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Резиме: Појава насиља на радном месту подразумева интеракцију индивидуалних и друштвених фактора 

ризика са посебним нагласком на радно окружење у коме се обављају одређене врсте радних задатака. 

Овај чланак има за циљ преглед литературе о карактеристикама посла као предикторима насиља  на 

радном месту као и  боље разумевање узрока овог честог проблема у организационом контексту. Питер 

Вар је креирао „Витамин модел“, модел који садржи дванаест категорија карактеристика посла. 

Приликом мапирања и интегрисања налаза претходних истраживања у области насиља на радном месту, 

Варова синтеза се може користити као смерница, будући да нуди најцрпнији приступ класификацији 

карактеристика посла. Стога, у раду се користи ова класификација за структурирање налаза претходних 

истраживања из области насиља  на радном месту. У завршном делу, предлажу се практичарима људских 

ресурса неке смернице које би им могле помоћи у превенцији, али и идентификацији и решавању 

проблема насиља на радном месту. 

Кључне речи: карактеристике посла, насиље на радном месту 

JOB CHARACTERISTICS AS PREDICTORS OF WORKPLACE 

VIOLENCE 

Summary: Occurrence of workplace violence involves the interaction of individual and social risk factors with 

particular emphasis on the work environment in which certain types of work tasks are performed. This article 

aims to review the literature on job characteristics as predictors of workplace violence as well as to better 

understand the causes of this common problem in  organizational context. Peter Warr has created the Vitamin 

Model, a model that contains twelve categories of job characteristics. When mapping and integrating findings 

from previous workplace violence research, Warr 's synthesis can be used as a guideline, as it offers the most 

comprehensive approach to classifying job characteristics. This classification is used in the paper to structure the 

findings of previous researches on workplace violence. The authors further provide HRD practitioners some 

guidelines that may assist them in prevention, identification and dealing with workplace violence. 

Keywords: job characteristics, workplace violence 

1. УВОД 

Насиље на радном месту је раније уско дефинисано, обухватало је само физичко 

насиље које је било повезано са радним активностима. Касније дефиниције су биле 

проширене и обухватале су и друге врсте и облике насиља довољно различите да могу 

да изразе све комплексности овог проблема. Према препорукама Међународне 

организације рада (International Labour Office-ILO), Међународног савета медицинских 

сестара (International Council of Nurses-ICN), Светске здравствене организације (World 

Health Organisation-WHO) и Међународног јавног предузећа (Public Services 

International-PSI) (ILO/ICN/WHO/PSI, 2002)насиље на радном месту се дефинише као:  

„Инциденти у којима су злостављане особе, доживеле претње или напад у околностима 

које се односе на њихов рад, укључујући долазак и одлазак са посла, експлицитан или 

имплицитан изазов за њихову сигурност, добробит или здравље”. 

Закон о спречавању злостављања на раду, Републике Србије (2010)садржи следећу 

дефиницију: ”Свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи 
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запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду 

достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја 

запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или 

увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени 

изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже 

уговор о раду или други уговор.” (Службени гласник, 2010). 

Фактори ризика насиља на радном месту груписани су у три категорије (EU-OSHA, 

2002): индивидуални фактори ризика, организациони фактори и друштвени фактори и 

њихова међусобна веза (фактори повезани са заједницом и друштвом).  

Постоји широк спектар организационих фактора  и они представљајузначајне 

предикторе насиља на радном месту. Органицациони узроци насиља на радном месту 

су бројни, али је позитивно радно окружење  један од кључних фактора који утичу на 

запосленог,његову ангажованост, мотивацију на радном месту, продуктивност(Fasanya 

and Dada, 2016).  

У овом раду фокус је на карактеристикама посла као организационим факторима. 

