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СПОДЕЛЕНИТЕ МЕНТАЛНИ МОДЕЛИ И НИВНОТО 

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ УСПЕШНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ 

ПРОМЕНИ 

 

 

 

 

Вовед  

Глобалните економски и политички трендови укажуваат на претстоен период во кој 

единствено кризните состојби се константи. Во ваквата турбулентна сегашност, со 

постојани, песимистички прогнози за иднината, како никогаш до сега, организациите од 

сите видови и на сите пазари се наоѓаат во отпочнати процеси на постојани и неретко 

интензивни организациски промени.  

Теоријата на организациски промени воопшто не е неистражено поле, а арсеналот на 

методи и алатки за креирање на одржливи организациски интервенции е обемен, но 

сепак, постоечката емпирија укажува дека 70% од организациските трансформации се 

неуспешни1, а помалку од 25% од дизајнираните организациски интервенции се 

долгорочно успешни2.  

Неуспехот во спроведувањето на клучни организациски промени во вака сеопфатно 

волатилни и континуирано неизвесни пазарни услови може да биде фатален за 

организацијата. Токму затоа, појавата која ќе биде истражувана во овој труд се 

Организациските промени и факторите кои влијаат на успехот во нивната 

имплементација.  

Трудот потесно ќе ги утврди и истражи споделените ментални модели меѓу вработените 

во објектите од примерокот и постојните организациски култури во истите со посебно 

внимание на тековната манифестација на културата идентификувана како организациска 

клима во која се спроведуваат осмислените организациски промени. Овие два влијателни 

фактори ќе бидат земени предвид при трагањето по можните прични за алергиската 

реакција на организацискиот имун-систем (манифестирана со отфрлање на промената 

како „страно тело“) како трет влијателен фактор за успешното спроведување на 

организациски промени. 

 
1 https://www.mckinsey.com/business-functions/transformation/our-insights/why-do-most-transformations-

fail-a-conversation-with-harry-robinson 

2 https://www.tinypulse.com/blog/sk-successful-organizational-change-examples 

https://www.mckinsey.com/business-functions/transformation/our-insights/why-do-most-transformations-fail-a-conversation-with-harry-robinson
https://www.mckinsey.com/business-functions/transformation/our-insights/why-do-most-transformations-fail-a-conversation-with-harry-robinson
https://www.tinypulse.com/blog/sk-successful-organizational-change-examples
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Идентификуван проблем во трудот 

Дизајнот и имплеметацијата на организациски промени се ризичен и скап потфат за 

секоја организација. Побаруваат дополнително време и финансии, ангажираат човечки 

ресурси кои се веќе оптоварени со тековни работни обврски, одвлекуваат фокус од 

оперативните приоритети и се потенцијално жариште на меѓусекторски и меѓучовечки 

конфликти. Сепак, и покрај стратешката важност и вредност на овие потфати, теренските 

искуства кажуваат дека огромен дел (повеќе од 75%) од спроведените организациски 

промени се неуспешни или едноставно неодржливи на долг рок.  

Пречките кон успехот на организациските промени се од објективна и субјективна 

природа. Објективните пречки се јавуваат во вид на политички влијанија, непредвидени 

пазарни динамики, неочекуван развој во технологиите, социјални промени или, како 

тековно, во вид на глобална закана по човештвото. Овие пречки организацијата ќе се 

обиде да ги надмине или амортизира реактивно и кризно, во рамките на своите 

способности и можности, во услови кои важат и за повеќето други организации.  

Од друга страна, постојат субјективни пречки во процесот на имплементација на 

организациски промени, главно во доменот на човечките ресурси во организацијата, кои 

стратешкото водство има задача да ги предвиди, навремено воочи и пресретне, пред 

истите да предизвикаат забавување или целосен прекин на имплементацијата на 

промените. Овие пречки се манифестираат во вид на влошена организациска клима и 

односи, неефектуирано стратешко водство, субјективни отпори кај вработените 

вклучени во спроведувањето на решенијата, толерирани непродуктивни однесувања, 

споделени реактивни ментални модели итн. 

Оттука, идентификуваниот проблем во овој докторски труд е прашањето: 

Кои се пречките во успешното спроведување на организациските промени на кои 

можат да влијаат водството и агентот на промените? 

 

Предмет на истражувањето 

Идентификуваниот проблем на овој труд е врамен меѓу однесувањата на водството при 

осмислувањето и спроведувањето на промените, нивните стилови на водење и 

прилагодливоста кон различните категории следбеници во процесот на имплементација 

на промените, понатаму со споделеното разбирање на промените и посакуваните 

исходи од страна на вработените, нивната вклученост во процесите на промени и, 

конечно, со тековната манифестација на организациската култура во вид на постојна 

организациска клима. 

Сметајќи ги за ограничувачки факторите кои се однесуваат на карактеристиките на 

водството кои се клучни во процесот на осмислување на промените и (не)вклученоста 
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на вработените во процесот на дизајн на промените, во фокусот на ова истражување ќе 

бидат однесувањата и ставовите на учесниците вклучени во процесот на спроведување 

на организациски промени.  

