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GiRiS
insanlann en 6nemli ve birinci ihtiya<;:lanl1l nasI! ki temel fizyolojik ihtiyaylar
olu~turuyorsa,

i~letme

y6netemininin

de

birinci

ihtiyaCInl

verimli

olma

hali

olu~turmaktadlr. Bu verimlilige ul"~mak iyin ye~itli y6ntemler geli~tirilmi~tir. i~letmeler

teknik baklmmdan en ustun ve modern makinelere sahip olabilirler. <;:evre~artlan olarak,
girdi kaynaklan ile urettikleri mamullerin pazan arasmda son derece

elveri~li ~artlara

sahip stratejik bir b61gede kurulmu~ olabilirler. Drettikleri mamul veya mamullere kar~l
piyasada g6riilmemi~ bir talepte olabilir. Bunlarla birlikte 6rgutsel g6revlerin dagltImmda
yok uygun bir ral sistemi geli~tirilmi~te olabilirler Butun bu iyi ko~ullara ragmen insan
fakt6rune yeterince bnem verilmemi~se i~letme yeterince verimli olmayacakllr.
Bugun Turk imalat sanayindeki emek verimliligi AT (Avrupa Toplulugu)
ulkelerinin dbrtte biri seviyesindedir. Avrupada emek verimliligi 15-21 bin dolar arasmda
degi~mekte

iken ulkemizde bu rakam dbrt bin dolardlr.

Bugun ekonomik bnculilgiln blyutil olarak verimlilik derecesi htlla11l1maktadlr
Verimlilik dilzeyi en yliksek Dian illke teknoloji ve yeni urun

geli~tirme

konusunda 6nde

gitmekte, digerleri ise onu izlemektedir. Verimlilik duzeyi en yliksek Dian ulke, sadece
teknolojik degil, dunyanm ekonomik ve politik sureylerinde de belirleyici olmakta ve
l;uraliar koymaktadlr.
Gunilmuzde Turkiye ekonomisinin kalklnmaYI sagiamasl yoluyla

a~maSl

gereken

sorunlardan biri de "Verimlilik"tir. Nitekim ulkemizde ilretim duzeyinin ve verimliligin
d(j~uk

buna kar~Ihk tuketim egiliminin yliksek DimasI, milli gelirden tasarrufa aynlan

paym yatrnmlan kar~Ila~amamasma neden olmaktadlr. Diger bir deyi~le Turk Ekonomisi
"Du~uk verim-du~uk gelir-du~uk

taarruf-duylik yatrnm-yetersiz sermaye" nin olu~turdugu

d bnguyli kIramamaktadIr.
Serbest Piyasa Ekonomisinin geyi~ surecinde bulunan Turkiye ekonomisi gerek
kamu gerekse ozel sektor olarak bu klsIr donguyli Iarmak zorundadIr.
il~etme Iiteratiirunde kabul edilen bir ger<;:ek vardIr ki 0

da, motivasyon

araylanmn personel verimliligi uzerinde (derecesi, zaman ve ~artlara gbre degi~mekle
birlikte) etkili oldugudur.
Motivasyon ile performans yok yaklndan ilgilidir. Motivasyon personelin
performans gostermesi beklenmemelidir
Ki~ilerin ye~itli davral1l~lar

Ki~iler

yok

iyinde bulunmalan ve bu

ye~itli

davral1l~lar

davral1l~lann

gosterirler

arkasmda yatan

~
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ye~itliligi,
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motivasyonda kullamlan ozendirici araylann her yerde ve her zaman

aym etkiyi gostermemesine neden olmaktadlr. Zira, bir

ki~i

iyin motive edici olan bir aray

bir diger ki~i iyin aym etkiye gostermeyebilir. Bir babma motive edici araylann etkinligi
deger yargIianna, yevre faktorlerine sosyal ve egitsel dllzeylerine baghdlf.
Motivasyon araylannm etkinligi ku~eden ki~iye, toplumdan topluma, i~letmeden
i~letmeye

farkhhk gbsterse bile bir tabm evrensel nitelik

ta~lyan

bzendirici araylardan

bahsetmek miimkUndiir.
Bu yah~ma Uy boliimden olu~maktadlr:
1. Boliimde motivasyonun tamml, onemi, motivasyonun aray ve teorileri ile ilgili
teorik aylklamalar, 2. Boliimde, verimlilik kavraml, verimliligi artlran faktorler ve
verimlilik artlrma teknikleriyle ilgili teorik aylklamalar, 3. Boliimde ise uygulama bsml
yer alml~tlr. Bu boliimde Malatya'da faaliyet gosteren ozel sekWre ait orta olgekli tekstil
i~letmelerinde

yapllan anket ve sonw;:lan yer almaktadlr. Sbzii edilen anket formu ekler

kIsmmda sunulmu~tur.
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KISIM I
MOTIvASYONUN TANIMI, ONEMi VE FAKTORLERi

1.1.. MOTjVASYONUN TANIMI
Motivasyon (guduleme) kavrammm dilimizde tam kar~lhgml bulmak yok zordur.
Bu kavram ingilizce ve Franslzca "motive" kelimesinden turetilmi~tir GudU, bireyi
davram~a

it en gu<;: olarak tammlamr Gudu. harekete ge,irici hareketi devam ettirici ve

istenen ybne ybneltici. uy temel bzellige sahip bir gU,tUr I
Birey belli ihtiyaylanm kar~llamak i<;:in harekete geyer ihtiyaylan yogu zaman
insan kendisi yaratJr Fakat <;:evresinde etkisi vardlr. Bazen yevre ko~ullan belirli bireysel
ihtiyaylanmn dogmasma neden olur Bireyin kendisinden ve yevresinden kaynaklanan
ye~itli

ihtiya<;:lann doyurulma istek ve arzusu bireyi ye~itli ybnde ve bi<;:imde davram~lara

yol ayar.'
Cuceogluna gbre gUylU, istekleri, arzulan, gereksinmeleri dUrtuleri ve ilgileri
kapsayan genel bir kavramdlr insanlara bzgU ba~arma istegi gibi yUksek durtiilerede
gereksinme (ihtiya<;:) denir GUdiiler organizmaYI uyanr ve faaliyete geyirir, organizmanm
davram~ml

belirli bir amaca dogru yoneltir Organizmanm davram~mda bu iki bzellik

gbzlendigi zaman organizmamn

giidiilenmi~

oldugu sbylenir

Nerede olunursa olunsun ve ne yaplhrsa yapllsan, her

davram~

altmda bir giidii

veya giidUler zincirinin yarattlgl unutmamahdlr
Organizma,

ya~amml

sUrdiirebilmesi i<;:in gerekli olan su gibi bir mad de, ya da

uyku gibi bir ko~uldan mahkUm blraktlml~sa, organizmamn bu durumuna gereksinme hali
adl verilir. Gereksinme giderildikten soma organizmamn gerginligi azahr ve organizma
normal hale geyer 3
Giidii olayml sadece davram~ olarak ele almak bizi yamltabilir. <;:iinkii davram~
ihtiyaylar

ile

ama<;:lar

doyurulmasldlr
olarak

ki~i

arasmda

Davram~a gbru~

bir

kbpru

olu~turur

Oysa

giidU

ama,lannm

a<;:lsmdan amay olmadan giidiilenim olmaz. Genel

bir amaca ne kadar <;:ok ihtiya y duyar, onu ne kadar ,ok gU,lii arzularsa, onu

elde etmekte de

0

kadar ,ok

ba~anh

olur denilebilir. Eger ama,lar

doyurulmaml~

ise

I Leven! Sim~ek "i~ Tatmini" Verimlilik Dergisi M.P.M. YaymJan 1995/2 Ankara,
'Eral Eren, i. idaresL Ankara; Anadolu tiniversitesi AGF, 1986 s.335
3 Dogan Cticeoglu, insan ve Davrarujl Psikolojigin Temel Ka\Tamlan. istanbul. Remzi Kitabevi. 1994
s.133
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davram~

bivimi

degi~ebihr.

Fakat gOdO

degi~mez.

Her

davram~m

arkasmda bir istek,

bnOnde ise amay . Vardlf. GOdii olaymda ise bu amaylann doyurulma bivimi degil
doyuflllmasmm kendisi vardlr.
Ki~i ya~amml

daha anlamh lulmak ve degerlendirmek iyin ken dine bzgO ihliyaylar

yaratlr ya da yevresel

ko~ullann

etkisiyle belirli

ula~tlgl

kblesi olur. Bu ihtiyaylara

ah~kanhklar

sonucu baZl ihtiyaylann

blvOde mutludur, tersi durumlarda ise mutsuz,

huzursuz ve gerilim iyindedir. Bll ihtiyay giderildiginde gerilim ortadan kalkar. Ancak
ihiiyaylar sonsuz OlllP birinin bittigi yerde bir

ba~kasl ba~lamaktadlr.

Bir baluma gOdlinun

kaynagl ihtiyay!1r. ihtiyay yoksa gudOde yok demektir. ihtiyacm turi.i ne olursa olsun, her
ihtiyay bireyde az ya da yok

~iddette

bir dUrtii yaratlr. Eu olay bir gududen

ba~ka

bir

~ey

degildir. 4

1.2. MOTjVASYONUN ONEMj

Bir ybnetici astlanm brgutsel amaylan
etmek zorundadlr.

Ba~ka

geryekIe~tirecek ~ekilde

bir

deyi~le

geryekle~tirecek ~ekilde

bir ybneticinin

ba~ansl,

davranmaya sevk

astlanm brgUt ama ylanl1l

davranmaya sevk edebilmesine bagltdlr. Ybnetici bunu nasJ!

saglayabilir? Bunu saglayabilmek iyin ne gibi gOy kaynakIan kullamlabilir? Avrupah
yOksek kademe

i~letme

ybneticileri arasmda yapJ!an bir

yah~ma

ybneticilerin en bnemli

sorunlanndan birisinin personelin motivasyonu oldugunu, ybneticilerin mevkiye dayanan
yetkilerini kullanamadlklanm gbstermi~tir. Motivasyon konusu bnderligin tamamlaYlcldlr.
Pek yok durumda etkin bnderlik personelin motivasyon konusu

i~letme

ybneticilerinin

ilzerinde bnlemle durmasl gereken konulardan biridir.;
ins am harekete geyiren ve hareketinin ybnlerini belirleyen unsur, onlann
dil~Unceleri,

umutlan, inanylan, lusaca arm, ihtiya y ve korkulandlr. Bunlar akiif ve

gilduleyici kuvvetlerdir. Oyleyse be~er faaliyet (davram~). bireylerin arzu, inany, ihtiya<;
ve hatta korkulanna gbre de ybneltilmektedir. Bll saYllan gUy kuvvetlerin
ki~inin

psikolojik yabalanm bir amaca

ula~mak

bile~kesi,

ilzere organize eder, devamhhk ve

dinamikIik kazandmr.

, Zeyyat SabanclOglu (orgiitJerde danam. s.8-\
, Joseph Prokopenko "Verimlilik yonetimi". <;,eviren: Oleay Ba)'kal. Nevin Atala),. Erdemir Fidan.
MPM )'a)'lIlIan. Ankara. s.3

3
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Bunlar genel olarak, yevresel

etkileyen ve yon veren biryok uyanci unsur mevcuttur.
ko~ullar, ki~isel

izlenimler, sosyal yevre ve kiiltiiri.in etkisi
degi~tirerek ba~ka

ile torpiilenir, gizli giiylerini kaybeder veya yon
$u halde

...

iyinde her ne kadar arzu ve allla<;lar sakI! bulunsa da, bunlann

ki~inin davranI~lannI

olu~abilir

=-------~~=-

ki~inin ya~adlgl

arzu ve istekler halinde

ortallla sosyal ve kiiltiirel yevreye, orf ve adetlere

uYlllayan, arzu ve ihtiyaylardan dogan gUdiiler giiylerini devam ettirmemektedirler
Aksine ki~inin iyinde ya~adlgl ortama uyan arzu ve istekler kabul edilebilir ve
benimsenebilir
Gudiilerin aksine ozendirme araylan, ki~inin yonetim yevresi ile ilgili giiylerdir
Birey arzu ve ihtiyaylanlll yonetimin kendisine sundugu araylar sayesinde tatmin edecek
ve

i~

gorme arzusu artacakUr.

Ki~inin

yevresinden gel en bu araylar onun iyinde
bu ugurda ,abalaruu

yogunla~masllla

ama<;lanna
yah~tlgl

ula~masllla

yardimci olan ve

dl~

orgiitiin amaylanlll benimsemesine ve

(giidiilemesine) neden olacakhr.

Tatmin edilmeyen arzu ve ihtiyaylar zamanla bireyde ruhsal denge bozukluklanna
da neden olurlar. Gizli gerililllin

bo~altIlmasl

ya da azaltllmasl sonucunda birey tatmin

olacakUr. iy dengesizlikler ve giidiiler dl~andan kolayhkla gozlenip olyiilmez. Onun
aksine degi~ik ozendinne araylan ve yevredeki ko~ullarla ilgili olarak yapllan
davram$lann gozlenmesiyle bunlann varhklan ve nitelikleri ortaya Ylkanlabilir.
Ornegin, yolde susuz kalml~ ve su ihtiyaci yiiziinden fizyolojik tatminsizlige
dU$mii$ bir kimsenin davram$lan gozlenirse, bir seraba bir vahaya veya gosterilen bir
bardak suya saldlrmasl ile ki$inin susuzluk diye isimlendirdigimiz ihtiyaclll giicunu
gorebiliriz. Kana kana su iyerek su ihtiyacllllll giderildigini ve dengenin temin edildigini
gosterecek1ir. $u halde amaClll geryekle~tirilmesiyle ki$inin iyindeki gerilimin veya
dengesizligin miktannda dU$me olur ve ki~iyi

0

yone iten kuvvetin ~iddeti de azahr.

Sosyal orgutlerdeki bir yok olumsuz tutam ve daVralll$lar ve hatta isyanlar ki$inin tatmin
edilmeyen arzu ve ihtiyaylanndan ileri gelmektedir 6

6

Tamer, KOCEL i.lelme YbneIiciligi,

LO .. i.letme iktisadl Enstitiisii YayInI istanbul. 1984, s.301-302
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1.3. MOTjvASYON FAKTORLERi
Bireyi motive eden faktorler olu$umlan. yon ve $iddetleri baktmrndan
slmflandmlabilirler. Bunlann onemi, davranI$lan etkileme dereceleriyle dogru orantdldu·.
Bu faktiirleri dokuz grupta toplamak milmkilndilr 7

1.3.1. ir;GUDUSEL FAKTi.>RLER
Bir canlt tilliinCm her birinde dogu$tan bulunan, hiy degi$meyen birden ortaya
Ylkan. bilinysiz, akla manlIga dayanmayan faktiirlerdir.

Bunlardan kaynaklanan

motivasyona "iygildtisel motivasyon" denir. Cinsel dtirtil, silril iygildtisti gibi.

1.3.2. FiZYOLO]iK FAKTORLER
Bu tilr faktiir1er insam, ya$almm stirdtirebilmesi iyin gerekli olan temel
gereksinmelerin elde edilmesine yiinelterek motive ederler. Beslenmek. bannmak vs. gibi.

1.3.3. SOSYAL FAKTORLER
Bilinyli ili$kilerin olu$lurdugu toplumsal ya$antl iizlemi ve boyle bir ya$antmrn
kendisinden kaynaklanan fak:tor1erdir. Bir gruba ilye olmak, tanrnmak gibi.

1.3.4. PSiKOLO]iK FAKTORLER
Dil$ilnsel ve ruhsal gereksinmelerden kaynaklanan fak:tor1erdir. Bu i$i ba$armak,
bir ~eye kar$l ilgi duymak gibi.

1.3.5. SOSYAL - PSiKOLO]iK FAKTORLER
Topluma hakim psikolojik nesnelerden kaynaklanan faktor1erdir. Sava$ zamam
gontillti askere gidenlerin artmaSl. buna ornek olarak giisterebilir.

1,3,6. BASARI FAKTORU
Ba$arma arzusu, insanlan davram$a sevk eden en gilylil faktor1erden birisidir.

1

Dllrsun Bingol. Personel Ybnetimi "e Be~eri ili~kiler Ataliirk Dniversitesi YaVlm No:676 Erzurum

1990 s.190-\9\
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1.3.7. ERl( FAKTOR(j
Ba~kalanm etkileme araylanm denetleme arzusu da davranl~ faktiiIii olmaktadlr.

1.3.8. BAGLANMA FAKTOR(j
Sosyal ve psikolojik faktiirler grubuna da giren baglanma faktiiIi.i, bireyin
ba~kalanyla

duygusal ili~kiler k'1lrma davram~ml giistennesine neden olur.

1.3.9. iNANe;: VE TUTUM FAKTOR(j
Inans; ve tutumlann bireyi davram~a itmesinden dolaYI birer motiv olarak
kar~lmlza

S;lkarlar.

TOm bu faktiirler, msanm motive edilmesinde ba~kalan tarafmdan rahathkla
Imllamlabilecek faktiirlerdir

1. 4. MOTiVLER VE MOTiv T(jRLERi

1.4.1. MOTiVLER
Motiv (giido) kavramlm anlatabilmek iyin motivin alt bile~enleri olan ihtiyaylan,
dortii ve istek kavramlannm ayJ1<lanmasl gerekmektedir Ihtiyas;lar "bireyin saglIgl ve iyi
olmasl yolunda duydugu herhangi bir eksikliktir" diye ayIl<lanabilir 8
Bedenle ilgili veya sonradan kazamlml~ bir ihtiyacm eksikligi, onun yoklugu
kaqlsmda ortaya S;lkar. Mesela

ya~ayabilmek

is;in su ve yiyecekle beslenmemiz gerekir.