Негативно и стресно радноокружење може да повећа ризик од сукоба на радном 

месту(O’Moore, 2000). До насиља на радном месту може доћи и услед неадекватне 

обучености запослених да се супроставе насиљу и неспособности организације да 

заштити своје раднике од насиља. Сходно томе, и лидерски стил и понашање менаџера 

такође може утицати на ниво насиља. Различите студије потврђују да монотони 

послови, послови без контроле и надзора могу битиповезани са појавом насиља (Di 

Martino et al, 2003). 

Овај чланак има за циљ преглед литературе о карактеристикама посла као 

предикторима насиља  на радном местуса циљем да се омогући боље разумевање 

узрока овог честог проблема у организационом контексту. У завршном делу, предлажу 

се практичарима људских ресурса неке смернице које би им могле помоћи у 

превенцији, али и идентификацији и решавању проблема насиља на радном месту. 

2. ВАРОВ ,,ВИТАМИН МОДЕЛ“ КАРАКТЕРТИКА ПОСЛА 

Појава насиља на радном месту подразумева интеракцију индивидуалних и 

друштвених фактораризика са посебним нагласком на радно окружење у коме се 

обављају одређене врстерадних задатака.Радни услови или антецеденти насиља на 

радном месту се обично у литератури  одређују као карактеристике посла (Warr, 1987; 

2007). У литератури која се односи на проучавање насиља на радном месту може се 

уочити  велики број радних карактеристика.Питер Вар је (Peter Warr, 1987)представио 

свој „Витамин модел“, модел који се може сматрати свеобухватном синтезом радних 

карактеристика (Warr, 2007). 

Вар разликује дванаест категорија карактеристика посла. У наставку користимо ову 

класификацију за структурирање налаза претходних истраживања из области насиља  

на радном месту.  

Истраживања из многих грана психологије потврђују далекосежни значај прилике 

за контролу (Thompson, 2009) што представља прву карактеристику посла у Варовом 

моделу.Прилика за контролу  односи се на концепте као што су независност, 

аутономија, контрола посла, самоодређење, лична контрола и учешће у одлучивању, 

али и утицај донете одлуке. Чини се да су два аспекта кључна за покривање различитих 

значења могућности за контролу: аутономија задатака и учешће у одлучивању. 
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Аутономија задатка односи се на слободу везану за извршавање радних задатака, док се 

учешће у одлучивању  односи на могућност учешћа у доношењу одлука на вишем 

нивоу (укључујући  рад у тиму или организацији у целини). Ово радна карактеристика 

зависи од појединачног система когнитивних процеса запослених и ситуационих 

услова. 

Друга карактеристика посла коју Вар издваја је могућност употребе вештина и 

способности. Немогућност коришћења (пуног) потенцијала може бити стресор за 

запосленешто доводи до напетостии фрустрације (Warr, 1987). Врло често запослени 

који немају довољно могућности да користе сопствене вештине и способности могу 

постати жртве насиља (Baillien, Neiens, De Vitte & De Cuiper, 2009). Напетост и 

фустрација као дубоки хронични осећај или стање несигурности и незадовољства може 

довести до смањења перформанси. Последично, јављају се негативне реакције колега, 

што би могло резултирати насиљем на послу. Различите студије показују да је 

могућност употребе вештина негативно повезанас појавом насилништва на радном 

месту (Einarsen et al., 1994; Notelaers & De Vitte, 2003).  

Следећа карактеристика посла су екстерно генерисани циљеви у организацији. 

Широка категорија екстерно генерисаних циљева садржи три важне карактеристике 

посла: радно оптерећење, когнитивне захтеве и сукобе улога (Warr, 1987). 

Најоптималнији је умерен ниво захтева, док веома високи нивои екстерно постављених 

циљева захтевају од појединца постизање многих и / или сложених циљева, 

резултирајући  осећајем угњетавања, неспособношћу да се одржи интензитет или 

квалитет рада и, вероватно, страхом од неуспеха (Warr, 1987).  

