вођења 
за ниво психолошке и професионалне зрелости сарадника - жеља за до-
казивањем, спремност за прихватање одговорности и скуп способности, 
вештина и искуства потребних за обављање задатака (Bass, 2008; Hersey 
& Blanchard, 1969). Менаџери усмерени на задатак дефинишу конкретне 
улоге следбеника, креирају организационе односе и успостављају формал-
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не канале комуникације, док вође оријентисане на односе са сарадницима 
настоје да брину о другима, смање емоционалне конфликте и успоставе 
складне односе уз равноправно учешће свих актера (Bass, 2008; Shin, Heath, 
& Lee, 2011). Бројна истраживања потврђују да ефикасни менаџери при-
мењују мешавину понашања усмереног на задатак, односно људе (Cubero, 
2007; Graeff, 1997; Shin & al., 2011; Yukl, 2008; 2011).

Херси и Бланкард истичу (према Stoner, Friman & Gilbert, 2002) да, у за-
висности од степена зрелости следбеника, односи између њих и менаџера 
пролазе кроз четири развојне фазе. 

ПРИЈАТЕЉСKО 
ПОНАШАЊЕ

(Велика)

(Мала)

Велика брига за односе и 
мала брига за задатак      

3

Велика брига за задатак 
и велика брига за односе          

2

Мала брига за односе и 
мала брига за задатак        

4

Велика брига за задатак 
и мала брига за односе             

1

(Мала) АУТОРИТАРНО ПОНАШАЊЕ (Велика)                   

(пружа усмерење)

График 1 – Ситуациони модел управљања Херсија и Бланкарда

У почетној фази најпримеренија је орјентација менаџера на задатак. 
Сарадници треба да добију чврсту структуру, упутства о задацима, пра-
вилима и процедурама. Неауторитаран менаџер својим ставом може да 
изазове забринутост и конфузију код нових следбеника. У другој фази 
орјентација на задатак остаје основни модел понашања, јер је следбеници-
ма још увек потребна структура. У трећој фази сарадници постају способ-
нији, мотивисанији и траже већу одговорност, те менаџер не мора више да 
буде ауторитаран, треба да пружи подршку сарадницима, буде пажљив и 
поткрепи спремност на преузимање веће одговорности. У наредној фази 
следбеницима више није потребно усмерење, јер су искуснији, самоувере-
нији и независнији. Током времена потребно је праћење мотивисаности, 
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способности и искуства сарадника, како би се утврдила најпогоднија ком-
бинација стилова вођења, које треба често мењати, како би сарадници на-
предовали. Налази емпиријске студије (Cavone, Chiesa & Manzini, 2000) на 
19 мултинационалних компанија из различитим сектора, потврђују да не 
постоји један, најбољи начин управљања, који би се онда слепо преносио 
на друге индустрије. Поставља се питање, да ли менаџери заиста увек могу 
да бирају различите  стилове управљања? Менаџери треба да науче да ко-
ристе различите стилове и буду флексибилни, како би били ефикаснији у 
различитим ситуацијама, док ће они који су крути бити успешни у вођењу 
само у ситуацијама које највише одговарају њиховом стилу. Дакле, флекси-
билност и могућност мењања стилова доприноси ефикасности менаџера 
у различитим ситуацијама, док је крутост препрека у развоју и каријери, 
при чему је суштина релација у међусобном поверењу (Singe & Croucher, 
2003).

На основу упитника који је конструисао Бланкард могуће је добити 
податак о преференцији неког од следећих стилова управљања менаџера:

1. Директива – менаџер сарадницима даје детаљне инструкције и врло 
блиско води сараднике,

2. Препричавање – при делегирању даје образложење и принципе, у 
већој мери ангажује сараднике,

3. Учествовање – асистира сарадницима у погледу појашњења, води 
када је то потребно, 

4. Делегирање – циљ је јасан, а посао препуштен сарадницима.