SLi ve yiyecek almmadlgl zaman organizmamn fizyolojik dengesi bozulur, "ayhk",
"susuzluk" gibi ya$antIlar ortaya S;lkar. Bu ya$antllar "su ihtiyacma", "yiyecek ihtiyacma"
yol ayar. Ote yandan organizmaYI tehlikeye sokan herhangi bir durumda "korunma
ihtiyacma" yol as;ar.
Demek oluyor ki, herhangi bir ihtiyaclmlz olmadan belli bir amas; yiiniinden
harekete geymemiz pek de miimkiin degildir.
Ihtiyas;lar yalmz bedenimize baglI beyojenik ihtiyas;lar degildir. SosyoJinik
ihtiyas;lar da vardlr. Bunlar sosyalle$me slrasmda, ogrenme yoluyla wcut bulurlar. Mesela
bazl kimselerin yemekle birlikte ekmek yemedigi zaman doymamasl, kendi yatagmda

TugIa)' KAYNAK. Organizas)'onel Davram~
s.98

8

i.O.

i~letme Iktisadl Ens. Yay. NO.117 istanbul. 1990.
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ihtiyar,: haline gelmesine yol ar,:ar

9

Psiko-sosyal y6nden ihtiyar,:lara bir

bakJ~,

bizi sonradan

kazamlml~

ihtiyar,:lar

kavramlanna g6tUrecektir. Sevgi, giiven, saygl, vb. Ihtiyar,:lar bir toplum halinde ya~ama
lo
gereginin sonur,:landlr.
Dlirtii; bir ihtiya<; belirledigi and a organizmaYI bir uyaOl~, bir drili~ ve harekete
ger,:irme durumuna getirir. Ancak bu harekete

ge<;i~

belli bir hedefe dogru olur.

DolaYlslyla diirtii, organizmaYI belli bir hedefe dogru sevk eden itici bir giiy anlamma
sahiptir. Organizmanm harekete geyip ger,:memesi ihtiyacm ne derece fazla olduguna ve
bu ihtiyacl tatmin edecek olan aracm elde edebilir olup olmamasma baghdlr. DolaYlslyla
donma tehlikesiyle

kar~l kar~lya

kalan bir insan eger kendini lSltacak imkanlara sahip bir

ortam i<;erisinde degilse, veya bu imkanlara sahip oldugu halde birazclk ii~iiyorsa,
diirtiiniin giicii zaylf olacaktlr. Bu durumlarda ki~i kendini ISltacak faaliyetler ir,:ine
girmeyebilir.
Bedensel
geryekle~ecektir.

ihtiyaylann

psikolojik

algllam~l,

diirti.i

kavrantl

uzerinde

Diirtii bilinyli bir biyime d6nii~tligiinde "arzu" ya da "istek" diye

tammlanacaktlf. Bireyde bilinyli arzu, onu temelde
ybnlendirecek, dolaYlslyla birey bir <;aba ya da

ugra~a

olu~turan

itilecektir.

ihtiyacm giderilmesine
Ugra~m

amaC!, ihtiyacm

giderilmesi olacakl1f.
Gbrliliiyor !G, psiko-fizyolojik temel yaplyl veren ihtiyay, diirtii ve istek
kavramlan geryekte birbirleri ile yok girift bir olu~um kompozisyonu yizmeye olanak
yoktur. C;:iinhi olu~um kendi biitiinselligi iyinde dinamiktir. Bu durumda, her ii<; kavraml
ir,:eren bir blitUn olarak ortaya koyabilen ortak bir kavram olan ihtiyar,: kendini
gbstermektedif. Ozerinde genellikle birle~ilen kavram da "motiv" olmaktadlf.
Ba~ka

bir deyimle motiv; ihtiya<;, diirtii ve istek kavramlanm

iyinde belli bir kombinasyonlar bir,:iminde vermeye yatkm

olu~umun

geli~tirilmi~

dinamizmi

bir kavram olarak

onay Iana b1'l'If. 11
Motiv (giidii), giidiilenme siirecinde ihtiya<; ve diirtiiniin olu~turdugu iii< sayfaYI
ic;:ine alan bir kavramdlr. Ancak bazl yazarlar motiv kavramml bgrenilen ihtiyar,:lan tatmin

Suna TEVRUZ. Davraru.lanlIllzdan Se,meler. Emek Ofset Matbaasl istanbuL 1989. 5.60
Bedri Giirsoy. Verimlilil{ Uzerine Dii~iinceler, MPM Yaymlan. Ankara. 1985. s.13
11 Tugra)' Kaynak, a.g.e., 5.98-99
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Iym organizmaYI faaliyete geylren itici gUy olarak kullamrlar. Bu yUzden motivlerin
smlf1andmlmasmda bazl itici gliyler dlirtli olarak adlandmhrken, baZilan motiv olarak
adlandmhr. I'

Motiv; organizmaYl faal hale getiren ve

davram~l11a

yon veren bir iy uyancldlf.

DolaYlslyla teoriktir, gozlenemez. Kaynaklanna gore motivleri sl11lflamak milmkundur,
fakat bu sl11lflama motivleri belli bir sistem biyiminde tarif etmek maksadlyla yapillr.
Aslmda ye~itli motivleri kesin s111lrlanyla birbirinden aynlml~ slmflar iyine sokmak
milmkDn degildir. <;ilnku bazen bir motiv iki farldl kategori halinde ele ahnabilir.
Smlflama veya kategorilere solana belli bir kavraml11 tamml111

kolayla~tlrmak

baklmmdan

favdahdlr.
Motivlerin kaynaklanna gore olu~turdugu kategori saYlsl, bu konuyla ilgilenen
psikologlara gore bazen olu~turdugu kategori saY1Sl, bu konuyla ilgilenen psikologlara
gore bazen azalmakta, bazen de yogalmaktadlr. <;ilnkli bazl psikologlar bir kay motiv
smlfl111 tek bir kategori iyine sokarken, baz!lan bu slmflan ayn kategoriler olarak ele
almaktadlrlar. Ancak, bu slmflamalar ineelenip ortak yanlan ele all11dlgl zaman motivlerin
il~

katogeri iyinde toplanacagl gOrlilmektedir. Bunlardan biri dogu~tan sahip oldugumuz,

ikincisi ogrenme yoluyla sonradan kazamlan, ilylinclisli ise

ba~kalan11l

da mevcudiyetini

gerektiren motivlerdir. Bunlardan birincisine temel motivler, ikincisine

ogrenilmi~

motivler, liylinclisline ise sosyal motivler denilmektedir.

A, Dengeleyici Motivler
Organizmanm ya~aml11l devam ettirmesi, motivasyon en temel yonlerden biridir.

y a~aml11 devam etmesi, bedenimizin dengeli bir biyimde
i~leyi~

sayesinde weu! iyin gerekli su miktan,

~eker

i~leyi~ine

baghdlr. Bu dengeli

yogllnlugu oksijen temini, kandaki

tuz mik:tan nispeten sabit bir seviyede tutulabilmek:tedir. Mesela hava yok ISI11IP slcakhk
arttlgl zaman terleriz ve bu terlemenin olu~turdllgu buharla~ma serinletici etki yapar. Aym
zamanda kan damarlan

geni~leyerek

iyteki slcakllgl

bo~all1r.

Sogukta titrememiz ise

" Suna Tevruz, a.g.e., 5.61
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adaIeIeri faaIiyete ger;irir ve bir dereceye kadar bizi ISltlr. Sogllkta titrememiz ise ir;teki
hareketi muhafazaetmeye yarar. Boylece fizyolojik denge

korunmll~

Dengeleyiei durtiiIerin temin edilmemesi halinde organizma

olur.

ya~amml

surduremez.

ACldan kar;ma da temel durtulerden biridir. ACI ve agn dllygllSll, biyolojik bir hasan

i~aret

eden bir habercidir. Yal1lklar, yaraIar, elektrik r;arpmasl gibi hasar verici durumlarda,
diger dengeIeyici durtulerin aksine, organizma aCI veren llyancldan kllrtulma

davral1l~1

ir;ine girer. Kisaca aCI, kar;ma durtusOne yol ar;ar. 13

B. DUYllsal Uyanima Diirtiisii
Uyanlma, hem insanlann hem de hayvanlann sahip olduklan bir ihtiyar;tlr.
Duyum organlanmlz evrenden bilgi toplamak uzere, uyanimak ir;in vardlr. Duygusal
ara~trrmalann

yoksunluk

kalamayacagml,

sonur;Ian

halOsinasyonlara

insanlann

uzun

kapllarak

kendi

sure

uyancilardan

uyancilann

mahrum

yarattlklanm

gostermektedir. Bedenimizde hareket edebilecek ~ekilde yapllanml~tlr. Insanlar bir tabm
hareketIer ir;ine girerek kendileri ir;in uyanel olan ortamlan yaratrrlar. Aneak tereih edilen
uyanlma ve hareket ihtiyacl ki~iden ki~iye degi~lr. Hangi seviyede olursa olsun bu ihtiyar;
kaqlIanmadlgl takdirde huzursuzluk, depresyon durumuna girilmekte, gunluk

i~ler

slbcI

ve yorucu gelmeye ba~lamakta ve bunun sonucu olarak kendiliginden yaptlan yaratici
faaliyetlerde

du~u~

olmaktadlL

Etraflmizi ke~fetmeye, tam maya r;ah~mamazl. onu bunu k'Urcalamamlz, kisacasl
"merak"

davram~lanmlz

muhtemelen

uyanlma

durtiisunden

kaynakianmaktadir.

Diagetlin birkar; ayhk bebekler uzerinde yaptrgl incelemede ara~tlrma ve kurcalama
faaliyetlerinin bebeklerin belli ba~h davram~lanndan oldugunu gostermektedir.
Hareket etme, k'Urealama
ula~rldlgl

davram~lannda,

motivasyon surecinde yer alan ve

zaman doyum saglayan bir hedef gozlenmemektedir. Yani gozlenebilir bir

hedefin bulunmadlgl bir motivasyon durumu soz konusudur.
Bu gibi durumlarda hareket etme, ara~llrma, kurcalama, ke~fetme hem bir
davram~

hem de hedefin bizzat kendisi olmaktadlr ve orgnaizma bir takrm faaliyetlerin

ir;ine girmektedir. <;:unk'D bu faaliyetlerin bizzat kendisi doyum saglamaktadlr. I~te bu gibi
duruma, hedefi faaliyetin uzerinde olan motivasyon ile hedefi faaliyetin dl$ll1da olan

13

Suna TeyfUZ a.g.e .. s.65
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motivasyon durumlanmn aylrt edilmesine yol

aynll~tlr.

Belli bir

i~,

para, terfi, taltif,

~ohret

gibi dl~tan gelen bir odill kazanmak iyin yapllIyorsa bu "ozil iyinde olan motivasyon" dur.
Bilmece yozme, hallra defteri tutma, kIrlarda

yilrtlyil~

yapma,

ozil

iyte olan

motivasyonlardan kaynaklanmaktadlr.
Ozil iyte mozivasyonla hareket eden bir kimseye bu davram~lar iyin bir dl~ odiil
verildigi zaman, bu bir motivasyonun zaYlfladlgl gOrillmektedir. Deci Lepper, Greere ve
Nlsbett'in yaptlklan ara~lIrmalarda, hiy bir odill beklentisi bir i~i zevkle yapan deneklere,
o

i~

iyin

odul verilmeye ba~lamr.

me~guliyetIerinde

Odill

bariz azalma gorillilr. Artlk

almaya

0 i~

ba~layan

deneklerin

0

i~le

sevildigi iyin degil, odill alabilmek iyin

yapllmaktadlr. Bu gibi motive etme durumlannda odul, geriltici bir etki yapmaktadlr.
Batta odul yeterli bulunmadlgl zaman

0 i~ten

tamamlyla vazgeyilebilmektedlr.

C. Ogrenilmi$ Motivler
Durtuler, belli bir hedefe ula~arak giderilirler. Bu hedefler belli bir yevre, belli bir
ortam iyinde yer ahr. Durtilyil gideren hedef ile durtilnun giderilmedigi yevre veya ortam
arasmda bir bag kuruldugu zaman,

0

yevrenin kendisi bir dilrtil olmaya ba~lar. BaZl

yazarlar. (Mogen) bu gibi durumlara bgrenilmi~ motivler demektense bgrenilmi~ hedefler
demeyi tercih etmektedir. 14 (:iinku kuru Ian bag, hedef ile

0

hedefle birlikte mevcut olan

bir ba~ka uyancldlr. Bu uyanclmn bizzat kendisi durtUcu olup organizmaYI bir takIm
davram~lar

yapmak uzere harekete geyirdigi zaman motiv olma niteligi kazamr. Mesela,

ayhk belli saatlerde giderilmektedir. Ayhgl giderme ile ayhgm giderilmedgi saat arasmda
bir bag

kurulurmu~

bgrenilmi~

ise ve

0

saat geldiginde yeme faaliyetleri iyine giriyorsak,

0

saat

bir motiv olmu~tur.

Korkuda bgrenilmi~ bir motiv olup, kayma ve kaymma davram~lanna yol ayar.
ACI veren, tehdit edici durumlar korku yarallr. Uzakla~ma davram~lyla bu durumlardan
kayarak korku yenilir. Nelerin aCI verici ve tehdit edici oldugu ogrenilir ve korku yaratan
bu uyancllarda korkutucu olmaya

ba~lar.

Mesela aCIttlgl iyin igneden korkan yocuk, bu

igneyi yapan doktordan da korkmaya ba~lar. Uzun sure kapah, karanhk ve havaslz bir
yerde kalmak tehdit edici bir durumdur ve korl-al verir. Eger bu ya~antlYI bir asansbrde
geylrml~Se,

14

asansorler bizi korkutmaya ba~lar ve asansbre binmekten kaymmz. Eger

Suna Tevruz a.g.e., 5.68-69
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bogulma tehlikesi

ge<;irmi~sek,

denizden korkanz ve denize girmemek I<;rnl tlirlii

bahaneler buluruz. Bu bahaneler ve diger ka<;rnma

davram~lan

korkuyu giderdigi iyin

tat min edici olur. Kendi kendimize kaql diiriist oldugllmllz taktirde ileri siirdiigiimiiz bir
taklm bahanelerin ve ka<;rnrna davram~lannrn altrnda yatan korkulanmlzl kontrol
edebiliriz.

D. Sosyal Motivler
insanlann (ve hayvanlann) onemli ozelliklerinden biri, birlikte olma ihtiyacldlr.
Bu yiizden hayvanlar siiriiler halinde, insanlar beraberce bir topllllllk i<;inde

ya~arlar.

Bu

ihtiyay, dogu~tan gelmi~ olabilecegi gibi sonradan kazamlml~ da olabilir. insan yavrusu
diinyaya geldigi (ve halta ana rahmine dii~tligii) andan itibaren bir ba~ka insanrn
mevcudiyetine muhtaytlr. ihtiyaylanm doyuran bir ba~ka insan veya insanlardlr.
Ba~langlyta

zaruret olan bu "birlikte

ya~aYlf

daha sonralan da degerini kaybetmeden

siiriip gider Ba~kalanna mllhtay olma ve ba~kalanyla beraber olma ihtiyaci bilhassa
korkll veren, endi~e uyandlran durumlarda aylkya ortaya Ylkmaktadlr. Schachter'in

(1959)

yapml~ oldligU bir ara~lIrmada, deneklerin bir krsmrna deney SIrasrnda kendilerine

yiiksek elektrik verilecegi soylenir ve bunun i<;in kullanacaklan, gbriinii~ii iirh.iitiicii olan
bir alet gosterilir. Denetlerin diger yansrna ise, aCI duymayacaklan hafifbir
sbylenir Boylece birinci grupta

endi~e

~ok

verilecegi

dllygllSll artmhrken, ikinci grupta bu duygu alt

seviyede tlltlilur. Her iki gruptaki deneklere, slralann gelmesini. isterlerse yalmz

ba~lanna,

isterlerse ba~kalanyla birlikte bekleyebilecekleri sbylenir Endi~e seviyesi yiiksek olan
gruptaki %63'ii

ba~kalanyla

birlikte beklemeyi tercih ederken, diger gruptakilerin sadece

%33 'i.iniin tercihi bll ybnde olmll~tur. Aynca ailenin tek yocugu olanlar, yok karde~li
olanlara gore ba~kalanyla birlih."te beklemeyi daha fazla tercih etmi~lerdir. 15
ikinci Diinya Sava~1 slrasrnda yapllan ara~tlrmalarda aym sonliCU vermektedir.
(Tanneskavm, 1966) Olenlerin yerini almak uzere cepheye sevk edilen ve heniiz kimseyi
tam mayan,

arkada~1

olmayan askerler,

ate~

hattrnda, egitim sirasmda bgretildigi gibi

yaYllacaklanna, tam tersine, tehlikeli oldugunu bildikleri halde birle~mektedirler. 16

I'
16
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E. Sosyal Onay ihtiyaci
Birlikte

ya~am

siirilp giderken "iyi" ve "uygun" hareketler ve bun Ian yapanlar

tasvip gorilr, begenilir, sevilir ve

ba~kalan

tarafindan kabul gorme, aramlan bir hedef

olur.
Kabul goren insan, fark edilen, bir kimlik edinen, toplum iyinde ber yere sahip
olan ve kendini emniyete alan insandlr. r~te bu yiizden yocuga sosyalle~mesi ogretilirken,
h."Ullamlan en etkili metotlardan biri uygunsuz

davram~larda

sosyal onaYI geri yekmek,

uygun davram~larda ise onaylaYlcl tepkilerde bulunmaktadlr. Onceleri aile daha sonralan
ise

arkada~

gruplan

davram~lann

yonlendirilmesinde onemli rol oynarIar. Sirf

grubunun onayml almak iyin sigara iymeye

ba~layan,

arkada~

esrar kullanan, otoriteye kaql ylkan,

hatta bir takllTI hlrslzhklar veya soygunlar yap an genylerin saYlsl oldukya kabanktlr. r~te
arkada~lanyla

bu yiizden aileler, yocuklannm

Sosyal onay ihtiyacmm derecesi

yakmdan ilgilenmelidir.

ki~iden ki~iye degi~ir.

Bazllannda bu ihtiyay yok

daha fazla olurken, bazllannda az olabilir.

F. Ba~an ihtiyacl
Yapllan

ara~!Irmalara

gore, ailenin yocuk iizerinde kullandlgl disiplin tam ve
ba~an

bilhassa baglmslz olmasl yolunda verdigi terbiye,
DolaYlslyla

ba~an

motivi ogrenme yoluyla kazamlan bir sosyal motiv olarak ele ahnabilir.

