БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
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ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
КОМУНИЦИРАЊА
ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛ ЛИЧНОСТИ
КОРПОРАТИВНИ ИДЕНТИТЕТ, ИМИЏ И
РЕПУТАЦИЈА
ПОСЛОВНИ БОНТОН
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ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛ ЛИЧНОСТИ
На комуницирање утичу способности
способности,, особине и
динамичке црте личности
Способности
Интелектуалне
Психомоторне
Психосензорне
Перцептивне

Особине личности
Тип личности
Темперамент
Карактер
Емоционална
стабилност

Динамичке
црте личности
Мотиви
Интереси
Ставови

Психолошки профил = јединствени склоп особина
особина,,
потреба,, мотива
потреба
мотива,, вредности и интереса особе
Личност – карактеристичан начин по
пон
нашања
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Основна идеја психологије пословне комуникације –
на основу разних показатеља спознати какве
психолошке особине поседује наш пословни партнер
или сарадник






Циљ процене:
открити ком типу личности припада пословни партнер
одвојити личност од проблема
открити стратегију комуникације
избећи одбијање и конфликте
успешно завршити посао
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АСЕРТИВНОСТ
Облик понашања у социјалним интеракцијама којим се
боримо за своја права, у којем изражавамо своје жеље и
осећаје, одбијамо неразумне захтеве на начин да не
наносимо психолошку или физичку штету другим особама
ЗАСТУПАЊЕ СЕБЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ ДРУГИХ
Темељни се на поштовању људских права
Полази се од тога
тога:: „Ја сам у реду – ти си си у реду”
Манифестује се кроз начин комуницирања и
понашања
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Основни елементи
асертивног понашања





Јасно изражавање ПОНАШАЊА које нам смета
Објашњавање РАЗЛОГА због којег нам то понашање смета
– изражавање властитог мишљења, осећаја и/или
последица тог понашања
Јасно изражавање нашег ЗАХТЕВА

АСЕРТИВНО ПОНАШАЊЕ МОГУЋЕ ЈЕ
НАУЧИТИ!
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Технике асертивног комуницирања


Ја-поруке



Неслагање без нападања



Како рећи НЕ



Изрећи приговор (критику) без вређања



Изрећи похвалу



Техника „покварене грамофонске плоче”
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Ја-поруке
 опис понашања, без
просуђивања
 интерпретација и наше
тумачење

Формула:
1. Када ти (опис понашања друге
особе)
2. осећам се (моје емоције ако је
прикладно)

 изражавање осећаја

3. јер (зашто је понашање друге
особе проблем)

 изрицање жеља и потреба

4. и желела бих (шта желим да се
догоди)

 будуће акције

Када ћутиш и намрштен си,
збуњена сам јер не знам што се
догађа. Желела бих да кажеш
што ти је.
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Неслагање без нападања
 јасно реците НЕ и кратко разлог
 немојте превише тумачити, извињавати се
 понудите друго решење, ако постоји
 не пребацујте одговорност на друге
 код посебно упорних примените технику
„покварене грамофонске плоче”
Отворим уста да кажем НЕ а из мојих уста изађе
НЕма проблема
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Изрећи приговор без вређања
 усмерите приговор на ПОНАШАЊЕ
 будите СПЕЦИФИЧНИ (наведите које понашање)
 реците што желите, а не што не желите
(Ја реченице)
 изреците то НЕПОСРЕДНО НАКОН понашања
 пазите на своје НЕВЕРБАЛНО понашање
 радите то У ЧЕТИРИ ОКА
(похвалите пред другима, критикујте насамо)
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Како примити приговор
 немојте се одмах бранити и оправдавати
 пажљиво саслушајте до краја
 питајте на што се тачно односи
 интерпретирајте као нечије мишљење, а не као
чињеницу и утврдите што је:


тачно
делимично тачно



нетачно
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Како похвалити другога



гледајте у особу, насмешите се



будите кратки и јасни



говорите у првом лицу и кажите име особе



будите одређени – на што се односи похвала
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Како примити похвалу
 немојте бити лажно скромни
 гледајте особу у очи, насмешите се
 реците њено име и захвалите се
 прихватите похвалу, ако се слажете
 ако се не слажете, захвалите и реците зашто
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Техника „покварене грамофонске плоче”
Техника која се користи када хоћемо да нас ,,чују“ они људи
који се карактеришу као некоoперативни и манипулативни
Кључно код ове технике јесте упорно понављање оного
што желимо да пренесемо другоме