У врло захтевном и динамичном пословном окружењу изложеност ме-
наџера стресним ситуацијама је изузетно велика. Њихова реакција и от-
порност на стрес повезана је са различитим ситуационим факторима, али 
и са особинама личности, начином рада и стилом управљања који менаџер 
преферира. Поједина истраживања у Србији потврђују повезаност стреса 
и стилова управљања и показују да стил управљања менаџера представља 
предиктор стреса на раду (Кнежевић, 2014). 

У циљу успешнијег проласка кроз транзиционе процесе, менаџер мора 
да управља читавим сетом сопствених потенцијала, односно да поседује 
способност да с лакоћом флуктуира од општег до појединачног, од ана-
литичара до интегратора, од тактичара до статега (Watkins, 2012). Поједи-
на истраживања су показала да људи који су вође у својим групама, имају 
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знатно виши ниво серотонина – неуротрансмитера који је задужен за 
смањење анксиозности, осећај задовољства и доброг расположења, што је 
један од фактора самопоуздања, емпатије и других карактеристика важних 
за успостављање добрих интерперсоналних односа, који су предуслов ус-
пешног управљања и контроле сопственог стреса (Robbins, 2000). 

Управљање стресом менаџера је изузетно значајно, како из угла поје-
динца, тако и из угла организације. Пословни разлог наведеног концепта 
контроле стреса огледа се у повезаности индивидуалних и организацио-
них циљева и продуктивности запослених. Претерани стрес доводи до 
бројних негативних последица (здравствених и финансијских): преко 40% 
одраслих има здравствене сметње у вези са стресом, 50-60% изостанака са 
посла је у вези са стресом, висок ниво стреса доводи до конфликата у тиму, 
пада продуктивности и високе флуктуације, што све заједно значајно по-
већава трошкове пословања. Здрава радна снага утиче на појединачне, ко-
лективне те укупнне перформансе организације и кључна је за пословање 
организација, обзиром на значајне финансијске последице.

СТРЕС НА РАДУ КОД МЕНАЏЕРА

Према трансакционистичком моделу стрес се дефинише као процес, у 
коме учествују многобројни фактори, како из домена спољашње средине, 
тако и из домена карактеристика, стања и понашања појединца који дожи-
вљава стрес (Зотовић, 2002). Аутором трансакционистичке теорије стреса 
сматра се Лазарус (1984), који наглашава да је у основи стресног искуства 
посебан однос између особе и њеног окружења, који се успоставља путем 
когнитивне процене збивања у околини. Реаговање на стрес и последи-
це које он оставља на ментално здравље, према овом становишту, настају 
као резултат динамичке интеракције између свих релевантних чинилаца. 
Тиме се као циљ изучавања поставља разумевање процеса стреса са свим 
његовим компонентама, фазама, медијаторима и могућим исходима, а са 
циљем да се помогне појединцима који доживљавају стрес. У овом раду 
стрес ће се управо посматрати са становишта трансакционистичке теорије 
стреса Лазаруса.

Велики број аутора изучава различите факторе личности, као и фено-
мене који су изван особе, а које је штите у отежаним животним околнос-
тима. Посебно се истиче утицај личности на вероватноћу доживљавања 
стресне ситуације, на процену догађаја као стресног и на процес превла-
давања, тј. на вероватноћу употребе одређене стратегије превладавања 
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(Зотовић, 2002). Према Ани Генц (2009) међу тим факторима најважнији 
су: контрола (локус контроле, перцепција могућности контролисања де-
шавања и сл.), жилавост, диспозициони оптимизам, осећај кохерентности, 
процена сопствене ефикасности, самосвест и социјална подршка. 