Wenterbottum 'un 1958' de

yapml~

annelerin yocuklanmn kiiyiik
gorillmii~tiir.

Bu anneler yedi

dola~abilmesini,
ba~anh

ya~tan

oldugu bir

yah~mada ba~an

ihtiyacl yiiksek olan

ba~anh

olmalannm istedikleri

itibaren baglmslz ve

ya~ma gelmi~

bir yocugun

herhangi bir yanmada ilk defa yaptlgl bir

olmaslm beklemektedir. Bu annelerin yocugun
sevgi gostererek

te~vik

olmamn zevkini <;:Ikarabilmektedir.

Ba~an

olumlu olur ve
ba~anh

ihtiyacl ile baglanlIh olmaktadlr.

ba~anlan

~ehirde
i~te

yolunu kaybetmeden

veya oynadlgl bir oyunda

ba~anlanna kar~l davram~lan

etmektedirler. Dolaylslyla yocuklarda
ihtiyaci

ise daha yok yasaklaYlcl olmakta, baglmhhgl daha fazla

dii~iik

olan <;:ocuklann anneleri

te~vik

etmektedlr. Bu anne ve

babalar terbiyeli olma, temiz olma, biiyiiklerin soziinii dinleme gibi daha fazla meziyetler
iizerinde durmaktadlrlar. <;:ocuklann
tutarhhk gostermebedir.1

ba~anlanm

destekleme veya

te~vik

etme

davram~lan

7

"Suna Te\wz a.g.e., s.71-72
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Ba~an
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olmak kendi yeteneklerine bagii ise orta derecede

ki~ilerdir.

Hlrshdlrlar, sorumlulugu olan mevkilere gelmek

isterler ve kendi gayretleriyle

ili~kisi

--

~ayet ba~anli

riske girmeyi tercih eden

Bo~

--

-

ihtiyaci yUksek olanlar, kendine gtivenen, sorumluluktan zevk alan, sosyal

baskIlara direnebilen ve

1968)

---- -

ba~anh

olmak ve saygmiIk kazanmak isterler, (Kendler,

zamanlanm faydaiI olan faaliyetlerle doldururlar. Birlikte olma ihtiyacI, alt-ust

iyine girme ihtiyacI, ba~kalanm denetleme, onlara hakim olma ihtlyacI, ba~an

ihtiyaci ile pek uymayan ihtiyaylardlr.
Ba~an

ihtiyaclm

geni~

bir

~ekilde

inceleyen Mc.

Clelland bu

olyulmesinde, 1930'larda Henry Murray tarafmdan

geli~tirilen

yaygmla~tlrml~tIr.

Bu resimler

Bu test bir dizi resimden

olu~ur.

sahiptir. Derneklerden, resimlerdeki kimselerin ne
yanslttlgl durumda ne olup bittigini bir hikaye
ta~ldlklan ba~an

TAT testinin kullammmi
ba~anyla

du~undugunu,

~eklinde

ihtiyaclI1

ilgili temalara

ne yapacaklanm, resim

anlatmasl istenir. Bu hikayeler

temasl saYlsma dayanarak degerlendirilir ve

ba~an

ihtiyay puam verilir.

Boylece ba~an ihtiyaci yUksek olanlarla du~uk olanlar belirlenir. 18
"Ba~an

ihtiyaci yUksek olanlar yaptIklan

i~lerde

ger,ekten

ba~aniI

oluyorlar ml?"

sorusu da ara~tInlml~tIr. Mc. Clelland'm yaptlgl bir yaiI~mada ba~an testinden geymi~
olan bir grup universite ogrencisi II YII sureyle
alanlarm odulu dogrudan dogruya

ba~anya

izlenmi~tir.

dayanan

i~lere

Ortalamamn usti.inde puan

girdikleri

gori.ilmii~tur. (Satl~,

emlakyllrk, sigortacllrk, kendi kurdugu i~le 9alr~ma gibi). Ortalamanm altmda puan alanlar
ise riski az olan ve ki~isel ba~anya dayanmayan i~lere girmi~lerdir. (Personel amirligi,
veznedariIk, mufetti~lik gibi). Ba~an ihtiyaci ile geryek ba~an arasmda ili~ki arayan diger
ara~tIrmalarda
ara~tlrma1ar

da (Hilgard, Atkinson 1971) benzer sonuylar e1de

surduri.ilurken.

farklar oldugu gaze

ba~an

9arpml~tlr.

edilmi~tir.

Ancak bu gibi

ihtiyaci testinden yUksek puan a1an1ar arasmda bazl

Bazl1annm ihtiyaci

ba~an

kazanma uzerinde

odakla~lrken,

bazllarmm ki ba~anslzlrl..1:an yekinme olmak1:adlr. Bu iki grup arasmdaki en onemli fark,
zorluk derecesine gore (veya ahnacak riske gore) i~ tercihi yapmalandlr. Ba~an ihtiyaci
yUksek olanlar, kendi yeteneklerini hesaba katarak daha geryekyi bir biyimde orta
zorlukta

i~ler

seymel..1:edirler. Digerleri ise ya yok kolay olup

ba~anslzhglr.

mumkiin

olmayacagl veya yok zor oldugu iyin ba~anslzhk durumunda leke1enmeyecekleri i~leri
tercih etmel..1edirler. Tabi bu durumda bu iki grupta farklliIk arz edecektir. Birinci grup

IS

SUlla Tevruz a.g.e .. s.72
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kendi yetenekleriyle elde ettikleri
ba~an

ba~ann1I1

zevkini ylkanrken, ikinci grup iyin elde edilen

pek tallnin edici almayacakur. Ancak zaten

ba~anslzhban

yekinenler iyin bnemli

alan ba~andan tatmin saglamak degil, ba~anslz alma ihtimalinin verdigi endi~eden
kaY1I1makur.
Ba~andan

tatmin saglayanlar iyin

yaptlklan iyin bizzat kendisi
ihtiyay iyerisinde olanlarla

ki~i

ba~an

bir yandan hedef alurken bte yandan

iyin bzii iyte olan motivasyona yol ayar. DolaYlslyla bu

i~lerinde ba~anh

olmalan iyin bir takIm

dl~

bdiiller verme

geregi aIm as I bile yeteneklerini kullanma imkam ve sorumluluk verme gereklidir. 19
Insanlann farkllhklan sadece alanlann yeteneklerinden kaynaklanmamak'ta bunun
yam Slra motivasyonda bnemli bir rol oynamaktadlr. Bir ki~inin motivasyonu, onlann
motivlerindeki giice baghdlr. Mativler bilinyli olarak olu~turulan hedefler dagrultusunda
ybnlendirilmektedir. 20
Motivler davram~1I1 nedenleridir. Bunlar, bir bireyin davram~1I11I1 genel ybntemini
ve faaliyetin devamhhg1I11 saglarlar. Sonuy olarak motivler faaliyetin aS11 sebepleridir. 21

1.5,

HEDEFLER
Hedefler, diirtiilerin giderilmesini saglayan uyancllardlr. Bunlar bir takIm nesneler

olabilecegi gibi bazl durumlarda olabilir. Mesela ayhk duydugumuz zaman "yiyecek"
nesnel bir hedeftir, yorgun oldugumuz zaman "dinlenme imkam bulma" ise durumsal bir
hedeftir.
Hedefler yekici alabilecegi gibi, itici de olabilir. <;:ekici hedefler
davram~1I1a

yakla~ma

yol ayarken, itici hedefler uzakla~maya yol ayar. AClktIglmlz zaman yiyecek

yekici bir hedeftir ve ortaya koydugumuz

davram~lar

ona ula~ma yabaSlI11

ta~lr.

Kaymak veya kay1I1mak istedigimiz ~eyler ise itici olan hedeflerdir Mesela
yagmur bizi Islattlgl ve
havalarda

~emsiyemizi

ii~iittiigii

iyin

ho~a

gitmeyen bir durum oldugundan yagmurlu

almaYI ihmal etmeyiz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus

Vardlf. <;:ekici hedeflerde diirtii uyandlktan sanra bu hedefe

yakla~ma

faaliyeti iyine girilir.

Yani hedef diirtiiniin sanucudur. Itici hedeflerde ise diirtiiyii ortaya ylkaran

~ey

hedeftir.

Yani hedef diirtiiniin sebebidir. Hedeflerin yekicilik veya iticilik dereceleri farkh olabilir.

19 Suna Tevruz a.g.e .. s.67-73
"Paul Hersey Mehekp P, Blanchard Managenasl of Organizational Behavior Utilizing Human Resavrees
Prentice Hall inc. Englavoad ClIffs New Dersey 1972 s.26
-I
- Paul Hersey a.g.e, sl9
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BazIlan i~in susuzlugun giderilmesinde su yok degerli olurken bazIlan iyin Coca Cola
daha fazla deger ta~lyabilir. Bazllan iyin fazla baharath yiyecekler itici olurken, bazdan
iyin ~ok yekici olur.
Bir hedefin yekiciligi

aJitlk~a

ihtiyay fazlasl olmasl bile motivasyon fazla olabilir.

<;:ekiciligi azaldlk~a, ihtiya~ fazla oldugu halde motivasyon az olabilir. Mesela biraZC1k
aClkml~

olan yocuk iyin

~ikolatah

pastaya yilksek derecede bir yeme dilrtUsilne yol

a<;:abilir. Ote yandan yok aClkml~ oldugu hal de, eger onu doyuracak yiyecek kereviz ise
ve kerevizi sevrniyorsa, yeme dilrtilsil zaYlf olacaktlr. ihtiya<;:-dilrtil-hedef ili~kisini bu
bmege baglayarak $ekil 5' deki gibi gbstermek milmk.ilndilr.

Sekil 5: ihtiya~ Diirtii Redef ili$kisi 22

iHTiYA<;:

HEDEF

AZ

<;:EKICi(pasta)

FAZLA

Hedefler,

bireyin

HEDEF

DDRIO
ZAYIF

IHItYA<;:

dl~mdadlr.

Bazen

tT1 Ci(kereviz)

hedefler

motivIerin

ybnIendiriIdigi

dogrultusundaki "olmasl arzu edilen" milkiifatlar olarak tammlamrlar. Bu hedefler
psikologlarca da "te~vik ediciler" olarak isimlendirilmektedir. Ybneticiler ~aII~anlann
motivasyonda ba~anh olmak iyin slk slk <;:evreden saglanan uygun hedefleri (te~vik
ediciler) ihtiya<;:Ianmn giderilmesinde kullamrlar.

1. 6. MoriV GOCO VE BU GOr;TEKj DEGj,5MELER
Motivlerin veya ihtiya<;:Iann davram~m temelini te~kil ettigini sbyIemi~tik. Her
insanm yilzlerce ihtiyacI bulunmaktadlr. Bu ihtiya<;:lann tam amI, insamn davram~1 i<;:in

:: Suna Tevruz. a.g.e. 5.52-53
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yan~maktadlr.

6' da

--- ------

Belirli bir zamanda bir faaliyete yon veren buyiik gllce sahip ihtiya<; Sekil-

gosterilmi~tir..

Seidl 6:Hedefler Dogrultusuna Yiinlendirilen Motivler23

MOTiVLER

j
HEDEFLER
Tatmin edilmi~ ihtiyaylann gucunde bir azalma olmu~tur ve normalde bunlar
bireyleri motive etmemektedirler.

Seidl 7: Davram~ta tammlanan en gii~lii motiv (bu grafikte B motividir).2.

Yiiksek

i

DiiJiik

A

B

c

D ....... N

Eger bir motivin tatmin edilmesinden vazgeyilmi~ ya da tatmin edilmi~ ise, bunun
gucunde bir azama goze yarpar. Motiv gucunde

degi~me

nedenleri

~unlardlr:

1. ihtiya~ Tatmini: Bir ihtiya<; tatmin edildiginde Abraham Moslow'a gore,
davram~l

motive etmesi daha uzun surmez. Yuksek gUylu ihtiyaylar tatmin edildiklerinde

"Doyurulmu~"

olarak adlandmhrlar ve bunlar tatmin edilenler kapsamma girdiklerinde

diger yan~an ihtiyaylar daha k,I\'Vetli olmaktadlrlar. Eger gUylu bir ihtiyay olarak

"Poul Hersey a.g.e. 5.19-20
" Poul Hersey a.g.e, s.20
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susuzluk iyilerek gidilirse bu ihtiyaem gucu azahr ve diger ihtiya<;:lar daha bnemli
olurlar. 25

2. Tatminden Vazge~i1en ihtiya~lar: Bir ihtiyacm tatmininden vazgeyilebilir.
ihtiyaem gueunde (etkisinde) bir azalma oldugunda bu ba~langlyta ortaya Ylkmaktadlr.
Buna kar~lhk belirlenen davram~a bir personeli ybneltebilmek iyin burada egilim ortaya
Ylkabilmektedir. Bu deneme ile bir engelin ustesinden gelebilme te~ebbusudur. Bir lci~i bir
engel sonueu olu~an gerilimi azaltaeak veya hedefine ula~maYI saglayacak davram~
tilrunil bulmaya yali~acakur. Bu Sekil 4' de gbsterilmektedir.
~ekil

8: Belirli bir amaclIl

ger~elde~tirilmesi te~ebbiisiinde

~lktIg1l1da davraDl~ tiirii.

bir engel ortaya

26

Te~ebbils Edilen~
T e~ebbus Edilen
ENGEL

Davram~l

Yiiksek

Davram~2

Giiylii

Te~ebbils

ihtiya

)Engel

IDevam ede~

Edilen

Davram~3

a~an

Davram~

Eger bir ki~i ba~anslz oldugu konularda yah~maSml siirdiirurse, alt hedeflerle ilgili
ihtiyaylanm kar~llayabilir. Ornegin; eger bir bgrenci, bir yiiksekokuldaki basketbol
taktmmda oynamaya ~iddetle egilim gbsteriyor fakat oynadlgl mevkide siirekli olarak
oyun dl~l kahyorsa, sonunda 0 iiniversite bgrencisi ~ehirde olu~an eglenee merkezlerinde
basketbol oynamak i<;:in istek duyabilir.

3. Bilimsel UYllmsllzlllk: Tatmin edilmeyen ihtiyaylar ve

ba~anslzhk birle~tiginde

irrasyonel birle~tirilmi~ davram~ tilrlerinin ortaya ylkmasma yol ayabilir. Bu durumu T.
F estinger ineelemi~tir. Onun bilimsel uyumsuzluk teorisi; bncelikle bir kimsenin kendisi
ve yevresi hakkmdaki du~iincesi arasmda bulunan ili~kiler ile ilgilidir. 27

4.

Bo~ Ugra~l:

Bir hedefe ula~mada ba~anslzlik veya ukanma "Bo~ Ugra~(

olarak da isimlendirilebilir. Bu durum harici yevre ile ilgili olmaktan yok bireyin uygun
duruma getirilmesi ile ilgili olarak tammlanmaktadlr.
Davram~lar rasyonel bir ~ekilde birle~tiginde alternatif amaylann geli~tirilmesine

yol ayabilir. Bo~ ugra~l arttlkya ve hedeflerin tlkanmasl siirekli olduk,a irrasyonel

" Poul Herse,' a.g.e. 5.20-21
"Poul Hersey a.g.e. 5.21
,- Poul Herse), a.g.e, 5.21
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davram~lar

birka, ~ekilde ortaya Ylkabilir. Bo~ ugra~l bireydeki saldlrgan davram~m

artmasma yol a,abilir. Saldlrganhk, dii~manhk gibi Ylktci davram~lara yol a,abilir.

R. Norman ve 1. Mair'e gore" saldlrganhk, bo~ ugra~m bir boliimUdiir (bir
tiirudiir). Bo~ ugra~ haline gelmi~ davram~m diger rurleri; bahane bulma, geri ,ekilme,
teslim olma ve a~m baghhktlr.

5. Motivasyon Durumu: Motivler, hedefler ve faaliyetler arasmdaki

ili~kiler

Sekil 4' de basitle~tirilmi~ bir ~ekilde gosterilmektedir.

Seidl 9: Bir Motivasyon Durumu

MOTiv

r-

HEDEFE YONELiK FAALiYET

DAVRANIS

HEDEF

HEDEFiN GERt;:EKLESTiRiLMESi

-

Bu

~ekil,

hedefe

ula~maya

yonelik

bir

ki~inin

motivasyon

durumunu

gostermektedir. En giiylii motiv, hedefe yonelik ve hedefi geryekle~tirici davram~l iiretir.
(Motiv ~iddeti ne olursa olsun) Biirun amaylar geryek1e~tirilmezse, bireyler hedefe
ula~mazlar.