Екстерно дефинисани циљеви се могу посматрати из шест различитих углова.Први 

аспект се односи на број захтева који се поставља запосленима. Кратки периоди рада са 

малим захтевима прилично су атрактивни, јер нуде периоде одмора или могућност да 

запослени спроведе другу активност. Други аспект је способност суочавања са тешким 

захтевима. Дакле, индивидуални оптималан захтев подразумеваизвесни степен напора. 

Сходно томе, све већи захтеви воде до превеликих напора. Трећи аспект је идентитет 

задатка тј. кохерентност задатка.Идентитет задатка се одређује као степен до кога је 

потребно да се обави посао од почетка до краја са видљивим резултатом. Четврти 

аспект је сукоб улога (сукоб између захтева на послу). То је случај када се постављају 

неспојиви захтеви од стране надређених. Други облик сукоба улога се односи на улоге 

у приватном животу и улоге на послу. Шести аспект је емоционална дисонанца. 

Посебан облик високих захтева na послu настаје у ситуацијама у којима се од 

запослених очекује да покажу или симулирају неку емоцију, а да је заправо не осећају 

(Glomb, Kammeier-Mueller i Rotundo, 2004).  Заправо, емоционална дисонанца 

представља стање када особа осећа једну емоцију, а мора да испољи другу.Продужено 

трајање дисонанце може довести до емоционалне исцрпљености, стреса чак и синдрома 

изгарања. 

Превелико радно оптерећење и високи когнитивни захтеви позитивно су повезано 

са насиљем на радном месту јер запослени су  забринути, напетишто може резултирати 

негативним реакцијама, па чак и ескалацијом сукоба, што резултира насиљем (Baillien 

et al., 2009).  Истраживања показују везу између напорног рада и насиља на 

послу(Niedl, 1996). Овај налаз је потврђен у различитим земљама, попут Норвешке 

(Hauge et al.,2007), Холандије (Hubert et al.,2001) и Белгије (Notelaers & De Vitte,2003).  

Сукоби улога повезани су са насиљем на радном месту на више начина. Утврђено је 

да је сукоб улога повезан са насиљем  на радном месту, због стварање напетости и 
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фрустрације у тиму(Einarsen et al., 1994).Сукоб захтева води у неизвесност у погледу 

очекивања од улога што може изазвати сукобе (Zapf, 1999). Неколико емпиријских 

студија у разним земљама  указују на директну повезаност између сукоба улога и 

насиља (Baillien et al., 2009; Einarsen et al., 1994; Hauge et al., 2007). 

Варова (1987) концепција разноликости као карактеристике посла  односи се на 

аспекте као што су варијација у садржају и локацији посла и непрекидном раду. 

Неколико аутора у различитим земљама потврђују повезаност између насиља на послу 

и монотоног рада (Einarsen et al., 1994) и разноликости (Neyens, Baillien, De Vitte, & 

Notelaers, 2007; Notelaers& De Vitte, 2003), иако ова повезаност није увек пронађена 

(Zapf,1999). Монотон, понаваљајући посао може довести до досаде и фрустрације , што 

може резултирати сукобима и грешкама у извршавању, а затим и  виктимизацијом или 

малтретирањем на послу(Neyens, Baillien, De Vitte, & Notelaers, 2007). Одсуство 

разноврсности  само по себи је непожељно. Људи више воле да стичу нова искуства, да 

се ,,одморе“ од понављајућих рутина и понашања.  

Наредна карактеристика посла је јасноћа окружења. Недостатак јасноће у окружењу 

доживљава се као непожељно само по себи. Несигурност у вези са сопственом 

ситуацијом доводи до анксиозности. Низак ниво предвидивости смањује субјективну 

компетенцију у радној ситуацији тј. мања је могућност процене ризика и прилика. 