Свичевић (2003) истиче да је екстровертни тип личности погоднији за 
прилагођавање од интровертног типа, између осталог и на стрес. То може 
имати нарочитог значаја у условима стреса чији се ефекти код интроверта 
дуже одржавају и ремете функцију вегетативног нервног система. Већа је 
вероватноћа да ће у стресној ситуацији интровертна особа реаговати бо-
лешћу, јер се оне теже адаптирају на стресну ситуацију, сензибилне су, осе-
тљиве, лако се увреде, несигурне су и мучи их властита неодлучност, пер-
фекционисти који тешко могу да разлуче битно од небитног и подједнако 
се троше на важне и мање важне проблеме, такође и претерано сујетне и 
самосвесне особе које тешко могу да се опусте и адаптирају на новонас-
тали ситуацију. Аутор истиче да општа специфична отпорност односно 
вулнерабилност у стресним ситуацијама, као и успешност у конфроти-
рању са њима, зависи од бројних карактеристика личности: самопоуздања, 
способности брзе и реалне процене ситуације, способности предвиђања 
еволуције стресног догађаја, способност контроле сопственог афективног 
реаговања и понашања. 

Каличанин (2001) истиче да су деца и млади осетљивији на деловање 
свих стресора као и то да су стресна реаговања код младих јача и са непо-
вољнијим исходом. Ако се трауматски стрес догоди у детињству, нарочито 
у раном периоду формирања личности, он може негативно да утиче на њен 
даљи емоционални и свеукупан развој. Каличанин (2001) је развио конц-
епт личности која се склона обољевању и подложна стресу, и коју каракте-
рише анксиозност, депресивност и хостилност. Анксиозне особе су склоне 
развоју неуроза, а особе са ниском проценом сопствене вредности (зави-
сне, избегавајуће личности) депресији. Форбес (према Каличанин, 2001) 
истиче да постоји личност склона стресу и да је карактерише непрекидна 
компетитивност, компулзиван рад, немогућност опуштања, велика жеља 
за достигнућима и гратификацијама, завист и хостилност према успеш-
нијима. Стојаковић (2002)  истиче да што се особине личности више поду-
дарају са особинама зреле личности, то ће отпорност на стрес бити већа. 
Те особине су: прихватање себе и других онаквих какви јесу, социјална 
осећања и симпатија према људима, задовољство животом, не предају се, 
толерантност према другима, самопоштовање и самоконтрола. 

Бриф и сарадници (Brief & all, 1988) су истакли да се приликом процене 
стреса морају узети у обзир црте личности као што су перфекционистичке 
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црте, параноидне - неповерљивост и подозривост, ригидно и нефлексибил-
но мишљење, хостилност, егоцентричност, песимизам, виђење себе у мно-
го бољем светлу него што то види околина. Црте личности према резулта-
тима ранијих истраживања играју важну улогу у развоју дистреса. Особе 
које су негативније се традиционално повезују са већим дистресом, док 
су друштвене и позитивне особе генерално психолошки здравије (Duggan, 
Sham, Lee, Minne & Murray, 1995; Suls, Green & Hillis, 1998). Особе са доми-
нацијом спољашњег локуса контроле, које узроке догађаја најчешће виде у 
спољашњим факторима, су подложније стресу (Vollrath & Torgersen, 2000).

Карвер и сарадници (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) спровели су низ 
студија у покушају да утврде повезаност између различитих стратегија су-
очавања са стресом и неких димензија личности. Добијене су значајне, али 
ниске или умерене повезаности с оптимизмом, самопоуздањем, перци-
пираном могућности контроле ситуације, локусом контроле, димензијом 
названом отпорност и личношћу типа А (напети, нестрпљиви, компети-
тивни, агресивни). Испитаници са високим резултатима на овим димен-
зијама били су склони да реагују на начин који је „усмерен ка проблему“, 
док је анксиозност, мерена као особина личности, била у позитивној коре-
лацији с “емоцијама усмереним начинима реаговања”. 