Кораци:
Одредите тачно шта је то што желите, а шта не
Направите кратку, специфичну, лако разумљиву реченицу о томе шта
желите
Избегавајте ,,слаба места“ и пропусте у реченици које би друга особа
могла да употреби у своју корист
Користите говор тела како би подржали оно што говорите
Одлучно понављајте своју кратку реченицу онолико пута колико је
потребно да особа ,,чује“ вашу поруку и да схвати да нећете променити
сопствено мишљење
Можете желети да сазнате нешто о мишљењу, осећањима или жељама
друге особе пре него што се вратите свом ,,покварена плоча“
понављању; не осећаје обавезу да одговорите на питања
те особе; будите опрезани да вам нешто не одвуче пажњу од
вашег почетног циља
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Основна асертивна права


Право на самоодговорност – право да самостално процењујеш
сопствено понашање, мисли и емоције и да преузмеш одговорност за
њихово јављање и последице које оне имају по тебе



Право на неправдање – право да не дајеш разлоге или изговоре
којима би оправдао своје понашање



Право на границе – право да сам судиш о томе да ли си
одговоран за решавање проблема других људи



Правно на раст – право да се предомислиш



Право на „Тачно, погрешила сам“– право да правиш грешке
и будеш одговоран за њих



Право на сазнавање – право да кажеш: „Не знам“



Право да се не допаднеш – право да не комуницираш са људима
руководећи се искључиво тиме како се они осећају или ће се осећати,
да не зависиш од наклоности других људи



Право на сопствену логику – право да будеш нелогичан при
доношењу одлука



Право да не разумеш – право да кажеш: „Не разумем“



Право да будеш сопствени судија – право да кажеш: „Баш ме брига“
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Како постати асертиван
 откриј у којим си ситуацијама неасертиван/на
(пасиван или агресиван)
 вежбај у машти
(ситуација / особа)
 вежбај с пријатељима
 покушај у стварној животној ситуацији
(почни од мање важних)
 немој одустати код првог неуспеха
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Психолошки профил особа са
којима комуницирате
комуницирате**
• Доминантан тип
• Тип перфекционисте
• Тип који воли да убеђује
• Тип који жели сигурност
• Критичар
• Несигурна особа
• Особа са продуженим периодом одлучивања
• Егоцентрична особа
• Депресивна особа
• Неповерљива особа

• Агресивна особа
• Апатична особа
• Бизарни клијент
• Убица дечијег лица
• Манични клијент
• Клијент силеџија
• Адиктивни клијент
• Перверзни клијент
• Клијент са траумама
• Креативни клијент

Неопходно је најпре одредити ком типу личности неко припада, које тешкоће
прави у комуникацији, а потом стратегију за њихово превазилажење
* Марић, Ј. (2005). Психологија пословне комуникације: Београд: Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, стр. 89–98.
Mandić, T. (2003). Komunikologija: psihologija komunikacije. Beograd: Clio, str. 203–247.
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Стилови комуницирања

Сви ови психолошки профили могу
се свести на четири основна стила


агресивни



пасивни



пасивно
асивно--агресивни



асертивни
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Агресиван стил комуницирања
захтева и наређује (нема молим и хвала)
оптужује и криви друге
не признаје своје грешке
усмерена на особу, а не на понашање особе
не слуша и прекида
гласно говори
агресивна гестикулација
„зури” у саговорника
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Пасиван стил комуницирања
• избегава расправу
• већином ћути или пуно прича – ништа не каже
• не изражава своје мишљење већ туђе
• брзо признаје своју грешку и често се извињава
• говори тихо, не подиже глас
• већину времена не гледа у очи
• смеши се и стално клима главом
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Пасивно--агресиван стил комуницирања
Пасивно
саркастичне, ироничне примедбе
ретко износи своје мишљење јавно
„генерал после битке”
увек је „жртва”
не показује праве осећаје
оптужује друге за своје фрустрације
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Асертиван стил комуницирања
зна активно да слуша!!!
поштује друге и то тражи за себе
јасно, конкретно и директно говори
исказује своја очекивања и осећаје
позитиво изриче приговоре
зна да похвали друге
зна да се контролише своја негативна осећања!!!
преузима одговорност за своје речи и дела
спреман/на на извињење кад погреши
гледа у очи и показује осећања
глас прилагођава ситуацији
22

Пример 1. Шта је асертивност
„Не постоји адекватан превод за ову реч, али се можда најлакше може
разумети кроз понашања која су супротна од асертивног: агресивно и
пасивно.
Када се неко понаша агресивно он своје потребе остварује по сваку цену,
не водећи рачуна о другим људима. Народски речено то су они који „газе
преко мртвих“.
Пасивно понашање огледа се у повлачењу пред другим људима и
незаузимању за себе. То су људи које други, агресивни, газе на
различите начине, зато што не умеју да се заузму за себе.
Асертивност је златна средина. Заузимање за себе и своја права и
потребе, водећи притом рачуна и о другим људима.“
Извор: Panić, J. (2015). Asertivnost i asertivna komunikacija.
Preuzeto 20. 12. 2019. sa https://www.jelenapanic.com/asertivnost-lek-protiv-nasilnika/
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Успешни и неуспешни комуникатори
УСПЕШАН КОМУНИКАТОР