Каплан (Caplan, 1975) је развио појам  "неизвесност  посла “која се односи на: 

сигурност развоја каријере (предвидивост будућности) и процена способности у 

будућности. Несигурност посла може се дефинисати као  забринутост због 

неизвесности  у вези посла у будућности (De Vitte, 1999). Према Hoel et al. (2002) i 

McCarthi (1996), несигурност посла може снижавати праг  за негативно понашање код 

запослених (Hoel et al., 2002;  McCarthi, 1996). Страх од губитка посла често се наводи 

као главни разлог зашто запослени толеришу сталну изложеност насиља на послу. 

Пошто се ризик од одмазде смањује, колеге могу постати спремније да примене насиље 

како би постигли циљеве што би могло објаснити повезаност између несигурности на 

послу и насиља у различитим истраживањима (Hauge et al., 2007; Neiens et al., 2007). 

Такође квалитативна истраживања указују да несигурност посла може довести до 

фрустрације и последично насиља на послу (Baillien, Neiens, & De Vitte, 2008).  

Концепција промена у послу уско је повезана са несигурношћу посла. Иако Вар 

није укључио овај аспект у свој модел, ово концепт је такође релевантан, јер промене 

могу створити несигурност у вези са будућносшћу посла, па чак и организације у 

целини. Истраживања показују директ однос између промена на послу и изложености 

малтретирању на послу (Notelaers & De Vitte, 2003). Hoel i Cooper (2000), McCarthi 

(1996) и Sheehan (1999) разговарају о томе ефекти ширег концепта реструктурирања и 

организационих промјена, и тврде да ове промене имају вишеструке последице, попут 

смањених промотивне могућности, повећано радно оптерећење и унутрашња 

конкуренција. Ове промене заузврат могу бити повезане са излагањем насиљу на послу, 

услед повећаног напрезања,стреса и напетости  што доводи до снижавања прага за 

агресивно деловање. У белгијској студији је потврђено  да организациона промена 

утиче на насиље на послу преко несигурности посла, сукоба улога (Baillien & De Vitte, 

2009). Други аспект јасноће радне ситуације је јасноћа улоге (јасни захтеви за одређене 

улоге), који садржи количину и доступност информација о томе који нивои понашања и 

перформанси су потребни  и очекивани (Glazer i Beehr, 2005).Трећи аспект јасноће  

радне ситуације је повратна информација тј. доступност повратних информација о 

сопственим перформансама, што је од суштинске важности за запослене како би 

проценили личну способност утицаја на одржавање радне ситуације као и за развој и 
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коришћење сопствених способности. Повратне информације значајно смањују 

изненађења, ризик и неизвесност резултата. 

Салин (Salin, 2003) наводи да конфликтне улоге могу да произведупревише 

флексибилну организациону политику која такође може ескалирати у насиље на радном 

месту. Мичигенов модел стреса на послу наглашава нејасноћу улога као стресор, што 

доводи до напетости и фрустрација. Напетост  и фрустрацијемогу негативно утицати на 

међуљудске односе који могу резултирати сукобима и насиљем (Baillien et al., 2009; 

Hoel et al., 2002; Einarsen et al., 1994). И други  аутори  закључују да се насиље 

јављакада запослени захтеве на послу перципирају као нејасне (Jennifer, Covie 

&Ananiadou, 2003; Hauge et al., 2007; Neiens et al., 2007).  

Доступност повратних информација које запослени добијају од надређених  ретко 

се проучава у односу на насиље (Notelaers & De Vitte, 2003; Neiens et al., 2007). 

Негативне повратне информације могу повећати фрустрације и напетост.  Последично, 

јављају се лоше перформансе, што би заузврат могло довести до тога да запослени 

постану мета насиља (Baillien et al.,2009).  

Следећа карактеристика посла је контакт с другим људима. Два аспекта овог 

својства треба узети у обзир: с једне стране интензитет и учесталост друштвених 

контаката и са друге стране квалитет друштвених контаката. Учесталост друштвених 

контаката и интеракција је пожељна само до одређене тачке (Hackman and Oldham, 

1975). Чести и интензивни друштвени контакти спречавају приватност и могудовести 

до превеликих захтева, агресије, а самим тим и незадовољства (Fried, Slovik, Ben-David 

& Tiegs, 2001). Осећај фрустрације  је последица већег нивоа буке, чешћих прекида и 

одвлачења пажње од стране других запослених, осећај преоптерећења, недовољне 

приватности и мање пријатељских разговора због недостатка дискреције (McCoi & 

Evans, 2005).  