Смит и сарадници (1989) утврдили су да је неуротицизам у мањој мери 
повезан са стратегијом превладавања која подразумева усмереност на про-
блем и тражење социјалне подршке, а у већој са коришћењем маштања и 
избегавања. Утврђена је према Зотовић (2004) висока корелација неуро-
тицизма са скалом на емоције усмереног превладавања из Мултидимен-
зионалног инвентара превладавања. Ауторка објашњава да сваки покушај 
разумевања ситуационих детерминанти стреса и превладавања, мора узе-
ти у обзир и неуротицизам, јер су негативне емоције саставни део стреса, а 
неуротицизам се може дефинисати и као склоност негативним емоцијама. 

Резултати Балтиморске лонгитудиналне студије (McCrae & Costa, 1990) 
која испитује детерминанте превладавања стреса и значај личности, ко-
ристећи петофакторски модел личности, показују да су особе са високим 
неуротицизмом реаговале неповољно на стрес, да су кривили себе и напа-
дали друге. Такве особе су биле пасивне, повучене и препуштане маштању, 
док екстравертне особе у стресним ситуацијама траже друштво, разгова-
рају и збијају шале. Људи који су отворени за искуство траже нове инфор-
мације и испробавају нова решења. У истраживању спроведеном на сту-
дентима у Нишу (Панић, Радојковић и Хаџи Пешић, 2013) о повезаности 
особина личности и стратегија превладавања стреса, резултати упућују на 
постојање статистички значајних корелација између појединих особина 
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личности и стратегија превладавања стреса, што је у складу са схватањем 
да личност има значајан удео у настанку психосоматских поремећаја.

Стрес је честа тема истраживања још од Селијевих радова из педесе-
тих година прошлог века, све до данас, а бројна су истраживања и радног 
стреса, који се везује за тежину и садржај посла, незадовољство и непри-
лагођеност на послу. Стрес се проучава у организацијском контексту и 
укључује физичке, психолошке и организацијске елементе. Постоји више 
организацијских модела стреса, али ћемо се у овом раду базирати на мо-
делу организацијског здравља Харта и Купера (Hart & Cooper, 2001) који се 
заснива на Лазарусовом трансакционистичком моделу стреса (Lazarus & 
Folkman, 1984)  и на Хартовом моделу (Hart, 1999, према Попов, 2011). Ос-
новна одлика овог модела је што узима у обзир и благостање појединца и 
благостање организације, односно њене финансијске циљеве и социјалну 
одговорност.

Извори радног стреса (стресори) могу бити: индивидуални – произи-
лазе из радне улоге, групни – проузроковани групном динамиком и пона-
шањем менаџера, и организацијски - проистичу из карактеристика орга-
низације. Постоје бројне класификације извора радног стреса, а Картрајт и 
Купер (Попов, 2011) стресоре класификују на следећи начин:

 - Фактори који потичу од самог посла, 

 - Радна улога, 

 - Међуљудски односи на радном месту, 

 - Стресори у вези са каријером, 

 - Организацијски фактори. 

Испитивања потврђују да је подршка послодавца у раду, али и у при-
ватном животу сарадника изузетно важна за продуктивност и добробит 
запослених (Grant, Wallace & Spurgeon, 2013). Стрес делимично посредује 
у односу између изазова на релацији wорк - хоме и задовољства послом 
(Lourel & al. 2009). Конфликт између породичног и професионалног аспекта 
живота је све значајнија тема данас, повезана са продуктивношћу запосле-
них, прометом, изостанцима, ангажовањем запослених, те укупним бла-
гостањем запослених и организације (Kossek & al. 2013). Дисбаланс између 
наведених аспеката живота доводи до неповољних понашања, односно 
штетних менталних, физичких и здравствених исхода (кардиоваскуларни 
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проблеми, квалитет сна, симптоми депресије, сагоревања, гојазности, ал-
кохолизма...). Висок ниво стреса на раду је повезан са повећаним ризиком 
од физичких повреда, кардиоваскуларним болестима, високим крвним 
притиском, депресијом, бесом, анксиозношћу и раздражљивошћу, и у по-
зитивној је корелацији са флуктуацијом запослених (Mosadeghrad, 2014).