Затоа, предметот на истражување на овој труд е: Споделените ментални модели во 

организацијата и постојната организациска клима, како влијателни фактори за 

успешното спроведување на организациски промени. 

 

 

Вид на истражување и истражувачка парадигма 

 

Во вид на класична каузална дескрипција, трудот е поставен во квалитативна 

истражувачка парадигма (со опис на феномените во различен организациски контекст) 

надополнета со проценка на споделените ментални модели во организацијата и проценка 

на организациска клима во текот на спроведувањето на промените. 

 
 

Истражувачки дизајн 

 

ExPost Facto експеримент во примерок на организации во кои се веќе спроведени 

организациски промени со различен степен на успешност, а со цел да се идентификуваат 

пречките во нивната имплементација.  

 

 

Варијабли во истражувањето 

 

Независни варијабли:  

Основна независна варијабла 

Споделени ментални модели меѓу вработените во организацијата 

Менталните модели се внатрешни претстави кои овозможуваат ефективнa 

интеракција со светот. За разлика од културните норми, кои го водат 

однесувањето, менталните модели се каузални или причинско-последични 

верувања.  

Споделените ментални модели се „заеднички каузални верувања“ кои помагаат 

во интерперсоналната комуникација и во поврзувањето на луѓето во заедницата. 

Тоа се структури на знаење што ги имаат членовите на организацијата  кои им 

овозможуваат да формираат точни објаснувања и очекувања за задачата и да ги 
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координираат своите постапки и прилагодат своето однесување кон барањата на 

задачата и останатите членови на организацијата. Споделените ментални модели 

на тој начин помагаат да се опише, објасни и предвиди однесувањето на 

членовите на тимот, што им овозможува да се координираати да се прилагодат на 

промените.  

 

Посредувачки варијабли:  

Организациска клима во текот на организациските промени 

Концептот на организациска клима се опишува како индивидуална перцепција на 

работната средина и карактеристиките на организацијата (организациска 

култура, стратегии, правила, вредности, управување, итн.). Организациската 

клима e долготрајна перцепција на вработениот за работната средина и културата 

на организацијата. Се манифестира како збир на особености и карактеристики 

што ги препознаваат вработените. Тие влијаат на нивното однесување низ 

различни димензии како што се односите, автономија, однос кон времето, кон 

сопственоста на организацијата, организациската структура и сл. 

 

Организациски имун-систем  

Организацискиот имун-систем природно се создава од системите, процедурите и 

менталните модели на вработените. Слично на човечкиот имунолошки систем, ја 

штити организацијата од промени (упади) со кревање силни бариери. Се состои 

луѓе, политики, процедури, процеси и култура создадени да спречат промена, без 

оглед на последиците (Gilley, Godek, & Gilley, 2009). Главната намера на овој 

систем е организацијата да работи непречено и да задржи статус кво. 

Организациската култура и интерперсоналните мрежи во организациите 

функционираат на аналоген начин на човечкиот имунолошки систем.  

Кога организацискиот имун-систем функционира добро, спречува лошо 

размислување и лоши индивидуи да влезат и да направат штета на 

организацијата. Култура со високи перформанси обезбедува одредено ниво на 

имунитет на нови идеи и луѓе кои може да го нарушат редовното функционирање. 

Како и кај имунолошкиот систем, сепак, постои кревка рамнотежа што треба да 

се одржува. Ако имуниот систем на организацијата е недоволно силен, лошото 

лидерство може да ја заболи организацијата и да направи голема штета. Во исто 

време, постојат организации со имунолошки системи кои се толку силни што 

ништо што доаѓа однадвор не може да преживее. 

 

Зависна варијабла 

Зависната варијабла во истражувањето е Степенот на имплементираност на 

организациската промена (креираната организациска интервенција) . 
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Хипотези во истражувањето 

 

Општа хипотеза 

Емпиријата и искуствата укажуваат дека споделените ставови помеѓу членовите 

на една група значајно влијаат на изведбата на групата, на однесувањата на 

нејзините членови и на односот кон задачата која групата ја извршува. Во 

контекст на организациски промени кои се спороведувани од групи вработени 

или тимови во организацијата, важно е да се идентификуваат и потврдат овие 

влијанија,  па затоа општата хипотеза на овој труд е: 

Споделените ментални модели во организацијата имаат влијание на успехот 

на имплементацијата на организациските промени  

 

Посебни хипотези 

Менталните модели на индивидуално ниво претставуваат комплексен систем на 

верувања и ставови кој служи за опишување, објаснување и предвидување на 

однесувањето на индивидуата во светот во кој функционира. Во контекст на споделени 

ментални моддели, станува збор за споделени структури на знаење што ги поседуваат 

членовите на групата што им овозможува да формираат објаснувања и очекувања за 

задачата и да ги координираат своите постапки и да го приспособат своето однесување 

кон барањата на задачата и другите членови на групата. 