Расположиви доходак тј. новац је наредна карактеристикау Варовом моделу. 

Висина плате запослених има лични значај, не само да би се обезбедила средства за 

живот или одређени стил живота,  већ и за друштвени значај, тј. „једнак“ третман али и 

као знак личног успеха (Srivastava, Locke & Bartol, 2001). Студије у овој области се 

често заснивају на теорије капитала (Adams, 1963), што имплицира да људи упоређују 

сопствене приходе и улагања са  улагањима и приходима других људи. Улагања су 

обично дефинисана у односу на вештине, уложени напор, квалификације, радне услове, 

радно време и слично. Осећање неправде или перцепција неједнаке расподеле могу 

бити извори сукоба, па и насиља на радном месту.  

Наредна карактеристика посла је физичка сигурност. Главне одреднице  ове 

карактеристике су одсутност опасности тј. сигурно радно окружење и присуство 

добрих радних услова, ергономски одговарајућа опрема и пријатно радно окружење (на 

пример ниво температуре и буке). Низак ниво физичке сигурности ће смањити 

задовољство радника на три начина те повећати могућност сукоба и насиља. Прво, 

постоје директни ефекти, стога, нежељени физички услови сами изазивају негативна 

осећања. Друго,  индиректни ефекат може се појавити као резултат погоршања 

физичког здравља(Meyerding, 2015). Недостатак адекватне  опреме може бити узрок 

незадовољства због накнадних грешака и прекида у процесу рада (Salvendi,2012). 

Вар наводи и вредан друштвени положај као значајну карактеристику посла. 

Професије и радна места разликују се у вредности која им приписује друштво, али и 

организација. Ова радна карактеристика отворенија је за субјективне интерпретације од 
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осталих. Вредност која је везана за одређену улогу може увелико варирати између 

појединаца у истој улози (Butterworth et al., 2013).  

Значјна каркатеристика посла је и подржавајуће вођство. Карактеристике лидера се 

најчешће утврђују на основу перцепције запослених у смислу разматрања понашања 

лидера, подршке и поштовања које показују према запосленима, ппрепознавање 

перформанси запослених и склоност да изразе похвале и уважавање за изведене 

активности(Meyerding, 2015).  Важне особине лидера су да покажу спремност да 

саслушају и прихвате предлоге запослених.  

Изгледи за развој каријере су такође значајна карактеристика посла. Послови се 

разликују с обзиром на њихов сигурност прихода тј. сигурност запослења. Други аспект 

перспектива каријере је могућност за преузимање друге улоге тј. напредовање у 

каријери. Запослени могу поставити питања: да ли стичем искуство и стручност на 

овом послу, да ли ће ми то бити  корисно да бих могао да заузмемвишу позицију и  да 

ли ће ми такавположај бити доступан у будућности? Међутим, овај аспект укључује и 

могућност преласка на друге активности које не морају да подразумевају хијерархијски 

успон. 

Последња карактеристика посла коју Вар истиче је равноправност 

(правичност)Warr, 2013).Правичностсе посматра са два аспекта: правичност у однос 

запосленог и његовог послодавца тј. фер поступање са запосленима и однос  компаније 

према друштву у целини (морални стандарди у организацији или компанији тј. 

одговоран однос према друштву). Организациона правда унутар организације односи се 

на  дистрибуцију правде и процедурална питања. Дистрибутивна правда подразумева 

правичност  у распоређивању радног оптерећења, док се процедурална правдаодноси на 

правичност процеса (Cropanzano, Boven & Gilliland, 2007), посебно у вези са директном 

дискриминацијом на основу старости, пола, етничког порекла и тако даље. Сваки облик 

дискриминације може резултирати сукобима и насиљем на радном месту.  