Gozle gOriilebilen, ·kavranabilir bir hedefin davram~l etkilemedeki kullamml

Sekil 6 da gosterilmektedir

SekillO: Motivasyon durumunda elle tutulur bir te~vikin kullamlmasl 29
MOTiv (ay~k)

r-

HEDEFE YONELiK FAALiYET
(yiyecek hazulanmasl)

DAVRANIS

HEDEF (yiyecek)

HEDEFiN GERt;:EKLESTiRiLMESi
~

(yiyecegin yenmesi)

" Poul Hersey a~g.e. 5.22·23
'9 Poul Herse)~ a.g.e. 5.25
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Yine, bir
te~vik

ki~i

tamnma ihtiyacl iyerisinde ise, 6vgU ihtiyacm tatmin edilmesi iyin bir

edici unsun olabilir. Bir

i~yerinde

y6neticisi tarafmdan 6vUllllesi etkin bir

eger

te~vik

ki~inin

tanmllla ihtiyacl fazla ise onun

unsuru olabilir ve

i~inde ba~anh

olmasma

yol ayabilir. Eger bir insan diger bir ki~inin davranI~ma etki etmek istiyor ise, 6ncelikle bu
~ahls

iyin 6nem ta~lyan ihtiya<;:lann veya motivlerin

gerekmektedir

neler oldugunu

anlalllasl

30

1,7. MOTiVASYON YONETiCisi
Golerman "Motivasyon Araclhglyla Y6netim" adh eserinde motivasyon iyin bUtUn
zamamm aYlran kadrolu bir uzmandan bahsetmektedir. Bu eserinde motivasyon
y6neticisinin g6rev ve sorumluluklaflm tammlallll~tlr. 0 i~letmedeki faaliyetlerin her
y6nUnU g6rmelidir. Motivasyon y6neticinin faaliyetlerini iki telllel
miimkiindiir

ba~hk

altmda toplamak

31

1. Motivasyon y6neticisi organizasyondaki motivasyona yakla~lmlan dizayn
etmek ve ba~langlytaki salgmhklardan sorumlu olmaktlr.
2. Yetersiz motivasyondan kaynaklanan bozuk

davram~

kahplanna sebep olan

problem safhalanm belirlemektir.
Bu demektir ki

~irket

faaliyetlerinin tamaml hakkmda burun olarak bilgili olmak

zorundadlf. Yani sadece teknik olanlardan degil insan kaynaklanndan yararlanma,
analizler yapma ve organisazyonda ara~tlrmalarda bulunma, insan
ara~tIrmalann

davram~lanm

inceleyen

hepsini takip etmek ve i~letme dl~Inda da motivasyona devam etmek gibi

hususlarda bilmek zorundadlf. Geryekte

i~letme

iyindeki kendi faaliyet alanlan arasmdaki

bu ili~kileri ve dl~andaki ara~tlrmalan birle~tirmek zorundadlf.
Ornegin; bir iiniversite analiz sistemleri ve performans degerlemenin h:ullammlm
inceleyen ara~tJrma projesi yaplyor olsun. Motivasyon y6neticisi iiniversite tarafmdan
yizilen yeryevede kendi i~letmesi iyindeki ara~tlrmalan bununla birle~tirerek program a
katabilif.
F akat onun g6revi burada bitmez. Ara~tJrma ve analiz yah~malan motivasyonu
ybnetiminde sadece ilk adlml olu~turacaktlf. Ger<;:ekten onun katkIsmm en onemli klsml,

Paul Herse" a.g.e, s.26
" Paul Herse)' a.g.e, s.27
30
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motivasyonu

kolayla~ttnct

yeni

yakla~tmlan

tamarnlarnak konusunda yoneticilere

yardtmct olmakttr. Onun pozisyonunda sorumluluk alamna gbren konular ~unlardtr:'2
ba~anlmasl.

-Motivasyon

-Sorumluluklarm belirlenmesi.
-Odol sistemleri.
-Haberle~me.

-Motivasyonel ildim
-Psikolojik degerlendirme.
-Grup dinamikleri
-Geri beslenrne sisternleri.
-Hedef Geli~tirrne
-Karar verme sOreci.
-Planlanrna sOreci.
Kolayca gbriilebilecegi gibi motivasyon ybneticini test etme ve gayretlerini
kullanrnak iyin geryekten

i~letrnedeki

her faaliyet iyi bir fIfSatttr.

Motivasyon yoneticisi yok esnek ve adapte alabilen bir ki~i olrnahdtr. \=iinkii yok
saytda insan ve yok saytda dururnla kaqt kaqtya kalmaktadtr. Herhangi bir dururnu kabul
ettirmek i,in yok saytda farkh yon tern ve
zorundadtr. Eger

0

yakla~trnlan

kullamrken dikkatli olrnak

bOtOn ybneticilere ve bOtiin durumlara uygun kahplara sahip degilse

etkin olarnaz. 0 benzer durumlar i<;:in kullamlacak ternel prensiplere adapte olabilecek
. yetenekte olrnahdtr.

o
i~letmenin

organizasyonun

degi~ik

bbliirnlerdeki teknik faaliyetlere

ili~kin

bilgileri

bu boliirnlerinden elde etrneli ve bunlan bzOrnleyebilrnelidir. Bu son derece zor

bir gorevdir.

\=Onkii

bu

<;:ah~rnalar

gerektinmektedir. Aynca onun

zaman

<;:ah~rnalannm

a<;:tsmdan

yok

umn

bir

yattnrnt

sonucu kIsa sOrede gozlenmeyebilir. 0 da

kendini yonetirne kabul ettirebilrnek iyin daha zor bir gbrev yiiklenir.
Motivasyon ybneticisi aym zarnanda yiiksek dOzeyde ke~fedici bir ki~ilige sahip
olrnaltdtr. Problernlerin yoziirnlinde on yargtlI yak:la~trnlardan ka,mrnahdtr. 33

"Robert TannehilL Motivatson and Managenent London 1970, 5.128
33 Robert Tannehill a.g.e., 5.129
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1.8. is TATMiNi
l.8.l. i~ Tatmini ve insan Kaynaklan Yonetimi
I~ tatmini ve onun Zlttl olan i~ tatminsizligi bir dereceye kadar personelin i~ine
kar~1

lehte veya aleyhteki genel tavn olarak tammlanabilir Buna ilave olarak

iieret, sosyal giivenlik,

i~ ili~kileri

gibi

i~in

belirli bzelliklerine

kar~1

i~

tatmini,

daha spesitlk

kavramlannm bozulmasl ihtimali olarak da tammlanabilir

Ins an

kaynaklan uzmanlannm i~ tatmini ile ilgili olarak iki temel sorulan

bul unmaktadlr.
I. I~ tatminini geli~tirebilmek ic;:in hangi adlmlar attlabilir?
2. I~ tatmini veya tatminsizliginin personelin i~ davram~1 iizerinde etkisi nedir?'·

l.8.2. i$ Tatmininin Geli$tirilmesi
I~ tatmini ara~t1rmasl ile bilinen Vroom, tipik olarak bir insan tatmin

edeeek i~ tipinin, yiiksek iieret, bnemli yiikselme flrsatlan, kattllmel denetim, i~
arkada~lanyla kar~lhkh ili~ki flrsatl gibi bzelliklere sahip olmasl gerektigini bnermektedir.

Bbylece i~ tatminini geli~tirmenin bir yolu, Vroom' un tammladlgl bzellikler aC;:lsmdan
i~leri

geli~tirmeye te~ebbiis

etmektir. Vroom; insanlann tatmini bulacagl

i~

tipine

muhtemelen etki edecek olan motivler, degerler ve yeteneklerde biiyiik farkhhklar
bulundugunu ifade etmektedir. Bbylece "ortalama" bir c;:ah~am tatmin edecek bir i~ tLlrii,
herkesi tatmin edemeyecektir
Bireysel farkllltklar nedeniyle farklt c;:alt~anlar i~ tatmininde farkll diizeylere
ula~abilirler. I~ tatminini geli~tirme problemine diger bir yakla~lm, c;:ah~anlann ihtiyacI

olan i~ bzelliklerinin e~le~tirilmesine te~ebbiis etmektir 3 ;

l.8.3. i~ Tatmini ve Performans
Eski teorisyenler tatmin

olmu~

I~ylmn

verimli

i~yi

olabilecegine inanma

egilimindeydiler. Bununla birli1:te toplanan ara~tlrma kamtlan gbstermektedir ki, bu

0

kadar da gerekli degildir I~ tatmini ve verimlilik arasmdaki korelasyon farkh Ylkrnaktadlr.
fakat ortalama korelasyon 0.14 olarak bulunmaktadlr. Teorik veya pratik bneminin dii~iik

3' Robert Tannehill a.g.e .. $.129
,- C. Molender. Human Resource Managenent Chartwell Bratt. Sweden. 1989

21

------

-

-

-

- - - - - - - - - - _.. -

-

-

-

-

-

--

--- - - - -

oldugu Vroom tarafmdan belirtilmektedir. Bu gibi duygular Herzberg gibi teorisyenler
tarafll1dan

yanh~

bulunmaktadlr. <;:iinkli Herzberg

i~

tatminin yiiksek verimlilige yol

ar;:tlglm iddia etmektedir. Bunlar bekleyi~ teorisi ile uyum ir;:erisindedirler. Buna gore bir
i~r;:i

bir dereceye kadar

performansl

geli~tirme

i~indeki

harcadlgl gayretle motive edilir. Porter ve Lawler,

yolunun herkesin tatminini arttlrmakla miimkiin olamayacagml ve

bunun herkesi memnun edemeyecegini ifade etmektedir 36

1.8.4. i~ Tatmini ve Personel Devir Oram
i$ tatminini ve personel devir oram arasmdaki ili$ki ile ilgili <;ah~malar, siirekli bu
ili~kinin negatif oldugunu gbstermektedir. i$lerinde daha fazla tatmin olmu$ i$<;ilerin
i~lerini

blrakma ihtimali azalmaktadlr. Burada diger faktorlerde bulunmaktadlr. Fakat esas

olan, tatmini olan i$<;ilerin i~lerinde rahat oldugudur.
Tatmin olmu$

i~<;inin

daha iyi bir

i~e

ge<;ebilecegine inamhrken tatmin olmayan bir

i$<;i aym i~inde kalabilir. <;:iinkii bu i$i daha iyi ~eyler elde edemeyecek diizeyde olabilir.
Bununla birlikte diger ~eyler e~it oldugunda i~ tatmin diizeyi artmakta iken personel devir
oram azalmaktadlr

37

1.8.4. i~ Tatmini ve Devamslzhk
i~ tatmini ve devamslzllk arasrndaki ili$kiye ybnelik <;ah$malar yetersiz sonu<;lar

ortaya koymaktadlr. i1i$ki negatif egilimlidir, fakat <;ok zaYlf ve degi~kendir. Son bir
<;ah~mada

devamslzhkta i$ tatmininin etkisini %4' den daha az oldugu iddia edilmektedir.

Bbylece i$ tatmini diizeyinin artmasl, devamslzhk oramm azaltmaktadlr. Daha
te$vik edici yakla$lma gore motive

edilmi~

bir

r;:ah~an i~ini

daha diizenli yap maya te$ebbiis

etmektedir.
Bu gOri.i$ Steers ve Rhades tarafmdan geli$tirilmi~tir. Bunlara gore motivasyon
a~agldaki tarafrndan etkilenecektir. 38
1. i~ tatmini gibi i$le ilgili hususlar,
~

Ekonomik ve pazar gii<;leri,

3. Miikafat ve cezalandlrma gibi orgiitsel kontrol sistemleri,

" C. Molender, a.g.e. 5.109
C. Molender, a.g.e. 5.113
58 C. Molender. a.g.e, 5.113
3-

')')

4.

Ki~isel

faktorler,

5. Kiiltiir ve grup normlan,
Steers ve Rhedes devamslzhgmda ~u faktorler tarafindan etkilenecegini ifade
etmektedir;
1. Hastahk ve kazalar,
') Aile sorumluluklan,
3.

Ula~lm

problemleri.

Bu model ~ekil-7' de gosterilmektedir.

Sekilll:

i~

iLE iLGiLi
-

HUSUSLAR

KAVRANAN DEY AM
EKONOMtK. VE

I

KABiLiYETi

PAZAR FAKTORLERi
ORGOTSEL KONTROL

DEYAM

SiSTEJI.1LERi

MOTiY ASYONU

K1~iSEL

J

I

c,: ALI~A.NIN
DEYAMI

FAKTORLER

KOL TOR VE i~ GRUP
NORMLARI

-

1.8.5. i~ Tatmini ve Endiistriyel Rahatslzhk
i~ tatmini ve Endiistriyel ili~kilerdeki problemler (grev, i~i yava~latma gibi)

arasmdaki ili~kiyi inceleyen bazl ara~tlrmalar yapIlmal..1adlr. Bu ara~urmalar sonucunda
tatminsiz

i~yilerin

muhtemelen bu faaliyetIere daha fazla katllacagl belirtilmel..1edir. Yine

baZl

ara~ttrmalar

gostermektedir ki tatminsiz

i~yilerin

bir sendikaya kattlma ihtimalleri

daha yiiksektir 39

KISIM II.
MOTivASYON ARA<;:LARI VE MOTiv ASYON
TEORiLERi

2.1. Motivasyon

Ara~iarJ

Motivasyonda temel amay,

l~

gorenlerin istekli, verimli ve etkili yall$maSml

saglamaktlr Bu amacI geryekle$tirmek iyin i$letme ybneticileri ve bilim adamlan bir yok
uygulama bmekleri ve bnerileri sunmu$lardlr Ancak bugune kadar sunulan ya da
uygulanan bu omek ve onerilerin tam bir

ba~anya

ula$ttgl sbylenemez. Motivasyonda

k.CJllamlan ozendirici araylar her yerde ve her zaman aym etkiyi gbstermezler. Her ~eyden
bnce bir ki$i iyin bdendirici nitelik ta$lyan bir aray bir digeri iyin aym etkiyi
gostermeyebilir. Omegin, bir i~ goreni i~te etkili kilmak iyin ekonomik araylar (ucret artl~l
gibi) yeterli olurken bir ba$kasl iyin ucretin etkisi diger bzendirici araylardan soma
gelebilir. Bir bakima ozendirici araylann etkinliginin, ki$ilerin deger yargiianna, yevre
faktbrlerine, sosyal ve egitsel duzeylerine bagh oldugu sbylenebilir. Ote yandan
motivasyonda kullamlan bzendirici araylann etkinligi toplumsal yaplya bag!J olabilir. Sbz
geli$i, lUketim toplumu iyinde yeti$en ki$i iyin "daha iyi" iyinin dlI~mamdlr" ya da "daha
yiiksek gelir, iyi gelirin dlI~mamdlr" inanel iyinde ekonomik araylar yogu kez bn planda
tutulur. Fakat geleneklerine bagll kapah ve mistik bir topiumda, bireyleri yall$maya it en
gUy, ekonomik araylardan yok kutsal inanylar ve psikolojik unsurlar olabilir. Ornegin,
yok yah~lp yok kazanmak yerine "bir lokina, bir hlrka" inancml ta~lyan toplumlarda
motivasyona baki$ aylsl da degi~ik olacakur.
Motivasyonda

yararlamlan

40

bzendirici araylann

etkinliginin

aym

zamanda

i~letmeleri yonetimlerin anlaYI$ ve davram~lanna da bagh oldugu sbylenebilir Ornegin,

bir i$letmede uzun YIllar ba$anh bir ybnetim sergilemi$ olan bir ybneticinin bir ba$ka
i$letmeye geytiginde aym ba$anYI her zaman gbsterecegini beklemek yanh$ olur.

39

40

C. Molender. a.g.e. 5.114
C. Molender. a.g.e. 5.115
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i~letmeyi yonetenlerin ba~ansl yonettikleri orgutte yah~anlann ekonomik ve sosyo-

psikolojik yapllanl1l yakll1dan tal1lmlarnalanna ve i~ gorenlerin yogunlugu tarafll1dan
benimsenen bir politikanll1 izlenrnesine baghdlr. Bu konuda Herzberg'in yapml~ oldugu
ara~tlrmada

da

i~

gorenleri tatminsizlige yonelten en onernli faktor olarak, izlenen

i~letrne

yonetirni ve politikasl oldugu ortaya Ylkml~tlr. Geryekten i~letmenin rnerkezeil, i~
gorenlere kapalt ve geleneksel bir yonetirn

anlaYI~lm

benimsemesi ile rnerkezeil olrnayan
i~

yetki ve sorurnluluklarm alt basarnaklara daglltldlgl,
yonetirnin tereih
anlaYI~l

edilmi~

gorenlere aylk ve

yagda~

bir

olmasl arasmda fark vardlr. Merkezeil ve geleneksel yonetim

ile yonetilen i~letmelerde ekonomik araylann kullamlmasma ve Slkt denetime

dayal1lr. Oysa merkezeil olmayan modern yonetim

anlaYI~1

ekonomik araylar kadar sosyo-psikolojik ve yonetsel araylara

ile yonetilen

e~it

i~letmelerde

olyude yer verilir. Uzun

donemde bu yonetim politikasll1ll1 rnotivasyon konusunda daha ba~anh oldugu
soy1enebI'l'Ir. 41
Klsaea motivasyon konusunda evrensel nitelik
varhgl kabul edilse bile, her topluma ve her
geli~tirmek
ara~lIrma

ta~lyan

i~letmeye

baZl ozendiriei araylann

uygun bir motivasyon modeli

mumkun degildir. Onunla birlikte geyerliligi genelde kabul edilen ve yok

ile saptanan fakat onern SlraSI

degi~en

ozendiriei motivasyon ara<;lan ekonomik

arac;:lar, psiko-sosyal araylar ve orgutsel-ybnetsel arac;:lar diye Uy bolume aYllarak
ineelenebilir

42

2.1.1. Ekonomik Ara~lar
i~letmelerin kurulu~ nedeni ile i~ gorenlerin yah~ma nedeni ozde ekonomik temele

dayal1lr. Ozellikle geleneksel ekonomik kuram modelinde giri~imeinin ternel amaemll1
gelirini artlrarak kendi C;:lkanl1l rnaksimize etmek oldugu ve rnotivasyon faktorlerine bu
aC;:ldan baktlgl bilinmektedir. i~ gorenleri ise c;:ah~maya iten en gUylu motiv ya~am1l11 ve
varsa ailesinin y~anltS1l11 surekli ktlaeak yeterli bir ueret elde etmektir. Ozellikle
kalkll1makta olan ulkelerde i~sizlerin ve kalifiye olmayan i~c;:ilerin saylSll1ll1 oldukc;:a
yliksek oldugu bilinmektedir. Bunlann alternatif yah~rna imkanlan yoktur. i~c;:inin
korkusu, ba~hea gelir kaynagl olan i~ini kaybetmesi oldugundan yonetimin kendisinden

:: Zeyal Sabuncuoglu. Call~ma Psikolojisi Uludag Un\,. Yaymlan. No:304. Bursa, 19845.83-84
- Zeyal Sabuncuoglu. a.g.e. 5.84
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bekledigini venneye

yah~aeaktlr.

Bu nedenle motivasyonda ekonomik bzendirme araylan

diger araylardan daha etkilidir denebilir. 43

2.1.1.1. Duct Artt~1
Ekonomik bzendirme

araylan arasll1da en eski ve en' yaygll1 kullamml Oeret

artl~ldlr.