При имплементацијата на организациска промена од страна на група/тим вработени, 

споделените ментални модели на ниво на групата се призмата низ која се набљудува, 

разбира и спроведува промената. Доколку не постои порамнетост помеѓу разбирањето 

на промената и посакуваните ефекти, од една страна и мотивацијата на вработените да 

ја имплементираат промената, од друга страна, разумно е да се очекува дека 

организацискиот имун-систем ќе ја отфрли истата како непосакувано „страно“ тело. 

Оттука, посебната хипотеза 1 во овој труд гласи: Споделените ментални 

модели условуваат „алергиска“ реакција на организацискиот имун-систем. 

Луѓето се чувари на статус кво, се плашат од промени и oд последиците од однесувањето 

на поинаков начин. Менаџерите и вработените ги гледаат политиките, процедурите, 

процесите и културата како нешто што дава контрола, континуитет и безбедност, што 

резултира со удобно статус кво будно чувано од организацискиот имун-систем. 

Промената го загрозува сето ова.  

Како суштински дел на организацискиот имун-систем вработените се среќаваат со 

новите идеи и формираат мислења, кои потоа ги презентираат на други вработени на 

прифаќање или одбивање. Следствено, нивните ставови кон промената се очекува да 

влијаат на системот од кои се тие дел – организацискиот имун-систем.  
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Оттука, посебната хипотеза 2 во овој труд гласи: Субјективните отпори кон 

промените предизвикуваат „алергиска“ реакција на организацискиот имун-

систем. 

Организациска клима се воочува низ начините како се ефектуира струкурата на 

авотритетот, како се менаџираат конфликтите, колку се охрабрува преземањето ризици, 

како се наградуваат остварувањата, каква е поддршката од колегите и конечно, степенот 

на индивидуална одговорност и интегритет. Сето ова условува вработените да се 

чувствуваат пријатно или непријатно во текот на работата, а особено при процеси на 

имплементација на организациски промени и ефектите и последиците предизвикани од 

нив.  

Истражувачите и практичарите се согласуваат дека организациската клима игра значајна 

улога во успешното спроведување на организациските промени, но сепак 

истражувањата во врска со односот помеѓу климата на организацијата и нејзината 

подготвеност за промени се ретки (Bouckenooghe et al., 2009).  

Земајќи предвид дека организациската клима, како аспект на организациската 

култура е тесно поврзана со менталните модели на своите членови, во интерес на 

збогатување на разбирањето на оваа каузалност, посебната хипотеза 3 во овој 

труд гласи: Организациската клима во текот промените влијае на степенот 

на имплементација на организациските промени. 

 

 

Постапки во трудот 

 

Во подготовката и спроведувањето на истражувањето ќе бидат користени следните 

постапки: 

• Подготовка на преглед на релевантни информации, теоретски концепти, знаења 

и емпириски наоди  

• Подготовка на преглед единици од примерокот на истражувањето 

• Анализа на содржина на организациска документација 

• Длабинско интервју со актерите на промените (успешност на промената и 

субјективни отпори) 

• Проценка на споделените ментални модели и организациската клима во 

организациите  
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Инструменти во трудот 

 

Како инструменти за прибирање податоци во истражувањето ќе се користат следниве: 

 

• Прашалник за перцепција на споделени ментални модели – Five-Factor Perceived 

Mental Models.  

Мерките за перцепцијата на споделените ментални модели овозможува 

увид во свесноста на членовите на организацијата за постоењето на 

споделени ментални модели, без кои тие веројатно не би можеле да ги 

ефектуираат тимските цели. Ваквите мерки бараат помалку време и напор 

од истражувачите при користењето и се полесни за употреба кај 

учесниците и затоа може да се користат со релативна леснотија. Анализите 

на мерките за перцепција се исто така поедноставни за извршување и 

споредување во и низ примероците отколку спроведувањето на анализи на 

содржината на тимските интеракции. Учесниците во истражувањето ќе 

можат да ги пополнат мерките на воочените споделени ментални модели 

во рок од неколку минути, со оглед на релативната едноставност на 

пополнувањето на прашалниците. 

• Прашалник за утврдување на организациска клима – Furnham and Goodstein 

OCQ Organizational Climate Questionnaire  

Прашалникот за организациска клима (OCQ) е развиен од Адриан 

Фурнхам и Леонард Гудстајн во 1997 година. Прашалникот се состои од 

108 прашања поставени на Ликертова скала. Поделени се во 12 

категории: јасност на улогите, почит, комуникација, систем на награди, 

кариерен развој, планирање и донесување одлуки, иновации, односи, 

тимска работа и поддршка, квалитет на услуга, управување со 

конфликти, посветеност и морал, обука и учење, стратешка насока. 

• Потсетник за интервју  

Потсетник за проценка на субјективните отпори при спроведувањето на 

организациски промени и утврдување на перцепцијата на степенот на 

успешност на спроведените промени. 
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