3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСЛА  И НАСИЉЕ НА РАДНОМ МЕСТУ 

Приликом мапирања и интегрисања налаза претходних истраживања у области 

насиља на радном месту, Варова синтеза се може користити као смерница, будући да 

,,Витамин модел“  нуди најцрпнији приступ класификацији карактеристика посла. 

Резултати истраживања показују да су Варове  категорије карактеристика на послу, 

најпре: прилика за контролу, прилика за употребу вештина,  екстерни циљеви и јасноћа 

у окружењу повезани  сапојавом насиља на радном месту.  

Ограничене могућности контроле изазивају напетост и фрустрацију, што може 

изазвати насиље(Hoel et al., 2002; Zapf & Einarsen, 2005).Насиље је чешће у ситуцаијама 

где је могућност контроле од стране запослених мања.Сличне резултате добијамо и у у 

Норвешкој (Haugeet al., 2007), Холандији (Hubert, Furda, & Steensma, 2001), и Белгији 

(Notelaers & De Vitte, 2003). У неким истраживањима повезаност између насиља на 

радном месту и прилика за контролу је  слаба (Notelaers et al., 2010).  Друга 

истраживања показују да је могућност контроле повезана са насиљем у организационом 

контексту на посредан начин  (Einarsen et al.,1994) . Пример су ситуације када  низак 

ниво контроле  може довести до сукоба улога, који, сходно томе, могу проузроковати 

насиље на радном месту. Недостатак могућности да се учествује у одлучивању може на 

тај начин повећати фрустрацију (Einarsen, 2000), која  може довести до сукоба (Zapf, 

2001) и насиља на радном месту (Skogstad, Matthiesen, & Einarsen, 2007). 
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Друга истраживања, наиме, показују да ниво аутономије задатканије био значајно 

повезан са насиљем на радном месту (Notelaers et al., 2010).Налази Нотелерса и  

сарадника се могу објаснити на различите начине. Прво, запослени који су се суочавали 

са многим стресорима на послу могу постати жртве насиља, јер стресори доводе до 

бихевиоралних и афективних реакција које могу подстаћи друге да се агресивно 

понашају (Baillien et al., 2009; Bovling & Beehr, 2006). Друго, појединци који пријављују 

стресоре вероватно деле  раднеуслове са починиоцима насиља. Ови стресори који се 

тичу посла могу охрабрити починиоце да насилно поступају (Baillien et al.,2009). 

Фрустрирани запослени може провоцирати друге, који заузврат могу да им се освете. 

Даље, насиље може постати намерни одговор на кршење нормипонашање и инструмент 

за социјалну контролу (Hoel, Rainer, & Cooper, 1999).  

Истраживања показују да  је сукоб улога најважнији предикторнасиља на радном 

месту (Notelaers et al., 2010)  што се поклапа са ранијим студијама (Bovling & Beehr, 

2006; Hauge et al., 2007).Истраживачи често истичу важност теорије конфликата у 

објашњењу насиља на раду (Baillien et al., 2009; Zapf & Einarsen, 2005). Насиље може 

указивати на ескалацију инерешени сукоб. Сукоби који се не решавају због недостатног 

адекватног вођства или недостатка вештина  управљања сукобом могу  ескалирати у 

насиље  на радном месту јер покрећу агресивност између запослених (Notelaers et al., 

2010). 

И друге студије показују да међуљудски сукоби доприносе појави насиља на 

радном месту (Neiens et al., 2007; Skogstad, Einarsen, Thorsheim,Aasland, & Hetland, 

2007). Такође теорија стреса може бити од користи у објашњењу насиља на радном 

месту Према теоријикогнитивне процене (Lazarus & Folkman, 1984) сукоби улога биће 

схваћени као стресори који покрећу процесе који доводе до насиља на радном месту. 