НЕУСПЕШАН КОМУНИКАТОР

1. Оријентисан само на посао
1. На средини пута. Показује умерен
(производ). Клијента посматра као
интерес и за клијента и за посао.
део посла. Није свестан његових
Пријатан у комуникацији с клијентом.
осећања (нема емпатије) и ставова.
Рутински приступа послу.
Удаљава клијента (партнера).
Продаје: себе и посао у умереној мери
Продаје: посао (производ)
2. Висока оријентација на клијента и
2. Оријентисан на људе. Минимално
посао. Оријентација на клијента:
окупиран послом, окупиран клијентом
добро познаје његове потребе. Настоји
и његовим осећањима. Настоји да
да испуни очекивања клијента својом
развије пријатељске односе. Може
понудом. Оријентација на посао:
бити заморан.
високо познавање посла или
производа.
Продаје: себе (шарм)
Продаје: решења
3. Узми или остави. Није оријентисан
ни на посао ни на клијента. Пасиван.
Верује да ће један проценат клијената
свакако прихватити понуду.
Продаје: ни једно ни друго.
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КОРПОРАТИВНИ ИДЕНТИТЕТ, ИМИЏ И
РЕПУТАЦИЈА
Корпоративне комуникације – планско долажење до
информација из окружења и њихове размене унутар
компаније, као и размене информација између компаније
и различитих сегмената окружења у којем она послује
Корпоративна комуникација почива на стварним
карактеристикама организације
организације,, на у њој владајућој
пословној етици и корпоративној култури
Спољашњи комуникациони процес – интеракција организације
с различитим елементима спољашњег окружења
окружења:: јавност
јавност,,
медији,, финансије
медији
финансије,, влада
влада,, купци
купци,, запослени
запослени...
...




Категорије интеракције
интеракције::
Корпоративни идентитет
Корпоративни имиџ
Корпоративна репутација
25

Корпоративни идентитет








Филозофија стварања разумевања између оранизације и циљних
група – оно по чему организацију идентификује јавност, купци,
пословни партнери...
Идентитет – средства којима се компанија жели представити на
тржишту, или позиционирати свој производ/услугу
„Портрет једне компаније“ (Блек) – који се изражава кроз њену
филозофију, историју, културу, стратегију, начин управљања,
углед, понашање запослених...
Елементи:
* логотип – име и графички приказ имена
* боја – нпр. „British Airways“ плава боја
* слог – организација увек користи одређен тип слова који
примењује код свих штампаних материјала
* карактер струке (заштитни знак) – вербално преводи у визуелно
“визуелни сажетак укупне корпоративне намене”
* стални слоган –РТС ,,Ваше право да знате све”
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Корпоративни имиџ








Слика коју о организацији имају купци, добављачи,
пословни партнери, запослени... у вези је с квалитетом
услуге коју пружа организација, производима и начином
комуницирања
Корпоративни имиџ – начин на који јавност види
организацију и њене производе или услуге
Имиџ је „холистички и снажан утисак одређене групе о
некој компанији, који је резултат делом процесирања
информација од стране припадника те групе, а делом
свеукупном комуникацијом компаније на тему њене
природе, односно преношењем фабрикованe и
пројeктoванe сликe o сeби“*
Имиџ има утицај на перцепције потрошача – на
вероватноћу одлучивања о куповини одређеног
производа или услуге

* Alvesson, M. (1990). Organization from substance to image. Organizational Studies, 11(3), 373-394.
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Корпоративна
Корпоративн
а репутација
Репутација се дефинише као „перцепција стејкхолдера о
компанији, њеним активностима у прошлости, као и
очекиванoм развоју у будућности, у поређењу с
конкуренцијом“*
Основне улоге корпоративне репутације:**

сигнализирање стејкхолдерима интерне вредности и
стратегијских опредељења компаније и

