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Утврђивање степена вашег 
„макијавелизма“: да ли манипУлишете 

дрУгим  љУдима?
Овај тест се користи у САД за утврђивање степена ‘’макијавелизма’’ као једног 
од квалитета предузимача. Познато је да Николо Макијавели који је живео у ⅩⅤⅠ 
веку – један од аутора ‘’најцрње’’ пароле у историји човечанства: ‘’Циљ оправдава 
средства’’.

Одаберите једну од пет варијанти одговора зависно од тога у којој сте мери сагласни са 
сваком од  десет понуђених тврдњи:

а) апсолутно се не слажем;
б) делимично се не слажем;
в) неутралан сам;
г) делимично се слажем;
д) апсолутно се слажем.
                                                  

тврдње

1. Већина људи су углавном добри и доброг срца. 

2.  Човек може да предузима неке кораке само у случају ако је у потпуности уверен да има 
морално право за то.

3. Не постоје аргументи који би оправдали нечију лаж.

4.  Када молите некога о нечему да ли би можда било боље да наведете реалне разлоге 
ваше потребе, уместо да измишљате неке озбиљније разлоге.

5. Најбољи начин управљања људима је – говорити њима оно што они желе да чују.

6. Сваки човек који има поверења у некога, сем себе, у опасности је.

7. Тешко је кретати се напред без ‘’пресецања’’. 

8. Треба знати да сви људи имају мане које ће се кад-тад испољити.

9. Многи људи пре забораве за смрт својих родитеља него за губитак своје имовине.  

10. Уопштено говорећи, људи неће добро радити ако их на то не терати.

                                                      
          Обрада резултата

Упоредите ваше варијанте одговора са кључем и саберите поене. Укупан број поделите са 
50 и помножите са 100 процената.
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 кључ

Тврдње 1,2,3,4:    варијанта одговора  ‘’а’’ – 5 поена;
                                                                         ‘’б’’ – 4 поена;
                                                                         ‘’в’’ – 3 поена;
                                                                          ‘’г’’ – 2 поена;
                                                                          ‘’д’’ – 1 поен;

Тврдње 5, 6, 7, 8, 9, 10:  варијанта одговора ‘’а’’ – 1 поен;
                                                                          ‘’б’’ – 2 поена;
                                                                          ‘’в’’ – 3 поена;
                                                                          ‘’г’’ – 4 поена;
                                                                          ‘’д’’ – 5 поена.

                              
 
дијагноза и консултација психолога

Што је добијени број већи од 50 одсто и ближи ка 100 одсто, то је виши ваш степен 
‘’макијавелизма’’. И обрнуто, ако сте освојили испод 50 одсто поена и што сте ближи ка 20 
одсто, то је ваш степен ‘’макијавелизма’’ нижи.

Људи са већим степеном ‘’макијавелизма’’ оцењују ситуацију и делују хладнокрвније, 
рационалније и одлучније. Људи са нижим степеном ‘’макијавелизма’’ су – ‘’добри момци’’ 
којима доброта не дозвољава да манипулишу другим људима.

На варварској етапи успостављања друштвених и колективних односа ‘’макијавелизам’’ 
човека је представљао његово добро. Али у цивилизованом друштву, зна се, да то није тако. 
Нормалан степен ‘’макијавелизма’’ је око 25 поена, или 50 одсто. Ако је код некога тај степен 
виши, боље би вам било да сакривате свој резултат од колега, познаника и блиских особа.