Klasik iktisatyllar ve ilk ybnetim bilimeiler insan
ta~ldlg1l11

daVTam~lanmn

rasyonel nitelik

ve maddi bzendirme ara<;:lanmn onlan motive eden tek faktbr oldugunu

savunmu~lardlr.

Ocret sadeee geleneksel kuramctlann degil, bugOn dahi bir yok yoneticinin
motivasyonunu saglayan en etkili aray oldugu inane1l11 yansltmaktadlr. Bu
Oeret,

i~

gorenin

i~letmeye giri~

gbrO~e

nedeni oldugu kadar aym zamanda onun

baglanmasll1dan da en gUylu motivdir. Aynca, ueret sadeee

i~

gbre

i~letmeye

gorenin ekonomik gucunO

arttlrmakla kalmaz. Bu arada yi.iksek Oeret bireyin toplum iyinde sagladlgl saygll1hk ve
otoriteyi de arttlrml~ olur. Ote yandan gelecegin guvenee altll1a ahnmasl du~OnOr. Bu
nedenle tiere! artl~lmn i~ giirenler tizerinde belli bir tatmin sagladlgl genelde kabul edilir 44
Aneak,
benzer

i~

gorenler Ozerinde Ocret

i~lerde yah~anlara

artl~lmn

sagladlgl tatminden daha onemlisi.

farkh ueret odenmesinden kaynaklanan tatminsizliktir. Bir i$

gbren aldlgl oeretin yi.iksekliginden yak ba~kalanmn aym i~ iyin aldlgl Ocretle ilgilenir ve
etkilenir 45
Oeretin kendi ba~ll1a etkin bir mativasyon arael oldugu genellikle kabul edilir.
Aneak Ocret artl~lannm hangi noktada optimal verim saglayacag1l11 bilmek ve Oeret
artl~lanna

ne zaman gitmek gerektigini saptamak Oeretin verilmesinden daha bnemlidir.

Yapllan bir Oeret
du~Oneenin

artl~lmn

ilk

a~amada

olumlu

kar~llanaeagl ku~kusuzdur.

Fakat bu

zaman iyinde geyerliligini bilmek ya da degerlendirmek daha onemlidir.

Yaptlan bir Oeret artl~mll1 ilk a~amada olumlu kar~t1anacagl ku~k-usuzdur. Fakat bu
dO~Oncenin

zaman iyinde geyerliligini bilmek ya da degerlendirmek daha bnemlidir.

Yapllan bir Ocret artl~lmn ilk a~amada olumlu kar~llanacagl ku~kusuzdur.Fakat bu
du~Oncenin

zaman iyinde geyerliligini bilmek ya da degerlendirmek daha onemlidir. Ote

" Zeyal Sabuncuoglu, a.g.e. s.84-85
" Zeyal Sabuncuoglu, a.g.e. s.84-85
45 Zeyal Sabuncuog!u. a.g.e. 5.86
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yandan

i~

gorenleri

i~e

daha fazla baglamak amaClyla sUrekli Ucret

daha dogru olup olmadlgl

tartl~llabilir.

motivasyonu vermek iyin yani yaratlcl

Bir

i~

artI~ma ah~tIrmanm

goren in ek yaba gostermesini saglayacak

dU~Unce

ve dinamizminden yararlanmak iyin ona

her defasmda her zaman verilen Ucretten daha yUksek Ucrelin verilmesi gerekecektir Bu
ah~kanhgm olu~turulmasl

belki de i~letme de verimliligin belli bir sUre artmlmasml

saglayabilir. Ancak ekonomik odUllendirmeye

ah~tlnlml$,

i$ goren kesiminin bun dan

vazgeymesl halinde tatminsizlik, isteksizlik ve moral bozukluguna siirUklenmesi de
kaymllmaz olacaktlr

46

2.1.1.2. Primli Vere!
i~
yah~maya

gorenlere

alml~

olduklan sabit Ucretin dl$mda daha yok ve daha verimli

ozendirmek amaclyla verilecek iicrete prim denilmektedir. Bu pnmm

hesaplanmasmda zaman esaSl, parya ba~ma prim gibi kriterler esas almmaktadlr
Bazl i$letmeler, i~ gorenlere verimli yah~malan ve Uretim artmcl yabalan kar~lhgl
prim vermektedir.
Primli Ucret sistemlerini uygulamak oldukya zordur. Ozellikle i$in olyUmU kolay
olmadlgl durumlarda primli iicretin uygulanmasmda giiylUklerle kar~!la$lhr Ornegin
baklm, denetim, labaratuvar ara~t1rmaSl, pazarlama gibi servislerde yah$anlara prim
uygulanmasl pek kolay degildir. Ustelik zaman esasma gore Ucret alanlarla primli Ucret
alanlar arasmda bir gerginlik dogabilir. Ornegin, primli Ucret alan bir i~yi geny bir
labaratuvar mUhendisinden fazla Ucret alabilir. Daha k6ti.isU, primin hesaplanmasmda
ilgili

i~

gorenin harcadlgl ek yabaya, uygun prim

verilmeyi~i

ya da keyfi esaslara gore

verili~i i$ gorenlerde huzursuzluk yaratabilir. Ote yandan, primli ticre! i~ gorenleri daha

yok yah~maya ozendirirken kalite dti~mesine, i~ kazalannm artmasma. i$ gorenlerin daha
yok Ylpranmasma yol ayar. 47
i~ gorenleri primli Ucret yoluyla motive etme amaCl gUdUIUyorsa sistemin

sakmcalanm en aza indinnek gerekmektedir

46 Zeyat Sabuncuoglu. a.g.e. 5.86
" Zeyat Sabuncuoglu. a.g.e. 5.86
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2.1.1.3. Kara Katilma
Ekonomik iizendirme araylanndan bir digeri de kara katthmdlr. Kara katIima,
giirenleri daha verimli ve istekli

yah~maya

i~

yiineltebilmek iyin uygulanan oldukya ilginy ve

geyerJi bir yiintemdir. i~letmenin her diinem sonunda elde ettigi kann bir biil(imilnO bu
i~

kann saglanmasmda emegi ve katklsl bulunan

giirenlere dagItllmaSI sistemin iizilnil

olu~turur. Uretimin katlasl bulunan i~ giirenlere dagltIimasl sistemin iizilnil olu~turur.

Uretimin geryekle~mesinde en az sermaye faktiiril kadar emek faktiirilniin de deger
ta~ldlgl

yargl ve geryegine dayanarak kann bir biilumilnu sermaye getirenlere, diger bir

klSmll1m ise emek getirenlere dagltJimasl son derece dogaldlr. Kara katIima
i~letmede kar~l kar~lya

gorenleri

i~verenlerle i~

getiren ve onlann birlikte elde ettikleri meyveleri ortak

olarak payla~maya yonelten bir Ocret yiintemdir

48

Kan katllmanm bir yok yollan vardlr. Her ~eyden once kara katIian i~ goren kar
oramnm ve miktanmn arttmlmaSll1l amaylamakla aym zamanda i~letmenin temel amaclyla
birle~mi~ olur. i~ giiren kann arttmlmasll1a yaba harcarken uretim ve verim dOzeyinde

dogal olarak yiikselme giirillLir. Ortak bir amay niteligi ta~lmasl nedeniyle i~ giiren i~letme
birligi daha kolayhkla geryekle~ebilir. i~ gorenin i~e olan ilgi ve ba~an artar.
i~e giri~ ve ylla~lar azalacagll1dan i~ giiren degi~im yabuklugu oram dil~er. Buna
kar~ll1

karara katllmanll1 bazl salancalan da vardlr. Kann

dogrudan dogruya

i~e

gosterdigi ilgi ya da

ba~an

degildir. Donem sonunda elde edilen kann rum
iwilerJe birlikte tembel ve verimsiz

olu~masl

arasll1da her zaman
i~

ile her
ili~ki

i~

kunnak kolay

gorenlere dagltllmasl halinde

yall~an i~yilerde odOllendirilmi~

gorenin

yah~kan

olmaktadlr. Kaldl ki,

her donem sonunda dagltllacak kar yoksa, bu durumda her donemde kar dagItll1una
ah~ml~ i~

dolaYl

gorenlerin tepkisi gorulebilir. Bu moral bozuklugu iyinde koru yonetimden

yoneticiler

sUylanabilmekte

ya

da

geryek

kann

saklandlgl

ku~h.'Usu

ta~ll1abilmeh.1edir49

2.1.1.4. Ekonomik Odiil
i~ gorenleri ozendirmek ve i~letmeye daha yok baglamak amacly!a ba$an

gosterenlere ekonomik deger ta~lyan odilller verilebilir. Ornegin, bulundugu bolumde
onemli bir yenilik ya da bulu~ oneren i~ gorenlere parasal odOI verilmesi gibi. Bu yonde

48 Zeyat Sabuncuoglu, a.g.e. s.87
" Zeyat Sabuncuoglu, Personel Ybnetimi. Teknografik Matbaaclilk

AS.

5. Bash istanbul. 1988.5.230
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artl~l,

verilecek bir octlil, slirekli liretim
araylan iyi kullanma

kar~tllgmda

kararla~ttr1lan

nokta, verilmesi

yiiksek kalite,

i~e

devamlt gel me, makine ve

olabilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken birinci
ekonomik odiillin zaman yitirilmeksizin

saglanan

ba~andan hem en sonra i~ go rene bdenmesidir. 1kinci nokta ise saglanan ba~an veya

getirilen oneri ile verilen odul arasmda bir orantmm bulunmasldlr. Bu konuda gosterilen
titiz uygulama,

i~

gorenleri daha etkin

yalt~maya

ve yeni

bulu~

ve oneriler getirmeye

ozendirecektir 50

2.1.2. Psiko-Sosyal

Ara~lar

A.B.D.' de yapIlan bir ara~ttrmada ~u ilgin" oneri dikkat "ekmektedir "Bireyler
uygulanan ekonomik sistemin hizmetinde degil, ekonomik sistem bireylerin hizmetinde
olmaltdlr." Bu nedenle, i~yerinde i~ gorenleri ilgilendiren iki temel soruna gereken onem
verilmelidir. Birincisi;

i~

gorenleri harcadlklan yabaya uygun dCtzeyde ekonomik

araylardan yararlandlrarak doyuma

ula~ltrmak;

ikincisi

yalt~malanm

psikolojik anlamda

bdCtllendirmektir Bu gline kadar daha yok birinci sorunun yozlimiinde onemli

geli~meler

kaydedilirken, yava~ yava~ ikincisinin de onemi anla~tlmaya ba~lanml~ttr Hiy ku~ku yok

ki, bu ikinci soruna
mutluluk iyinde

kar~1

ya~ama

etkili onlemler altnmadlkya bir diger deyi~le, i~ gorenlerin
ve

yalt~malanm

saglayacak ortam

olu~turulmadlk"a

kesin

ba~anya ula~llmaz. 51
1~ gorenleri mutlu edecek yalt~ma ortamlm olu~turmak yoneticilerin amacI olsa

bile

i~

gorenlerin tCtmCtnCt mutlu edecek

yalt~ma

ortam1111

olu~turmak

ne yazlk ki her

zaman miimkun degildir. Birisi iyin ge"erli olan bir yah~ma ortaml digeri i"in geyerliligini
yitirmi~

olabilir <;:Ctnk.ii

onun iyin

ba~ka

0

ortamdan bekledigi ihtiyaylar daha once tatmin edilmi~tir ve

ihtiyaylann bulundugu

ba~ka

bir ortam meydana getirilmedikye

9ah~ma

mutluluguna eri~emez. 1$ gorenlerin ki~ilik ve davram~ yapIlanna, egitim ve sosyaJ
durumlanna, ozlem ve

bekleyi~lerine

ilginy ve yekici yapan motivasyon

gore

degi~kenlik

bile~iminden

gosteren

yah~ma

ortam1111 surekli

soz etmek mlimkCtn degildir. Bununla

birlikte yoneticilerin durum ve ~artlanna gore yararlanabilecegi psiko-sosyal iyerikli
araylardan tel.. tek soz edilebilir Bu araylann ne zaman, hangi olyude ne kadar sure ve
nasll bir bile~im iyinde kullamlmasl gerektigi konusunda ortaya al!lml~ bir teori heniiz

Zeyat Sabuncuoglu. Personel Yonetimi a.g.e. s.231
" Zeyat Sabuncuoglu. Cah,ma Psikolojisi a.g.e .. s.89

;0

yOktllr. Bilinen ve beklenen Odllr ki her yonetici kendi dii~iince ve yonetim anlaYI~ma,
i~letmenin kO~llllanna

ve

yah~anlann

psiko-sosyal yapllanna gore, iistelik siirekli

degi~en

kompozisyonda bu araylardan yeri geldigince ve yeterince yararlanmasldlr'2

2.1.2.1.

<;:ah~mada

Baglmslzhk

i~ gorenlerin biiyiik yogllnlugu benlik duygusunu tatmin etmek ya da ki~isel
geli~me

giiclinii artlrmak amaclyla baglmslz

onem verirler. Bir
~eyler

ozgiirllik iyinde

yeti~tigi

ve inisiyatif kullanma ihtiyacma

taktirde, kendisini grubun bir uyesi, bir

yapma gucunde ve grup iyinde degeri olan bir e1eman olarak hisseder. (55)

<;:ah~mada
~oyle

ki~i

yah~ma

baglmslz olma tabiidir ki her i~ gorenin istegini yapmasl anlamml ta~lmaz. Zira

bir uygulama varsa orgutsel yapmln varhgmdan ve otoriteden bahsedilmez.

Yoneticinin bu konuda yapmasl gereken

~ey, i~

teknik araclhgl ile saptaYlp hiy degilse

alanda ve belirli 6lyude

0

gorenlerin ilgi ve yeteneklerini psiko
yah~ma

baglmslzhgl

tammasldlr. Boyle bir uygulama durumunda ki~isel yetenekler, yaraUcI dii~unce ve yaplel
bir gUy ortaya ylkabilir 53

2.1.2.2. Sosyal Katllma
Butiin

i~

gorenler

i~letmeye

girdikleri ilk gun den

ba~layarak ge~itli

sosyal gruplara

girerler. Ba~langlyta suni goriintiilli ili~kilerin daha sonra saghkh, guvenli ili~kiler
biyimine donli~tiigii izlenir. i~ gorenlerin bir ya da birden yok gruba farkh amaylarla da
olsa girmesi sosyal bir varhk olmaSI dolaYlslyla gayet tabiidir. Sosyal kauhm ihtiyacI
uygulamada farkll diizeylerde geryekle~tirilir. 54
ilk baki~ta bu ihtiyay bir grub a iiye olma ve biitiinle~me isteginde dogdugu
soylenebilir. Birey, grubun iiyesi oldugunu ve belirli bir yere sahip oldugunu kamtlamaya
yah~lr.

Daha soma i~ goren nelerini olup bittigini ogrenme bilgi edinme ihtiyacI duyar

Bu istek grup ya~anusml katlima egilimin belirler. Yeterli bilgi almmadlgmda grubun
dl~mda

kalma ve ki~iligini kaybetme korkusu ba~lar

" Zeyat Sabuncuoglu. CalJjffia Psikolojisi a.g.e. s.89
Zeyat Sabuncuoglu. CalJ.ma Psikolojisi a.g.e s.91
" Zeyat Sabuncuoglu. CalJjma Psikolojisi. s.91
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Son
onurunu

a~amada, i~

goren grubun

ya~ayan· ki~idir.

ya~anUsrl1l ta~ryan

ve grubun bir Uyesi olmanll1

Grup degerlerini Kendi degerleri olarak benimser, grup

varltfpmn slirdUrtilmesini Ustlenir. Kattlma ihtiyaclI1m bu son
dU~Uncelerini

a~amasmda

birey duygu ve

ayrklama fmatr bulmu~tur ve mutludur.

i~ goren i~letmeye girdiginde yada i~yerini degi~tirdiginde sosyal gruplara kattlma

geregini once duyar. Daha sonra pasif olarak katilrr. Ancak belirli bir sUre soma grup
yrkarlanl1l savunan grup iyinde ve grup iyin ya~ayan aktif bir Uye durumuna donU~Ur. r~
gorenler geryekten bir ihtiyay olarak grup tarafindan kabul edilme geregine

ula~mazlarsa

yok iyi bir i~letme olsa bile i~lerini brrakmak zorunda kalabilirler. Ote yandan, grup r~r
ili~kilerinden ho~nut olan i~ goren aym zamanda daha iiretken olacakur.

Yoneticilerin bir yogu
dii~iinerek

i~

gorenlerin ekonomik ihtiyaylan on planda tuttugunu

sosyal kattlrmm yaranna pek inanmazlar. Oysa i~ gorenlerin ye~itli gruplara

katrlma ihtiyacr sosyal oldugu Kadar dogal bir olgudur. Bunun bilincine varan yonetici
sosyal ili~kilerin engellenmesi degil, geli~tirilmesi yoniinde ugra~ verir. <;:e~itli firsatlardan
ve araylardan yararlanarak i~ gorenler araSl ili~kilerin kurulmasma yardrmcr olur. 55

2.1.2.3. Deger ve Statii
Yonetici bir yonden

i~

gorenleri sosyal varltk olarak ele altp onlara

ye~itli

gruplara

katrlma imkanlan saglarken ya da ye~itli gruplara kattlmalanl1l ho~goriiyle kar~t!arken,
diger yandan onlann ki~iliklerine yapuklan i~lere onerdikleri gOrii~ ve dU~Uncelere deger
vennelidir.
i~ goren sadece grub a kattlmakla doyuma ula~maz. Yoneticiler ve grup Uyeleri

tarafmdan takdir edilme, begenilme ve deger verilme ihtiyacr da duyar. Kendisini
ba~kalanyla kaqrla~trrarak i~yerindeki

yerini ve roliinii saptamaya

yalt~rr.

StatU ise, bir kimseye toplumda b~kalannm atfettikleri degerlerden olu~an bir
kavramdrr.

Ki~iler

boyle bir oneme sahip olmak iyin her tiirlU yabayr gostermekten

yekinmeyecektir. StatU, daha yok saygr ile birlikte bulunur. Yani geryek bir statiiye sahip
olan bir kimse bunun kar~t!rgmda i~ arkada~lanndan ya da i~ dl~mda ili~kisi bulundugu
kimselerden saygr goriir.