Бројна истраживања радног стреса, који се везује за тежину и садржај 
посла, незадовољство и неприлагођеност на послу, потврђују различите 
ефекте стреса на раду (Nair, 2007). Било да се ради о превеликим захтеви-
ма радног места, несигурности запослења, нередовним зарадама или крат-
ким роковима, посао често представља велики извор стреса за савременог 
човека (Fulcheri, Barzega, Maina, Novara & Ravizza, 1995). Професионални 
стрес подразумева читав низ штетних физиолошких, психолошких и беј-
виоралних реакција на ситуације у којима захтеви посла нису у складу 
са могућностима, способностима и потребама запослених (Mosadeghrad, 
2014). Појединац са нижим нивоом стреса ће бити продуктивнији, задо-
вољнији и мотивисанији за рад, на шта указују бројна истраживања из ор-
ганизацијске психологије (Fried, Shirom, Gilboa & Cooper, 2008). Истражи-
вање у Кини показаје повезаност стресора са карактеристикама посала и 
неформалним радним обавезама, али не и са лојалношћу и карактеристи-
ке организацијске културе (Chang & Lu, 2007). Гупта и Бир (1979) на основу 
емпиријских налаза објашњавају да запослени изложени стресним ситу-
ацијама не морају нужно напустити посао, јер многи спољашњи фактори 
могу да успоре ту одлуку (на пр. услови на тржишту рада, посао супружни-
ка, социјална структура итд.).

Истраживања спроведена у нашој земљи потврђују постојање разли-
ке између полова у изложености и подношењу стреса (Михајловић, 2005, 
према Станојевић и Милошевић, 2011). Жене су више изложене стресу, јер 
се од њих очекује да истовремено буду успешне у послу и у улози супру-
ге и мајке. Налази Росенфиелда утврђују разлике између полова у погледу 
склоности појединим психосоматским болестима (Rosenfield, 1980, пре-
ма Станојевић и Милошевић, 2011). Код мушкараца стрес чешће изазива 
срчане сметње, чир на желудцу и хипертензију, док код жена депресивне 
поремећаје, вртоглавице, мигрене, астму. Истраживање Џонса потврђује 
значајну повезаност задовољства послом и задовољства животом уопште 
(Jones, 2006). Главни извори радног стреса су (Mosadeghrad, 2014)  неадек-
ватне плате, неједнакост на послу, превише посла, мањак особља, прити-
сак, несигурност посла и недостатак подршке менаџмента. 

Резултати истраживања спроведеног на менаџерској популацији у 
трговини у Србији (Кнежевић, 2014) потврђују да више од половине ме-
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наџера има повишење на различитим индикаторима радног стреса, што је 
више него у истраживањима других аутора (Mosadeghrad, 2014). Утврђена 
је разлика у структури симптома стреса обзиром на пол, што је у скла-
ду са резултатима других испитивања (Fotinatos-Ventouratos & Cooper, 
2005; Granleese, 2004; Toth, 2005). Дистрес и соматизација су израженији 
у односу на депресију и анксиозност и односи се углавном на менаџерке. 
Анксиозности су више скони менаџери у оперативи, него у режији, а више 
дистреса показују мање образовани менаџери. Депресији су више склони 
менаџери нижег хијерархијског нивоа са дужим радним стажом, који нису 
у браку. Налази истраживања (Кнежевић, 2014), такође потврђују да ме-
наџери преферирају Препричавање као стил управљања (подразумева ди-
ректно вођење), јер им оно обезбеђује квалитетније уклапање у организа-
циону културу компаније, док налази других истраживања потврђују да је 
поверење између менаџера и запослених и стил управљања имају кључни 
утицај на ефективност запослених (Grant, Wallace & Spurgeon, 2013). 