обезбеђивање стејкхолдерима веће могућности
предвиђања понашања компаније у будућности
Ефекти добре корпоративне репутације: привлачење и
задржавање потрошача; могућности имплементације
стратегије премијум цена; веће поверење инвеститора и
партнера; већа медијска пажња и привлачење
компетентних људских ресурса
* Mitić, S., Ognjanov, G. (2013). Konkurentska prednost i korporativne komunikacije. Marketing, 44(4), str. 346.
** Dowling, G, & Moran, P. (2012). Corporate Reputations: Built i or Bolted on? California Management review, 54(2), 25–42.
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Однос корпоративног идентитета,
имиџа и репутације
Идеална ситуација настаје када се слика у јавности (имиџ) поклапа са
сликом о себи (идентитетом)
И (идеално) = И (имиџ) = И (идентитет)
Корпоративни идентитет се може схватити и као „стил организације”
Добро осмишљен и тачно примењен идентитет подиже вредност
корпоративном имиџу
Имиџ поред идентитета чине:

карактеристике личности – персоналност

углед – репутација

систем усвојених вредности – пословна етика
Репутација се односи на углед који организација стиче и одржава
захваљујући добрим перформансама, односно коришћењу
организационих ресурса
* Mitić, S., Ognjanov, G. (2013). Konkurentska prednost i korporativne komunikacije. Marketing, 44(4), str. 346.
** Dowling, G, & Moran, P. (2012). Corporate Reputations: Built i or Bolted on? California Management review, 54(2), 25–42.
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Модел управљања корпоративнм репутацијом и имиџом*
Екстерни фактори
кроз

Корпоративни
идентитет

креира

Корпоративну
комуникацију

може се довести до

Корпоративни
имиџ
и
корпоративна
репутација

Конкурентске
предности:
- мрежа односа
- репутација
- иновативност

повратна веза
повратна веза

Корпоративна комуникација се појављује као веза између корпоративног идентитета,
с једне, и корпоративног имиџа и репутације, с друге стране
Ова повратна веза представља окосницу управљања корпоративним идентитетом
* Gray, R.E., & Balmer, J.M.T. (1998). Managing Corporate Image and Corporate Reputation. Long Range Planning, 31(5), pp. 659–702.
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Однос између корпоративног идентитета, имиџа и репутације*

Корпоративни идентитет, имиџ и репутација различите манифестације корпоративне
комуникације. Повезује их процес који се може описати на следећи начин:
„корпоративним идентитетом и корпоративном комуникацијом креира се имиџ и
репутација и тиме се обезбеђује конкурентна позиционираност организације”**
* Модификовано према Filipović, V., Kostić M. (2011). Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, str. 106.
** Ibid., str. 105.
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ПОСЛОВНИ БОНТОН
Бонтон = скуп правила понашања у друштву
Учтиво,, пристојно
Учтиво
пристојно,, уљудно понашање
Понашање одликује љубазност
љубазност,, професионалност
професионалност,, поштовање
личности и дистанце
Четири начина којима представљамо себе другима
другима::


представљање сопствене личности у јавности – какви бисмо
желели да будемо



представљање „умањене“, скромне варијанте личности



представљање претенциозне, улепшане варијане



представљање себе какви заиста јесмо – најтежи и
најкомплекснији начин представљања; претпоставља
познавање сопствених вредности, као и мана са којима се
треба у потпуности суочити
32



За стварање професионалног стила понашања од
пресудне важности су односи са сарадницима и
примена комуникационих вештина



У вербалној комуникацији бонтон подразумева
одговорност према изговореној, нарочито према
датој речи, што доприноси стварању поузданости, поверења и
сигурности



Идеална слика пословног понашања доприноси креирању
креирању
мишљења
мишљењ
а о поверљивом, поузданом и сигурном партнеру,
пријатном, коректном, љубазном и предусретљивом колеги, о
лидеру способном
способном да, поред изразите стручности и знања, око
себе створи и креативну атмосферу за рад
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Норме пословног бонтона
 Понашање – манири

 Обележавање одређених датума

 Ословљавање – обраћање

 Поклони

 Титулирање

 Пословна путовања

 Поздрављање

 Односи са странцима

 Пословна етикеција – протокол

 Телефонирање

 Пословни морал

 Мобилна телефонија

 Одевање

 Пословна коресподенција

 Организовање свечаности

 Електронска пошта

 Понашање за столом

 Начин писања биографије
34

Правила лепог понашања
Успех у сваком послу зависи од три фактора:
НАПОРНОГ РАДА, ПРОФЕСИОНАЛНО ОДГОВОРНОГ И ЛЕПОГ ПОНАШАЊА
Правила за остварење добарог пословног успеха:


Прва реченица не треба да буде дужа од десет речи



Будите максимално могуће дотерани



Остварујте контакт очима и при томе се осмехујте



Ходајте с намером да изразите виталност



Свог саговорника ако је могуће укључите у првих десет
до дванаест речи свог говора
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Легенда каже да постоји један део тебе који
јури напред и други део који каска за њим.
Успори! Сретни се са собом и својим
аутентичним потребама.
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ПИТАЊА???
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