<;:alt~an

mevki ne olursa olsun, yaprlan

i~in

takdir edildigini

" Zeyat Sabuncuoglu, Cal!~ma Psikolojisi a.g.e s.92
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gorme, kalifiye bir
duygusu yaratlr 56

i~

goren olarak kabul edilme hemen her

ki~i

lym derin bir tatmin

.

Bireylerin yah$ma dunyasmda elde etmek istedikleri statU ve ba$kalan tarafmdan
deger verilme ihtiyacl sosyal yapl

iyind~

saygmhk kazanmak motiviyle birle$ir. Ba$kalan

tarafmdan parmakla gosterilmek, oviilmek, saygl gormek, begeni kazanmak bu motivin
sonucudur. Ancak bu tUr motivlerin etkisi ki$ilere gore degi$ir. Bazllan a$Irl olyude
begenilme kompleksine sahipken bazl ki$iler ise, a$lfl ilgiden ve oviilmekten kU$ku duyar
ya da rahatslz olabilir. Kaldl ki, statiinun de her i$ goren iyin aylll olyude deger ta$ldlgl
soylenemez. Birisi iyin belirli bir g6reve gelmek ya da yiikselmek buyiik bir hO$nutluk
duygusu verirken aym duygunun ba$kalan tarafmdan payla$Ilmadlgl yogu kez goriilur.
Olc,;usu degi$mekle birlikte, genelde her ins an oviilmekten, onemli i$ler yaptlgmm
s6ylenmesinden, ilgi g6rmekten, kisacasl begenilmekten hO$lamr. 1$te bu hO$nutiuk i$
goreni i$e daha yok bagianmallln ve isteyerek yall$manm en gUylli faktoriidur

57

2,1.2.4. Yiikselme ve Geli~me imkanlan

Bireyler i$lerinde yiikselmek, daha iyi mevkilere gelmek iyin yahwlar. Bu insanm
daha iyiyi arama arzu ve ihtiyaylanl1ln bir sonucudur. 1$letmede tum personel ic,;in ancak
ozellikle yonetici personel ic,;in yiikselme imkanlanllln saglanmasl yoneticileri daha iyi
<;:ah$ma yolunda motive edici bir fakt6r olmaktadlr. Yukselme imkanlannm olmasl gerek
i$ g6reni gerekse de yoneticinin c,;ah$ma ve daha iyiye ula$ma $evkini kiracak ve
motivasyonu olumsuz yonde etkileyeceklir.

2,1.2.5. <;:evreye Uyum

1$ goren yah$tlgl yevrel1ln fiziksel kO$ullanna oldugu kadar sosyo-psikolojik
kO$uIlanna da uymak zorundadlr. ir;:ine kapal1lk kendi dunyasmda ya$amak isteyen
bireyler uzun vadede i$letmeye oldugu kadar kendilerine de yararh olamazlar. i$ goren
yeni i$e girdigi zaman i$letme yevresinin gereklerine, geleneklerine, k-urallarma en kisa
zamanda ah$mah ve uzerindeki yabanclhk duygusunu atmahdlr.

5" Eral Eren Y6netim Psikolojisi. LO. i$letme iktisadi Ens. Yay. No: 105 istanbul 1989 sAl3
.
" Zeyat Sabunclloglu. Cah$~a Psikolojisi a.g.e s.92

Ybnetici ise, yeni gelen ya da yer

degi~tiren i~

gbrenlere her konuda yardmlci

olmalr, gerekli ve yeterli bilgileri vermeli, yalr~ma arkada~lan ile en krsa zamanda
kayna~maslm

saglamahdlr.

2.1.2.6. Oneri Sistemi
Motivasyonda i~ gbrenleri psiko-sosyal ayldan yalr~maya bzendirecek etkili
araylardan biri de bneri sistemidir.
Oneri sistemi, aym zamanda i~letmede demokratik ybnetime geyi~in en belirgin
iizelliklerinden biridir. i$letmede yah~an kesim dii~iince ve iinerilerini aylkya ve iizgiirce
ortaya koyabiliyorsa bu iineriler ciddiye almarak yararlr
o

i~letme yalr~anlar

giirii~ler

ile yiinetenler arasmda iyi bir diyalog

uygulamayakonuyorsa,

kurmu~

demektir. Biiylelikle

birlikte ybnetim anlaYI~ll1a ilk adlm atIlml~ olm. Bu yiinde bir geli~menin biitiinlqmeyi ve
ybnetimde etkinligi arthracagl konusunda hiy kimsenin ku~kusu olmamasl gerekir. Ancak
i~

giiren ybnetici kesimi arasll1da kuru Ian bu diyalog, iinerinin kabulii ya da geri

yevrilmesiyle kesilememeli tersine bu firsatla dogan ili~kilerin siirekliligi ic;in yaba
harcanmalrdlf. "Gerekirse bneriyi reddet fakat iineriyi getireni reddetme" gbrii~ii bir
ybnetim ilkesi olarak benimsenmeli ve bu anlayl~ i,inde iineri sistemi, i~ gbrene i$letmeye
ili$kin

dii~iincesini,

ki$isel sorunlanm, brgiitsel ya da teknik konularda

organlara iletme imkam veren bir sistem olarak yorumlanmaktadlr

giirii~lerini

iist
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2.1.2.7. Psikolojik Giivence
I~ giiren, yalr$ma ortamll1da Maslow'un ileri siirdiigii ekonomik
arayl~mm

giivence

btesinde psikolojik giivencelerinde araYl$1 iyindedir.

Psikolojik giivence yah$ma atmosferine baghdlr. Bu konuda ilk

yakla~lm yah~ma

havaSlm bazen olumsuz nitelikli ve zararlr psikolojik bgelerin kaldrnlmasma dayamr.
lkinci bir yakla~lm olumlu nitelikli yah$ma kO$ullanmn ger,ekle$tirilmesini iinerir. Daha
aylk bir deyimle yalr~manm geryekle~tigi bir atmosfer iyinde i$in temposu, dogasl ve
yevTesi psikolojik giivence konusunun ilgi alanma girer. Bu konuda ortaya ylkan
ihtiyaylan kar$llamayan i$letmeler son derece yetersiz bir "ins an ili$kileri imajl" meydana
.. Ier ..'9
getrnr

;S

;9

Zeyat Sabuncuoglu. <;:ah.ma Psikolojisi a.g.e s.95
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2.1.2.8. Sosyal

Ugra~lar

i~ goren sosyal bir varllktlr. DolaYlslyla yah~ma hayatmda da sosyal ugra~lannl11

olmasl gayet tabiidir. Bu ugra~lar ktsaca ~oyle ozetlenebilir.
a) Sportif

Ugra~lar: Degi~ik

yah~ma

spor dallannda

imkanlan saglamr. Spor

tesisleri kurulur, kar~Ila~ma ya da turnuvalar diizenlenir.
b) Geziler: Aym

i~

dalmda yer alan

i~letmelere

geziler diizenlenerek

i~

gorenlerin

gorii~leri geli~tirilmeye yah~lhr.

bilgi ve

c) Kiitiiphane: r~ gorenlerin kiiltiirel ufuklanm geni~letmek ve mesleki bilgilerini
arttlrmak amaclyla i~letmeye iyinde bir kiitiiphane aytlabilir.
d) ibadet Yeri. Dini inany ve tutumlann bireyi da\TalJl~a itmesinden dolaYI birer
motiv oldugu gOriilmektedir. Bu nedenle yoneticinin i~ gorenlerinin bu ihtiyaylanm
giderecekleri yerleri (cami, mescit vs.) tanzim etmeleri gerekmektedir.
I) Ozel Giinler ve Eglenceler: r~letme iyinde veya dl~l11da ozel giinler nedeniyle
ye~itli

programlar diizenlenebilir.

2.1.3. ORGUTSEL VE YONETSEL ARA9LAR
Motivasyonda ozendirici ara,lar olarak orgiitsel ve yonetsel baZl ara,lardan
yararlanmak miimkiindiir.

2.1.3.1.

Ama~

Birligi

r~ goren ile orgiitiin birbirlerinden kar~lhkh beklentileri Vardlf. i~ gorenler bir

orgiitiin iiyesi olarak uretime katktda bulunduklan siirece orgutten bu katktlannl11
kar~Illgml

beklerler. <;:ah~an bireylerin degi~ik ki~iliklerden kaynaklanan farkh motiv

yapllan ve ihtiyaylan dolaYlslyla her bireyin orgiitten beklentileri ~unlar olabilir 60
-Adil ve yeterli iicret,

-i<'{ '='aiivenliiii

Cl ,

-i yi yah~ma ko~ullan,
-lIerleme imkanlan,
-Tanmma ve sayilma

60

Giilten incir. c;ala,anlarl giidiilemede etkili bir kac; ozendirici verimlilik dergisi M.P.M. 198615 s.7
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-Y eteneklerini kullanabilme,
-Ba~anSII11

gbsterebilme,

-Bir deger olduguna
Ku~kuSllZ

ili~kin

inans; ve bz

gers;ekle~tirim

imkanlan vb.

brgiitiinde s;alI~an bireyden bazl beklentileri vardlr. Bunlar;

-Orgiits;e verilen rolleri bagimll bir bis;imde oynama,
-Y aplel

dii~iineeler,

-i~birligi ve brgiit biitiinliigiinii koruyucu davram~lar,

-Kendi kendine yeti~tirme,
-Orgiite baglIlIk,
-GuS;Iii bir s;alI~ma motivi,
-DevamslzlIk etmeme,
-Uygun bir ki~ilige, giivenilir

du~unee

ve

davram~Iara

sahip olma,

-Kendini denetIeyebilme yetenegi, gu, durumlann ustesinden gelebilme bzelligini
ta~lma

vb.
Orgiit, bireyden bekledikleri dogrultusunda onu motive etmeye ,alI~lr. Birey,

kendi ihtiya,lanm ve bekleyi~Ierini kar~llayaeak davram~larda bulunacagmdan brgiitiin,
bireyin motiv yapIslm ve ihtiyas;lanm s;ok iyi bilmesi ve ona gbre davranmasl gerekir.
insanlann ,ok degi~ik motiv yapllanna sahip olmalan farkll ihtiya<;:lan ve beklentileri
bulunmasl

dolaYlslyla

"ybnetim

~byle

dogrultusunda ,abalanm hlzlandmrlar"

davramrsa,
~eklinde

l~

gbrenler

brgiit

ama,lan

kesin bir yarglda blllunmazsa da,

ybnetim elinde, <;:alI~anlan motive etmede etkili olabilecek bir taklm bzendirme ara,Ian
vardlr. Sbz konusu bzendiricilerden bazIlan: adil iieret

aIil~l,

takdir edilme,

i~

guvenligi,

ba~anya baglI yiikselme imkanlan, etkili ileti~im kararlara katIlma,i~ geni~letmedir.

Bu bzendirieilerin <;:ogu

i~letmeye

hi, bir maddi yiik yiiklemeyen bzendirme

ara<;:Iandlr. Ybnetim, bazen biraz mali kaynak arayarak bazen de hi, bir ek kaynak
harcamaya gerek kalmadan, yalmzea i~ gbrenlerin brgiit ama,lan dogrultusunda
<;:abalanm hlzlandlraeaklan

ku~h.'Usuzdur.

2.1.3.2. Yetki ve Sorumluluk Dengesi
i~letme ybneticisi her konuda tek ba~II1a karar verme ve tiim i~ gbrenleri

denetIeme yetenegine sahip olamaz. Bu durumda yetkilerinin bir bbliimiinii bir alt
basamak ybnetieilerine, onlarda gerektiginde daha alt basamaktakilere devrederler.
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i~letmeler merkezcil ya da merkezeil olmayan model i<;:inde ybnetilir. Birinci

model geleneksel, kapah, tutueu ve otoriter bir yonetim anlaYI~ml yansltlr. Bu modelde
yetkiler ust karar merkezinde toplamr. Karar alma mekanizmasl

yava~lar.

Az saYlda ki~i,

yok saYlda i~ gorenleri yonetir ve surekli denetim altmda tutar. Burada yetki devrinden
ozellikle kaymlrken sorumluluk dengesizligi ortaya Ylkar. Bu dengesizlik
uzerinde olumsuz etki uyandmr ve

<;:ah~ma

arzusunu azaltlr. <;:unku,

i~

i~

gorenler

goren yiikselirken

sorumluluk kadar yetkide verilmesini hakh olarak ister.
Kaldl ki, ybnetieiler bazen yetkilerini devTederken sorumluluklanm da birlikle
devretmek isterler. Oysa yetki dagltlhr, fakat sorumluluk devredilmez. Sorumluluk aneak
payla~llabilir61
<;:agda~ i~ietmeler giderek merkezeil ybnetim modelinden merkezeil olmayan

modele dogru hlzh bir geli~me modeli iyine girmi~lerdir. Merkezeil olmayan orgutlerle i~
gorenlere kendi yetki alanlan iyinde baglmslz karar alma ozgurlugu tammr. Yetkisini
k-ullanan i~ gorene guven duyulur, onlann en iyi biyimde yeti~mesine imkan tammr. i~
goren iyin en iyi egitim yolu sorumluluk yUklenmektir. Zaman iyinde sonlmluluk
yiiklenen ki~iye aym blyude yetki verildigi kabul edilirse, birey karar yeryevesinin
geli~mesi ve baglmslzla~masl oranmda ki~iligine kavu~ur ve moral duzeyi yiikselir. Ostelik

kararlann aImmasl hlzlanaeak, esneklik ve uygunluk saglanaeak ve hepsinden bnemlisi
kararlann etkinligi artaeaktlr. Boyle bir yonetim modelini uygulayan
k-u~ku

i~letmelerde

hiy

yok ki, e1emanlardan beklenen verimli ve istekli yah~ma ortaml yok daha kolayhkla

saglanaeaktlr.

2.1.3.3 Egitim
Egitim de yonetieinin kullanabileeegi yiiksek bir motivasyon araCldlr. Egitimin bir
motivasyon arael olma niteligini, egitime neden ihtiyay oldugu sorusuna ahnaeak yana
belirleyeeektir.
Egitim ihtiyael ba~hea Uy ana amaea dayandmlabilir 6 '
a) Yeni bilgilerin sunulmasl,
b)

Davram~

ve tutumlann

degi~iminin

saglanmasl,

c) i~ gorenlerde tatminin yaratllmasl,

6i

6'
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Yukanda sayIlan

ama~lar

yanmda, egitimin temel amacmm uretimi aI1ttrmak

oldugu sbylenebilir.
Dinamik bir yaplya sahip olan

i~letmelerin

siirekli yeni bilgi ve ilkeler agrenmesi

tabiidir. i~letmenin bunu saglamasl ise i~letmedeki i~ gbrenlerin bu yeni bilgi ve ilkelerle
donatIlmasl ile miimkiin olacakttr. Cunku, argutsel tutum ve davraOl~lann degi~mesinin
uygulamada deger kazanmasl,

bu yeni

tutum ve

davraOl~

kallplannIn

uyelere

kazandmlmasl ile mumkun olacaktlr.
i~letmelerin yeni bilgi ve ilkelere ihtiya~ duymasl verimliligini aI1lrma amacmda

olmasmdan kaynaklanmaktadlr. Temelde brgiitsel
ba~an

ve

kazan~lanna bzde~

ba~an

ve kazany, brgiit l1yelerinin

oldugunda bu konuda uyelerin yeterince bilinylendirilmesi

ve "yeniliklere direni~" davraOl~mm egitim surecinde yeterince kmhp zararSlZ hale
getirilmesi durumunda yeni bilgi ve ilkeler tarafindan benimsenecektir. Kendilerine yeni
bilgiler sunulan,

davraOl~

ve tutumlan ile ilgilenilen

i~

gbrenlerin ait olma, sevgi gbrme

gibi sosyal iyerikli ihtiya~lan buyl1k bl~ude tatmin edilmi~ olacakttr. Eger egitim surekli
grup halinde yapllml~sa elde edilecek

sonu~

daha da verimli olacakttr.

2.1.3.4. Yiikselme
Yl1kselmede tam anlamlyla motivasyonel bir

ara~

olarak nitelenebilir. Bu kavram

geryekten gbsterilen ba~annm bir geregi, ba~ka bir deyimle kar~Iilgl ya da aduludiir.
Ba~an

motivinin arkasmda bir takdir ya da bunun somut bir g6runtDsii olarak, y6netim

kademelerinde bir yI1kselme durumunun beklenecegi aylktlr. 63
Bu durumun
kendini

geryekle~me

nedeni, yine bireyin takdir edilme saygl gbrme ve

geryekle~tirebilme ihtiya~lanOln

bir sonucudur.

Bu ihtiyaylann tatmin edilmesinin

i~letmelere

bir yok yararh sonuylar getirecegi

kesindir. Ornegin, i~ gbrenlere yI1ksek bir yall~ma ~evki saglamak, i~giicii devrini
du~urmek,

kilit noktalar iyin personel ihtiyaCInI gidermek gibi.

2.1.3.5. Kararlara KatIlma
Kararlara katIlma, son Yillarda y6netim bilimcilerinin uzerinde en yok durduklan
konulardan biri olmu~tur. i~ gbrenlerin kararlann almmasmda s6z sahibi olmalanOl

63

Tugral Kaynak a.g.e. 141-142

saglayan bu sistemde, kararlar e~it ve ozgiir tartl~ma temelIeri iizerine oturtulur. Kararlara
katllma bir yandan

i~letmenin

alt kademelerinin etkisini

yonetimin daha etkili ve saghkh kararlar almasmm ve

i~letme

geni~letirken,

ote yandan

sorunlanmn daha geryekyi

biyimde yoziimlenmesini saglar. Kararlann ahnmasmda soz sahibi olmak,

i~

gorenler

iizerinde motive edici bir etkiye sahiptir 64
Herzberg' e gore saghkh
$ayet

yah~an

i~letmede

ki~iler yah~tlklan i~yerinde

sorumluluk almak isterler.

boyle bir zihniyet mevcut degilse,

yani

kararlara ve

sorumluluklara katllmaya rastlanmlyor, i~letmede olumsuz bir hava esiyorsa, i~ goren
yah~tlgl yere "yabanclla~acak", yalmz para iyin yah~acak ve ~u basit daireye dii~ecektir.65

-Gizli tatminsizIik,
:En iyilerin gitmesi, kaiiteli elemanm ahnmamasl,
-Devamslzhk, zorbaca

davram~

ve

direni~ler,

grevler,

-Devamh isyan ve ba~ kaldlrmalar,
-MaIiyetin yiikselmesi, bazllannm verimi artarken asll verimin dii~mesi, i~letmenin
tehlikeye girmesi,
-Giiysiizliik, yok az yah~ma, normlann bulunmaYl~l, yalndlk ve itilmi~Iik
duygusu,
Bunlann oniine ger,:mek ve her seviyede tesirli ve verimli
muhakkak ki

i~

gorene ve

i~letmeye

yah~ma

havasl estirmek

fayda getirecektir.