Коначно теорија атрибуцијеможе такође објаснити значајну улогу сукоба улога над 

другима карактеристикама посла, јер се сукоби улога могу лакше приписати особи, а не 

спољашњим факоторима, у поређењу са другим карактеристикама, као што су на 

пример:  радно оптерећење  или когнитивни захтеви. 

Различите компоненте Варовог концепта „јасноће околине“ су такође значајни 

предиктори злостављања 0на радном месту. Резултати студија показују да се нејасноћа 

улога сматра значајном предиктором насиља на радном месту кадасу друге 

карактеристике посла контролисане(Notelaers et al., 2010). У складу са резултатима 

метаанализе (Bovling& Beehr, 2006), нејасноћа улога је други најважнији предиктор 

насиља на послу. 

Нејасни задаци и / или одговорности на послу су, дакле, релевантни предиктори 

насиља  јер стварају напетост и сукобе у вези с правима и привилегијама међу 

запосленима (Einarsen et al.,1994). Промена посла је, такође, значајна варијабла иако је 

у претходним истраживањима добијала  ограничену пажњу истраживача (Skogstad, 

Matthiesen, &Einarsen, 2007). Несигурност посла и неизвесност  на раду важан је фактор 

насиља (Baillien & De Vitte, 2009; Hauge et al., 2007). Коначно, и повратне информације 

које се тичу задатака  су значајни предиктори насиљана радном месту. Задатак 

повратне информације је пружање информација релевантних за прилагођавање 

понашања како би се постигли радни циљеви. Закључак је да нејасноћа улога, 

несигурност посла, промене посла и примање нејасних и оскудних повратних 

информација, чине да запослени  радне циљеве доживљавају као непредвидиве и 

нејасне што може резултирати насиљем (Hoel et al.,2002). 
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4. ПРАКТИЧНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ 

Резултати  истраживања показују да су различите карактеристике посла 

значајноповезане са насиљем на радном месту. Веома су важне и  стратегије управљања 

сукобом и стилови руковођења(Einarsen, 1996; Skogstad, Einarsen et al.,2007; Zapf & 

Gross, 2001). Сходно томе, улога менаџера је значајна.  Како би спречили насиље на 

радном месту, менаџерине треба само да избегавају ескалацију сукоба или да уче 

специфичне стиловеруковођења. Менаџери могу допринети превенцијинасиља на 

радном месту водећи рачуна о карактистикама посла. Yna;ajno je учешћe запослених  у 

доношењу одлука, коришћење вештина и повратне информације везане за задатаккао 

карактеристике које смањују насиље. Радно оптерећење, когнитивнезахтеви, 

конфликтне улоге, двосмисленост улога, промене и несигурност посласу, такође, 

повезани са већом вероватноћом да запослени буду злостављани на послу. Послодавци 

морају да надзиру и евалуирају ове карактеристике посла континуирано и 

систематично. Стресори попут конфликтних улога инејасноће улога, су повезани са 

насиљем на радном месту што упозорава на важност сталног праћења да ли су задаци 

запосленихјасно дефинисани и осмишљени без сукоба. Кад захтеви посла  нису јасно 

формулисани или када су могућисукоби захтева,може доћи до конфликата који ће 

ескалирати у насиље на радном месту(Einarsen et al., 1994).  

Такође, важно је и несигурност посла и неизвесност  стално умањивати, јер ова 

појава може да доводе до насиља на радном месту због повећаних тензија и сукоба 

(Salin, 2003).Неопходно је да организације проналазе начине на које се ефикасно може 

остварити висок ниво „јасноће у окружењу“. Јасна комуникацијау вези са променама 

може умањити нејасноће улога и сукобе улога, а треба повећати и могућности  

аутономије и контроле коју имају запослени. Послодавци такође морају да развију 

стратегиједа јачају ресурсе својих запослених како би се могли носити са 

организационим променама.  
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