Резултати истраживања на истом узорку (Кнежевић, 2014) показују 
да стил управљања представља предиктор стреса на раду, при чему сви 
стилови (Директива, Препричавање, Учествовање и Делегирање) допри-
носе предикцији дистреса и депресије, поврх животних и радних стилова, 
остварујући ефекат на депресију и донекле на дистрес. Будући да дистрес 
настаје као психичка последица улагања напора да се стрес савлада, он 
представља уобичајену реакцију појединца у стрес-ситуацији, те је као та-
кав повезан са особинама личности и другим ситуационим факторима, 
што је у складу са налазима студије о повезаности особина личности са 
доживљајем професионалног стреса код менаџера при војсци Србије, који 
показују да особине личности и неке социодемографске варијабле (млађи 
испитаници, са краћим радним стажом) значајно корелирају са дожи-
вљајем професионалног стреса (Чабаркапа и сар., 2010). Од стилова упра-
вљања на дистрес и депресију статистички значајан допринос остварује 
само Учествовање (при чему је његов утицај маргиналан у случају дис-
треса) и донекле Делегирање, које остварује допринос на депресију. Код 
менаџера који у процесу вођења често асистирају својим сарадницима у 
погледу појашњења и непосредно, директно их воде када је то потребно, 
можемо предвидети депресију. Претпоставка је да се при томе менаџери 
више социјално инвестирају и вероватно у тој размени више и добијају за-
узврат, те је стога добијени налаз необичан и захтева детаљнију анализу.

Поједина истраживања у Србији (Кнежавић, 2014) показују да се веће 
задовољство усклађеношћу приватног и професионалног сегмента живота 
код менаџера повезује са ниже израженим симптомима стреса на раду, и 
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обрнуто. Готово 60% испитаника успева да оствари баланс између разли-
читих сегмената живота и веома су задовољни оствареном усклађеношћу 
(50,97% испитаника је задовољно, док је 7,77% чак веома задовољно), иако 
се у самој малопродајној компанији у којој је истраживање рађено заиста 
доста ради. Наведено се може разумети у светлу чињенице да запослење 
на менаџерској позицији у стабилној компанији пружа осећај сигурности, 
обезбеђује професионалну афирмацију и могућност развоја каријере, што, 
обзиром на стопу незапослености и слабу доступности квалитетних пос-
лодаваца у Србији, само по себи представља вредност коју запослени по-
штују, што у крајњем резултује њиховим задовољством. Резултати се могу 
довести у везу са налазима Казија и Задеха (Kazi &Zadeh, 2011) о  индиви-
дуалном искуству појединца у настојању да одрже баланс између разли-
читих сегмената живота, који потврђују да неравнотежа и незадовољство 
у професионалном животу доводи до незадовољства и у личном животу, 
што може да резултује одлуком о промени посла. 

Истраживање на МБА студентима у Србији (Пенезић, Дрезгић и Лалић, 
2008) указује на важност синдрома изгарања и апелује на појединце у очу-
вању сопственог менталног здравља, али истовремено и постизања бољих 
пословних перформанси организација у којима раде. Услед одбијања да се 
пролонгирана изложеност стресу схвати озбиљно, нагомилавају се про-
блеми који доводе до пораста синдрома изгарања, па се препоручује те-
мељније сагледавање проблема и решавање конфликата према поставље-
ном приоритету циљева. Препоруке за превенцију синдрома изгарања су 
да индивидуа: преиспита свој животни стил, буде интроспективна, смањи 
потребу за доказивањем, одвоји време за одмор, развије вештину реша-
вања конфликата, пажљиво бира особље за тимски рад, минимизира ад-
министративне одговорности.