Bir i~ yerinde yah~ma ~evkle yahut gev~eklikle yaplhr. Bu iki haIin sonunda ortaya
ylkan netice aym degildir.
$evk biiyiik

i~ler

imkan tamyan bir imkan verir. Fakat devamll bir durum

meydana getirmez. Te~vik edilmeye ihtiyar,: gosterir. En basitinden bir "teklif kutusu"
dahi ki~inin fikrinin sorulmasl manasma geldiginden bir ~evk kaynagldlr.
Bir de i~yinin fikri begenilir ve tatbik edilirse veya ona sonunda bir miikafat
verilirse "ait olma duygusu" daha da

geIi~ir.

ortakllk, birlikte yonetim, oz yonetim gibi

Zaten yetki devri dahil karara katllma,

ye~itIi

"katllma yonetim" sistemlerinin biitiin

gayretlerinin basit bir hedefi vardlr. "Personeli daha yok sorumluluk sahibi yapmak,
modern

toplum

yabanclla~ma1."lan

~artlan

ile

alan

uyumsuzluklanm

ortadan

kaldlrmak,

onu

kurtarmak"

" Gtilten ineir, Bir Ozendimle Arael 01arak Karadara Kaulma Verimlilik Dergi5L M.P.M .. 1985/25.17
"Sacit Adall. Kaulma Yonetim. Turk DUn),a51 Ara$Umlalan Vakfl Yaymlan i5tanbul1986 5.61-62
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Ozetle, katIlmah ybnetim "tatminsizlik nedenlerini azalmasl hatta ortadan
kaldmlmasl, mOkemmel bir bilgi

ah~ veri~

sistemi kl1rmasl, sorumll1luk daglhmmll1

artmasl ve nakdi kaulmaya imkan vermesi sayesinde

i~

gbrenlerin gen;ek durumlanna

maddi ve psikolojik ybnden etki yapmaktlL"

2.1.3.6. ileti~im
lIeti~im, brgilt iyinde emir ve haberlerin yayIlmasml saglayan bir sOrey olarak

tammlamr.

Uy tor

ileti~im kanalmdan

sbz edilebilir. Yukandan a~aglya ileti~im, a~agldan

yukanya ileti~im ve yatay ileti~im. Ki~iler arasmda bir ili~ki kurma aracI olan ileti~im emir
ve haberlerin yamnda kar~lhkh duygu ve do~oncelerde, ki~inin brgOt iyi davram~1 etkiler
ve ybnlendirir.
Orgot iyinde iyi dozenlenmi~ bir ileti~im agl, gerek i~ gbrenler iyin olsun gerekse
ybneticiler iyin olsun motive edici bir bzellige sahiptir. OrgOtle ilgili konularda bilgi sahibi
olmak, ustleriyle i~lerini ilgilendiren konularda bzgUrce tartl~abilmek, bneriler iletebilmek
yah~anlarda

kendilerine deger verildigi

inanclm guyiendirir.

Onlann kendilerine

guvenlerini ve saygllanm artmr, brgot amaylanm benimsemelerini ve yabalanm bu yolda
harcamalanm saglar. Ybnetici bakJmmdan ise, iyi bir

ileti~im

agl, Ybneticinin aslannm

gbrevlerini daha iyi duzenlemesine ve denetlemesine yardlmcl olur. Ote yandan a~agldan
yukanya i~leyen etkili bir ileti~im kanah, ybneticiye, a~aglya dogru gonderdigi emir ve
haberlerin sonuylanm bgrenme imkam verir. Yukanya dogru ileti~imin bu geriye bildirim
saglama i~levinin, ybneticiler uzerinde motive edici etkisi bOyilktur. YaptIgI i~lerin
sonucunu ve astlannca algIlanmasl biyimini goren ybnetici bu yoldan elde ettigi bilgilere
dayanarak astlanm ve tUm brguton

ba~an

dOzeylerini yilkseltici saghklI iinlemler

alabilir. 66

2.2. MorivASYON TEORiLERi

2.2.1. Kapsam Teorileri
Eu isim altmda toplanan teoriler ki~inin iyinde bulunan ve ki~iyi belirli yiinlerde
davram~a sevk eden fah:torleri anlamaya onem vermektedirler 67

:' Giilten inciL Cah.anlan Giidiileyici bir ara, elkin ileti.im. verimlilik dcrgi5i. M.P.M. 1986.5.12-14
. Tamer Ko,eL a.g.e .. 5.304
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Kapsam teorileri adl altInda gruplanan Uy motivasyon teorisi bulunmaktadlr.
Bunlar Abraham Maslow tarafmdan geli~tirilen ihtiyaylar hiyeraqisi yakla~lmr; Frederick
Herzberg tarafmdan geli~tirilen yift faktor teorisi ile DaVIt Mc. Clelland tarafmdan
geli~tirilen ba~arma

ihtiyacl teoridir.

2.2.1.1. ihtiya~lar Hiyel'ar~isi Yakla~lml
insam (bireyi) isteyen (gereksinme duyan) bir varhk olarak tammlayan Maslow
"bUtUnle~mi~

ve orgUtlenmi~" bir yapl saydlgl bireyin yine orgUtlenmi~ biyimde

davrandlgl (gereksinme ve davram~lannm aralannda ili~kili bir bUtUn olu~turdugll)
gori.i~Undedir.

Maslow'a gore bireyleri doyum saglamak Uzere davram~ta bulunmaya sUri.ikleyen
gereksinmeler ya da gUdiiler, be~ basamakh bir hiyerar~ik yapl iyinde orgUtlenmi~tir. Bu
yapl iyinde bir Ust basamagl olu~turan gereksinmelerin dogabilmesi iyin kendisinden
onceki (a~agl) gereksinmelerin giderilmi~ olmaSI gerekir. Yine a~agl konumdaki
gereksinmeler doyuma ula~tIgmda bir davram~ gUdusu olmaktan ylkarken, yiiksek
konumdakiler surekli ve kendi kendine besleyici niteliktedir. Bu illr gereksinmelerin
kar~llanmasl,

gUdUnUn giiylenmesi ya da gereksinmenin daha da artmasl yol ayar.

insan gudUlerin a~amah olarak iyinde geli~tigi be~ hiyerar~ik gereksinme diizeyi
~unlardlr. 68

I. Fizyolojik gereksinmeleri,
2. Guv.enlik gereksinmeleri,
3. Toplumsal gereksinmeler,
4. Saygmhk gereksinmeleri,
5. Kendini

geryekle~tirme

gereksinmeleri,

2.2.1.1.1. Fizyolojik Gereksinmeler
Ayhk, susuzluk, uymak, cinsellik gibi organizmanm hayatiyetini sUrdUri.icii
ihtiyaylann olu~turdugu kategoridir. Bunlar, insan viicudunun i~Iemesine hizinet eden

68

Amme idaresi dergisi. Mart 1982. Ankara s.9
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ihtiyaylar olmamalanndan dolaYl, digerlerine gore hem yok bnemlidir, hem de oncelikle
hissedilirler. G9

2.2.1.1.2. Giivenlik Gereksinmeleri
Temel ihtiyaylardan daha yuksek dereeede bir ihtiyaytlr. Buradaki mantlk;
"insanm fizyolojik ihtiyaylanm her zaman tatmin ettigi, biyolojik ya$amml her tiirlu
tehlikeden uzak tuttugu ve bll durumu devamh bldlgl blyude huzurlll olaeagl"
dU$uneesidir. Bu halde, Bu ihtiyaylar tehlikeyi, yoksuniligu ve tehditleri savu$turmaya
yOnelmi$tir. Bir kimse duzgun bir gelir seviyesini devamh blmasl ve ihtiyarlaYlp kazany
saglayamadlgl gunlerde kendini korumasl iyin bir orgute katIlmak isteyecektir. t$e ve
amire kar$l guvensizlik, ihtiyarlIk korkusu ve buna benzer korku ve tehditler insanogilina
yanm guven ve garantiye alma arzusunu verir.

70

Guvenlik ihtiyaylan da fizyolojik ihtiyaylar gibi surekli degildirler ve bll nedenle
tatmin edilinee sona ererler.

2.2.1.1.3. Toplumsal Gereksinmeler
ihtiyaylarda guvenlik ve devamhhk saglandlk1an sonra, bir sosyal gruba (alie,
i$letme, millet vs.) ait olma ve sevgi sosyal nitelikte olanlann tatmini onem kazamf. Ki$i
kar$llIkh sevgi baglannm bulundugu insanlarla ili$kiler hlrmaYl arzu eder.'l
Ki$iler ba$ka insanlarla bir arada olmak, sevgi ili$kisinde bulunmak isterler.
Ortalama bir insan, bir e$i, yocuklan, arkada$lan olmasml, yevresindeki toplumda bir yeri
olmasInl ister.'2
Y bnetieiler, orgutlerdeki yall$anlann sosyal ili$kiler kurmasml kolayla$tmcl bir

ortaml olu$turmahdlrlar. Eger, yah$an bireylerdeki sevgi, baghhk ihtiyael, me$ru
ortamlarda tatmin edilmezse, kendilerini de, yevrelerini de, gUy durumda blrakacak bir
nitelige donu$ur. Oysa, insamn sevdigini ve sevildigini hissetmesi onu daha sakin ve
huzurlu, yumu$ak ba$h yapaeak1lr. T"

Abraham H. Maslow. Motivation And Persanality, Scond Editon Harparond Row. New York 1970 s.
3539
'c) Erol Eren a.g.e., s.396
. Eral Eren a.g.e., s.397
70 Oguz Onaran, <;:alt.ma Ya.anunda Giidlileme Kuramlan AD.s.B.F. Ya\lnlan No:470 Ankara 1981

69

"

s.H
Abraham H. Maslow a.g.o .. s.39
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2.2.1.1.4. Saygmhk Gereksinmeleri
Bu ihtiya<;: kategorisi iki a~amahdlf. Birisi, bireyin ba~kalan tarafindan takdir
edilerek saygl gormesi, digeri de bireyin kendi kendini takdir edip, kendini saymasldlf. '"
Maslow'un aymmma gore, ba~kalannm takdirini ilgili ihtiya<;:lan ~byle SIralamak
mOmkiindiir; Prestif, statU, tamnma, bnemli olma,

arkada~ ~evresinde

egemen olma gibi

ihtiya~lardlr. ikinci a~amadaki, insamn kendi kendini takdir etmesi ihtiya~lanndan
ba~hcalan ~unlardlr; ba~anh
ustala~ma,

olma, nefsine saygl duyma ve ken dine gUvenme, i~inde

olgun, baglmslz ve ozglir bir ki~i olma gibi ihtiya~lardlf. Burada kesin vizgiler

halinde bir aymm yapIlamaz. Ancak, birinci a~amadaki ihtiya~lann yinede insanm bencil
ihtiya~lan oldugu yarglSl fazla abarlIlmamahdlf. ikinci a~amadaki ihtiya~lann insanm

kendi benligini a~arak, miikemmellige dogm bir ge~i~ yapma dogdugunu soyleyebiliriz.
Bir brnek vererek bu iddiaYl gli~lendirebiliriz. Atletizm alanmda biiyiik b~anyl elde eden
bir sporcunun bu ba~ansmda en bliyiik fak-rbr bliyiik bir ihtimaIle, b~kalannm begenisini
kazanma duygusu

olmu~tuf.

Oysa bu sporcunun, bOtiin rekorlan kirmasIl1a

kar~Il1, ~aba

ve faaliyetlerini slirdlirmesinin tek nedeni de, kendi rekomnu kirarak, kendine olan
sayglslm arlIrmak olmahdlf. Ba~ka bir deyi~le, ba~kalanm a~tlktan sonra kendini a~maya
~ah~acaktlf. 7;

2.2.1.1.5. Kendini

Ger~ekle~tirme

Gereksinmeleri

Oz ger~ekle~tirim veya kendini ger~ekle~tirme ihtiyacl, ihtiya~lar hiyeraqisi
i~erisinde be~inci

mayl ahp, insanm sahip oldugu yeteneklerini, potansiyelini, becerilerini

azamiye ~lkanmasl ifade eder.
Bir ~ok ki~i oz ger~ekle~tirim ihtiyacl seviyesine ula~amaml~tlr. Bu nedenle bu
ihtiya~ digerlerine oranla daha az belirgindif. insanlann biiyiik bir <;:ogunlugunun
davram~lan

ii<;:lincii ve dbrdUncu

ger~ekle~tirim

kademedeki ihtiya~lann

etkisi

altmdadlf.

Oz

pek az ki~iye egemen olmakla birlikte herkesi etkiler. Bireyler sevdikleri

meslegi se<;:erler ve gorevlerini

ba~armaktan

belirli tat minier elde eddef.

Oz

" Abraham H. Maslow a.g.e .. 5.45-46
Abraham H. Maslow a.g.e .. 5.48-49
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geryekle~tirim

ihtiyaclOlO ortaya

91kl~1

blyuslinde, bireyler

i~lerini

aglr bulacaklar ve

bundan iysel bir tatmin elde edeceklerdir 76
Maslow'un

geli~tirdigi

bu ihtiyaylar

hiyerar~isi

gbrmek daha uygundur. Yani herkesin ay11l

modelini genel bir kallp olarak

~ekilde

ve ay11l

~iddette

bu ihtiyaylar

tarafindan taraflOdan motive edildigini sbylemek mumkUn degildir. Herkes
kademelerdeki ihtiyaylar tarafindan

davra11l~a

ye~it1i

sevk edileeektir. Nitekim Maslow'da

ortalama bir ki~inin fizyolojik ihtiyaylannlO %73'unu, sosyal ihtiyaylanmn %50'sini, saygl
ve statU ihtiyaclOlO %40'1111 ve bz
olabileeegini ileri surmu~tUr.

geryekle~tirim

ihtiyaclOlO ise % 1O'unu tatmin etmi$

77

Ote yandan bu ihtiyaylann kesin slOlriaria birbirlerinden aynlmadlglOl da
belirtmek gerekir. ihtiyaylar araslOda ortak olanlarda vardlr.
Seidl 12: ihtiya~lar

~ok

Fizyolojik

Giivenligi GeL

78

Toplumsal GeL

Sa)'glOhk GeL

ihtiyaelO
Siddeti

ihtiya,lar
ve zaman

Bbyle bir ihtiyaylar

hiyerar~isini,

ybnetiei, bir motivasyon arael olarak kullanabilir.

Bu yakla$lma gbre, ki$iler hali hazlrda sahip olduklan ihtiyaylardan yok, sahip olmak
istedikleri ihtiyaylar tarafindan

davram~a

sevk edileeektir.

Ki~i

hali hazlrda sahip oldugu

ihtiyacI elde etme konusunda daha $evkle ve istekli olarak davramr. i$te ybnetici
aylSlOdan bnemli olan,

ki~inin

sahip olmak istedigi ihtiyaylanm anlatmak:'tlr. Bu

Keith Dans. i~letmelerde insan Davram~1 Orgillsel daYfanl.
istanbuL 1988
;; Tamer Ko,eL a.g.e., 5.306-307
18 Tamer Ko,e!. a.g.e., 5.307
;6

i.O .. i~letme Fak. Ya)'lm. No:199.
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ihtiyaylanm anlamaktlr. Bu ihtiyaylan giderme imkanlanm saglayan bir ybnetici,
belirli bir davram~lgbstermeye ybneltmi~ olacakur
Davram~

ki~iyi

79

bilimcileri tarafindan geni$ bl,iide kullamlmakla birlikte, Moslow

modelinin gbrgiil geyerliligini smamaya

yah~an ara~tlrmalann

saYlsl yok azdlr. Bunun

ba$hca nedeni ye~itIi gereksinmeleri i~lemsel terimlerle tammlanan giiyliigiidiir Bu
gereksinmelerin gbrgOI iyerimleri saptanml$ degildir. Ote yandan, insanlann yiiksek
diizeyde gereksinmelerini i$ yada meslekleriyle gidermek zorunda olmaYl$lan bu kuramm
i$ siirecine uygulanmasmda ye$itli gii,liikler yaratml$tlr.
Son olarak davram$lann ana giidiisel Oriinii "doyum" olarak tammlayan
Moslow'un

giidiilenmeyle

verimlilik

arasmdaki

ili$kiye

a,lkhk

getirmedigi

bilinmektedir 80

2.2.1.2. (if! Faktor Teorisi

Alt ve iist gereksinme arasmdaki aymm, Herzberg tarafmdan iki etmenli
giidiilenme modeliyle geli$tirilmi$tir. Herzberg'de Moslow gibi, kurammda giid tllemenin
Oriinii olarak geni$ olyiide doyumla ilgilenmi$ ve gOdOlenmeyle doyumun

verimlilik

iizerindeki etkilerine yeterince egilmemi$tir.
Herzberg kuraml, gbrgOI bir ara$tIrmamn verilerinin ,bzOmlenmesi slrasmda
geli$tirilmi$tir.
Herzberg ve arkada$lan tarafmdan Pittsburg ybresindeki i$yerlerinde yaprlan
ara~urmalarda,

i~lerine ili~kin
ho~nutluga

kritik olay yordamma dayah gbrii$meler slrasmda bnce, ,ah$anlardan

olumlu duygular iyeren olaylan anlatmalan istenmi$ ve bunlara dayamlarak

yol a,an etmenlerin saptanmasma <;ah~rlml$tlr. Sonrada aym ki$iierden bu kez

i$leri konusunda olumsuz duygular Yaratan olaylan al..'tarmalan istenerek hO$nutsuzluk
etmenleri ara$tmlml$tlr. Her iki durumda da yamtlaYlctlardan bu olaylann tutum ve
ba$kalannm Ozerindeki kisa yada sOreli etkilerini betimlemeleri beklenmi$tir.
Ara~urma

bulgulan, gbrii$enlerin

i~lerine

ili$kin iyi duygular besledikleri

durumlann, <;ogunluk i$lerini ozellikle iyi yapuklan ve giderek uzmanla$tlklanm gbsteren
durumlar oldugunu ortaya koymu$tur. Olumlu duygularm genellikle para, ,ah$ma
kO$ullan, staru ya da gOvenlik vb. Gibi arka plan etmenleriyle degil, <;ah~anlann dogrudan

79

80

Tamer Ko,el a.g.e .. s.80
Tamer Ko,el a.g.e .. s.81

44

ugra~!Ianyla ilgili olarak belirledigi gozlenmi~tir. Ote yandan, kendilerini kotli duyduklan

durumlar, genellikle

sam ge<;:en arka plan etmenlerin hakslzhk duygusu doguraeak kadar

slkmtI yarattlgl durumlar olmu~tur.
Bu bulgular,

ara~tme!lan

doyurucu ya da gOdOleyiei etmenlerle doyumsuzluk

yaratlel ya da koruyucu etmenler arasmda aymm gozetmeye

zorlaml~tlr.

