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3. ТЕОРИИ НА МОТИВАЦИЈА

3.1. Теоријата на Маслов

Теоријата на Маслов за хиерархија на потребите 
тргнува од постулатот дека луѓето имаат општа 
низа на потреби кои можат да се подредат во 
хиерархија според нивната важност. Во оваа 
хиерархија првенствени придвижувачи на човечкото 
однесување се потребите од пониско ниво, но откако 
ќе се задоволат овие потреби, нивната улога ја 
преземаат потребите од повисоко ниво. Потребите од 
повисоко ниво ќе се појават само ако се задоволат 
потребите од пониското ниво. Маслов смета дека 
оваа хиерархија е иста за сите луѓе, но различни 
луѓе можат да дејствуваат на различни нивоа во 
оваа хиерархија.

Хиерархијата на потребите е следнава:

Слика 1. Пирамида на потребите според Маслов
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- Надворешна мотивација - e што може да се направи за луѓето за тие да бидат 
мотивирани. Ова вклучува награди, како : зголемена плата, промоција, пофалба и 
казни, дисциплински акции и критика. 

Надворешната мотивација може да има брз и моќен учинок, но не е сигурно дека ќе 
трае долго. Поголема е веројатноста дека внатрешната мотивација ќе има подлабок и 
подолгорочен учинок, бидејќи не е наметната. 

 

3 Теории на мотивација 
3.1 Теоријата на Маслов 
    Теоријата на Маслов за хиерархија на потребите тргнува од постулатот 

дека луѓето имаат општа низа на потреби кои можат да се подредат во хиерархија 
според нивната важност. Во оваа хиерархија првенствени придвижувачи на човечкото 
однесување се потребите од пониско ниво, но откако ќе се задоволат овие потреби, 
нивната улога ја преземаат потребите од повисоко ниво. Потребите од повисоко ниво 
ќе се појават само ако се задоволат потребите од пониското ниво. Маслов смета дека 
оваа хиерархија е иста за сите луѓе, но различни луѓе можат да дејствуваат на различни 
нивоа во оваа хиерархија. 

                   Хиерархијата на потребите е следнава: 

 

Слика  1 Пирамида на потребите според Маслов 
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