ЗАКЉУЧАК

У друштву је присутно очекивање да запослени, а нарочито менаџери, 
буду успешни и на послу, као и у приватном животу. Социјални притисак 
у том смислу је толико јак да они имају потребу да се пред другим људима 
претварају да су успешни. Здрава радна снага је кључна за пословање орга-
низација, обзиром на велике финансијске последице. 

Препоручује се да управљање стресом у компанији буде препознато 
као вредна инвестиција за запослене, јер значај који стрес има како за поје-
динца, тако и за компанију је огроман (Fulcheri, Barzega, Maina, Novara & 
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Ravizza, 1995). Актуелна ситуација у Србији је таква да већина организа-
ција не располаже дефинисаним Work-Life Balance програмима, са којим 
запослени треба да буду упознати и да има једнаке могућности примене 
свих програма дефинисаних од стране организације. Бројним истражи-
вањима је доказано, да програми дефинисани у организацијама не значе 
ништа уколико менаџемент не подржава једнаку примену програма за све 
запослене (James, Galinsky, Kim, & Brownfield, 2005). Конфликт између по-
словних и породичних обавеза и немогућност успостављања равнотеже 
изазива стрес код запослених. Истраживања рађена у свету показала су 
да је радник задовољан својим приватним животом, пословно још успеш-
нији. 

Исцрпљивање на послу представља друштвени и професионални про-
блем који дугорочно посматрано утиче на резултате рада и сваку организа-
цију може довести до кризе. Само задовољни запослени, који су стабилни, 
добро интегрисани и афирмисани у свим сферама живота, могу на дуже 
стазе да буду снажан ослонац развоју компаније. Стога се функција уп-
рављања људским потенцијалима у савременим организацијама све више 
мора бавити проблемом баланса између пословног и приватног аспекта 
живота својих запослених, а нарочито менаџера, који су кључни носиоци 
свих процеса. Према подацима истраживања Европске агенције за сигур-
ност на раду и заштиту здравља, на листи најзаступљенијих проблема у 
вези са здрављем у Европској Унији стрес се налази на другом месту. Од 
стреса на раду пати сваки трећи запослени у ЕУ, односно 28%, што изно-
си око 41,2 милиона запослених. Последице стреса на раду су и 50-60% 
свих изгубљених радних дана и чак 5 милиона несрећа на раду, због чега 
годишње настају губици од најмање 20 милијарди еура. Зато поједине ор-
ганизације посебну пажњу усмеравају на контролу и отклањање организа-
ционих узрока и јачање индивидуалних способности суочавања са стресо-
геним ситуацијама, а у циљу стварања задовољних и здравих радника који 
ће онда бити мотивисани и продуктивни и на послу. Тако детаљне студије 
у вези са стресом у Србији не постоје, али се претпоставља да ситуација 
није значајно другачија. Србија се као земља у транзицији налази пред 
изазовима трансформације застарелих облика стилова управљања у орга-
низацијама у савремене. Већина организација је већ применила одређене 
елементе лидерства у своје процесе, али су ретке оне које су у потпуности 
имплементирале концепт савременог лидерства у своје пословање. На 
основу истраживања указујемо на постојање простора да се направи зна-
чајнији искорак менаџера у правцу већег поверења у запослене и њихово 
подстицање на проактивност и лични развој.
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SUMMARY 
THE INFLUENCE OF MANAGEMENT STYLES ON THE 

WORK-RELATED STRESS OF THE MANAGERS

Modern organizations in their constant pursuit of business objectives 
increasingly expect from their employees, especially managers, to be exclusively 
committed to the organization and its success. The aim of this paper is to 
present the conceptual and theoretical issues related to the connection between 
the management styles and stress at the workplace among managers, which 
also entails the definition of the key terms and their delimitation from related 
concepts, whereby the management styles are treated from the standpoint of the 
situational leadership model developed by Hersеy and Blanchard, and stress is 
seen from the viewpoint of the transactional theory of stress.

Кеy wоrds: managers, management styles, work stress, transactional model, 
situational theory of leadership. 
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