Geryekten

Herzberg' e gore aym sOrekliligin iki kesit ueu say!lan doyum ve doyumsuzluk geryekten
birbirinden tOmOyle farklI kavramlardlr. Doyum yaratan etmenler (doyurueular ya da
gOdOleyieiler) i~in i<;:sel iyeriginden (i~in kendisine ili~kin ogelerden) dogarlar, buna
kar~lhk

doyumsuzluk yaratan etmenler (doyumsuzla~tmellar yada koruyueu = hijyenik
dl~sal

olanlar)

i<;: baglammdan dogan

(i~in

kendisiyle

ili~kili

olmayan)

ve alt

gereksinmeleri doyuranlardlr.
Moslow gibi Herzberg'de yOksek gereksinme doyumlanmn kendi

kendine

besleyici oldugu kamsmdadlr. Ancak alt gereksinmeler konusunda yaptIgI yorum
degi~iktir.

Ona gore doyumsuzluk, giderilmemi~ all gereksinmelerden kaynaklanmakla

birlikte, gOdOlenmi~ all gereksinmeler doyum saglamaYlp salt doyumsuzlugu onler
K.!saeasl,

doyumsuzluk

dl~sal

gereksinmelerin

giderilmeyi~inden,

doyuma

iysel

gereksinmelerin giderilmesinden dogan durumdur.
GOdOleyici koruyueu bu kurama gore i<;:sel ozellikten kaynaklanan gOdOleyiei
gereksinmeler:

a.

Ba~an

b. Tamma
e. i~in kendisi
d. Sorumluluk
e ilerIeme'dir.
Buna kar~lhk dl~sal i~ ozelliklerinden dogan koruyueu etmenler:
a. Yonetim politikasl
b. Gozetim
e.Deret
d. i~ arkada~lanyla ili~kiler ve
e. <;:ah~ma ko~ullandlr.

81

81 Anmle idaresi Dergisi, 1982,
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Herzberg'in Findlandiya'da gozetmelerle yaptIgI
ya~ammda

bir

ara~tIrmada,

yah~ma

olumlu duygulann %90'a yakm bir boliimOnOn, olumsuz duygulann ise

% I O'u kadannm motive edici faktorlere, olumsuz duygulann %80 kadannm, olumlu
duygulannsa %lS'inin hijyenik faktorlere baglandlgl sonucu ahnml~tlr. s,
TOrkiye'de yapIlan

ara~tlrma

sonuylanna baklldlgmda yiikselme, sorumlulllk,

katlhm, kendini geryekle~tirme (oz geryekle~tirme) gibi i~in iyerigi ile ilgili faktorunun
toplumumuz

yah~anlanm i~

tatminlerinin uzerinde etkisinin buytik oldugll ve motive edici

niteligi olmadlgl varsaytlan ucretin, yalI~anlanmlz uzerinde motive edici etki yaptIgI
soylenebilir."
Klsaca Herzberg Teorisi, her sosyo-kiiltlirel ve ekonomik ko~ula uygun bir teori
-'ld'If. 8.
d egl

2.2.1.3. Ba~aI'ma ihtiyacl Teorisi
DavId Mc. Clelland tarafindan
ba~an

geli~tirilen

ve uzerinde pek yok

ara~l!rma

ihtiyacmm onemli bir yer tutugu bu teori, diger iki teoriye (ihtiyaylar

yakla~lmml,

yapIlan

hiyerar~isi

motivasyon hijyin teorisi) gore biraz farkllhk gostermektedir. $oyle ki, diger

iki teori ihtiyaylann dogu~tan oldugunu varsayarken, bu teori ihtiyaylann ogrenme
sonucunda ki~i iyin onem kazanmaya ba~ladlglm ileri surer.
DaVId Mc. Clelland'a gore

ki~i

8;

Oy grup ihtiyacmm etkisi altmda

davram~

gosterir.

Bunlar,
1. rli~ki kurma ihtiyacI
') GUy kazanma ihtiyacl
3.

Ba~arma

ihtiyacI

ili~ki k-urma ihtiyacI ba~kalan ile ili~ki kurma, gruba girme ve sosyal ili~kiler
geli~tirmeyi

ifade etmektedir. Bu ihtiyacI kuvvetli olan bir

ve geli~tirmeye onem verecektir.
otorite kaynaklanm
davram~lanm

Go"

ki~i, ki~iler

arasl

ili~kileri

kurma

kazanma ihtiyacl kuvvetli olan bir ki~i ise, gOy ve

geni~letme, ba~kalanm

etki altmda tutma ve gucunii koruma

gosterecel..1:ir.

s: Oguz Onaran a.g.e .• 5.47
so GiHten incir. Giidiileme Kuramlanna Toplu bir bakt. M.P.M. Verimlilik Dergi5i. 198j/l 5.1
" Eral Eren a.g.e .. 5.408
" Suna Tevruz. a.g.e .. 5.78
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Ba~an gosterme ihtiyacI kuvvetli olan bir ki~i ise kendisine ula~dmasl gLIy ve
<;ah~ma

gerektiren, anlamh amaylar seyerek bunlan geryekle~tirmek iyin gerekli yetenek

ve bilgi elde edecek ve bunlan kullanacak davram~1 gosterecektir 86
Mc. Clelland' a gore "eger bir insan Zamanl111 nasll daha iyi degerlendirebilirim
diye degerlendirebilirim diye di.i~i.inmekle geyiriyorsa ba~an motivine sahiptir." Ba~ka bir
deyi~le,

bu ki~i ba~an ile ilgilenmektedir. Aksi durumda bu i~ iyin zaman harcamazdl.

Eger zamanlDl ailesini ve

arkada~lanm du~unmekle

geyiriyorsa

0 ki~i

topluma baghhk

kavranu ile ilgilenmektedir, eger patronun kimligi konusunda speh.illasyonlar yaplyorsa
erk (gUy) kavramlanyla ilgilenmektedir. 87
Me. Clelland bu LIy temel motivden ba~an motivi i.izerinde daha yok durmu~tur.
Mc. Clelland' a gore

ba~an

motivi yi.iksek

geryekyi amaylar tespit ederler,

ki~isel

ki~iler,

ba$an motivi

du~uk

kimselerden daha

sorumluluk yiiklenmekten korkmazlar, kararll ve

yaratIcldlrlar. Ancak bu niteliklere sahip her ki~inin i~inde ba$anh soylenemez. Eger i~in
dogasl ek bir yabaya aylksa, bu kimseler i~lerinde ba~anh olurlar. Tersine i~in dogasl ek
bir yabaya aylk degilse, ba~an motivi yiiksek olan ki~ilerde diger ki~iler gibi Slradan
olmaya mahkumdurlar. 88
Mc. Clelland'da gore ba~anh bir yoneticinin ozellikleri

1.

Ba~anh

bir ybnetici, problemlerin ybzi.imunde

~byle

ki~isel

slralanabilir. (90)
sorumluluk almaktan

hO$lamr. iyi bir ybneticinin kendine guveni tamdlr.
2. Yogun ba~an ihtiyacma sahip yonetici akilhca amaylar tespit eder ve ne blyude
ba~anh

olabilecegini dikkatli bir
3. Yogun

ba~an

~ekiIde

hesaplar.

ihtiyacma sahip olanlar, ne derece iyi

i~

yaptlklanm anlamak iyin

somut bir geriye bildirim ihtiyacI duyarlar.
Ybneticiler iyin yiiksek duzeyde
yalmzca

ba~an

Ara~tlrmalara

ba~an

ihtiyacI zorunlu gOriilmekle beraber,

motivi, saghkh bir organizasyon ikliminin yaralIlmasma yetmemektedir

gore yogun

ba~an

ihtiyacma sahip yoneticiler az toplantl duzenlemekte,

sorumluluk ta~lmaYI sevmeleri yetki aktarmalanm onlemektedir. Bu nedenle yogun ba~an

86 Tames Gibson. 1. Jvancevich and. Damely OrganizatIon. Behavior. Strucune. Dracess. Business
Publications inc 1979. 5.109
S7 David Me. Clelland <;:al!~ma Sevki ve ulusal ba~an <;:e\·. Geneay Seylan. Amme idaresi Dergisi e. I.
san.34s.151
8S'
.
DaVld Me. Clelland a.g.e .. 5.151
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motivlerini orta duzeyde gUy ve

ili~ki

kurma (baglanma) motivleriyle dengeleyen

ybneticiler daha ba$anh olmak1:adlr.
Olkemizde yap dan ara$tlrmaiar incelendiginde TLlrk yoneticisinin erk (gUy)
motivinin yuksek, ba$an ve ili$ki kurma motivlerinin dU$uk oldugu sbylenebilir. Bunun
sonucu olarak Turk ybneticisi a$Ifl merkeziyetyidir, yetki devretmekten kayllllr,
kararlannrn yogunu uygulaYIcllann katdmasma imkan venneden, kendisi ahr. Boylece
yok saylda kaglda imza atar, yetki devretmeyen, aynntrlara vanncaya kadar Wm kararlan
tek ba$ll1a alan yoneticinin, ilnza ve parafe
zamam bulamadlgl soylenebilir.

i~lerinden,

ana amay ve politikalara egilecek

89

2.2.2. SURE(: TEOIULEIU

Kapsam teorilerin esasml ihtiyaylann giderilmesi

olu~turmaktadlr.

Surey teorilerin

aglrhk noktasl ise, ki$ilerin hangi amac;:lar tarafindan ve nasrl motive edildikleri ile i1gilidir.
Ba~ka

bir

deyi~le

belirli bir davram$1 gbsteren ki$inin, bu daVram$l tekrarlanmasl (veya

tekrarlamamasl) nasll saglanabilir, sorusunu cevaplamaya

yah~maktJr.

Surec;: teorilerine

gore ihtiyaylar ki$iyi davram$a sevk eden faktbrlerden sadece birisidir. Bu iysel faktorlere
ek olarak pek yok dl$sal fak1:orlerde ki$i
oynamaktadlr

davram~l

ve motivasyonu uzerinde rol

90

Burada siirey teorileri adl altll1da incelenecek teoriler $unlardlr:
A- Bekleyi~ teorisi
B- Davram~m degi$tirilmesi ve $artlandlrma teorisi
C- E$itlik teorisidir.

2.2.2.1.

Bekleyi~

Teorisi

Slirec;: teorileri ic;:inde en fazla sbzii edilen teori Vroom'la

ba~layan

Lawler. Porter

ve Hockman ile ilaveler yaprlarak geli$tirilen beldeyi$ teorisidir 91
Bekleyi$ teorisinin esaSl, bireylerin davram$ ve hareketlerinin muhtemel sonuylan
haklanda bilgi sahibi olduklan varsaYlmma dayanmak1:adlr. Aynca, bireyler bu sonuc;:lann
her birinin kendileri aC;:lsmdan ne kadar degeri oldugu haklanda da bir fikir sahibidirler 92

89

90
91

Gilllen incir a.g.e .. 5.126
Tamer Ko<;el a.g.e .. 5.311
Suna Tenuz a.g.e .. 5.79-80
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Bekleyi~

teorisi, belirli

ger~eklqebilirlik

sonu~lafln

elde edilmesi beklentisiyle bu

sonu~lann

ihtimali ve bu sonuylara verilen degerlerle ilgilidir. Boyle olunca da, bu

teorinin temel onermesi de

~oyledir.

Yallllzca ihtiyaylar ve istekler,

degildir. Bununla birlikte, sosyal ,eYre de

davram~lll

davram~1l1

fonksiyonu

bir fonksiyonudur. Daha dogrusu,

bireyin ~evresini algIlama bi,imi davram~lanl1l temelinde yatan en onemli faktbrdUr.
Victor H. Vroom'a gore motivasyon

ki~inin

aradlgl degerlerle, belirli bir

hareketin bu degerler yol a,ma olasll!gllla ili~kin tahminin ,arpllludlr. Bu
gibi formille etmek milmkilndUr.

93

ili~kiyi a~agldaki

9.

Motivasyon = Arzulama derecesi x

Bekleyi~

Arzulama Derecesi: Arzulama derecesi bireyin ,e~itli sonu,lar arasll1dan belli bir

sonucu seyme nedeninin

~iddetini

yans!tlr.

Ba~ka

bir deyi$le, bireyin bir hedefe

ula~ma

arzusunun derecesini ifade eder. Ornegin, bir i$ goren terfi etmeyi ~ok istiyorsa, terfinin,
bu i$ goren i,in arzulama derecesinin bilyilk oldugu soylenebilir. Arzulama derecesi i$
gorenin tecrubeleriyle

ko~ullanml~ i~

benliginden kaynaklamr. Bu nedenle de, bireyden

bireye bUyilk ol,ilde degi$ir. Bireylerin bir sonu,

i~in

olumlu yada olumsuz tercihleri

olabileceginden, arzulama derecesi negatif ya da pozitif olabilir. Bir derecesi negatif bir
saytdtr. Eger bir birey sonuca kar~t kayttstzsa,
BaZl

i~

gorenler ozellikle gUylil bir

0

i~

zaman ortalama derecesi slflrdlr 95
ahlak1l1a sahip olanlar

i~in

kendisinde bir

,ekicilik bulurlar. Bu bireyler i~lerinden, bir $eyi tamamlama, dogru bir i~ yapma ya da bir
~ey

yaratma duygulan araclhglyla dogrudan dogruya tatmin elde ederler. Bu durumda

sonu,lar bilyilk ol,Ude
-'ld'If. 96
degI

Bekleyi~:

i~

gorenin kontrolilndedir, yonetimin odul sistemine bagl!

Bireyin belirli bir

inanC1l1111 gUcilnil ifade eder.
deger alabilir. Eger bir

i~

bir olaslhk gormUyorsa,

Bekleyi~,

goren bir
0

davral1l~1l1

zaman

belirli

sonu~lan

olacagl hususundaki

bir davral1l$ sonu, ili$kisi stflrdan bire kadar bir

davral1l~1l1

bekleyi~

belli bir sonuca yol

a~mast

konusunda hi,

"0" dtr. Oteki u,ta, eger davTard$ sonu,

9:: J.D. Campbell M.D. Dunetle E.E. Lawler. K.E Weick Managerial Jehovior. Per Parmanece and
Effectiveness Me. Grow Hill Book Campany New Work 1970
9] Oguz Onaran, a.g.e .. S.71

94

Keith Davis a.g.e., s.78

Keith Davis a.g.e, s.78-79
96 Keith Davis a.g.e .. s.79

9'
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i1i~kisinde

kesinlik varsa, 0 zaman bekleyi~ degeri "I" dir. Normal olarak i~ goren i~

goren ekleyi~i bu iki w;; arasmda yer ahr

Bckleyi~

97

Modeli: Bekleyi~ modelindeki motivasyon davranI~a yonelten durtOnOn

gO cO olarak tanllnlamr. Modelde, belirli bir zamanda bireyin bir davram~ konusunda
motivasyonu,
bireyi

davnull~m

davranI~mm 0

Bekleyi~

tum sonuylann beklenen degederinin (arzulama derecelerinin)

sonuylara yol ayacagma

ili~kin bekleyi~

gticOyle yarplmma baghdlf.

modeli $ekil 9'da geli~tirilmi~ ~ekilde gosterilmi~tir.

Sekil13: Bekleyi~ Modelinin Bir Semas]98

Arzulama Derecesi x Bekleyi~

1
Motivasyon

1
Eylem

1
Sonuylar (Hedefe Ula~ma)

1
Tatmin

Geli~tirilen bekleyi~

<;abanm,

i~

gorenin

modeline gore motivasyon daha fazla yabaya yol ayar. Artan

ula~mak

istedigi, bu nedenle arzulama derecesi yiiksek olan hedefleri

yansltan sonu<;lara yol ayacagl Omit edilir. Buna baglJ olarak hedefe ula~ma. yeniden
motive edilmesi daha kolay ve daha verimli bir i~ goren ortaya <;lkanr. 99

Keith Dayis a.g.e., s.79
os Keith Davis a.g.e .. 5.80
99 Keith Davis a.g.e., 5.87
97
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Bekleyi~

modelini kabul edersek, herhangi bir bireyi

yah~maya

motive etmek iyin

bu model den iki $ekilde yararlamla bilinir. Birincisi, sonuylann pozitif degerlerini daha iyi
ileti$imle ve aynca odiilleri artlflnak suretiyle geryekten yogaltllmasl. lkincisi, 1$10
gen;:ekten arzulanan sonuca ula$lIgl hususundaki bekleyi$in artlfllabilmesi. Yani i$le
sonuy arasmdaki baglantmm giiylendirilebilmesi. Bu daha iyi ileti$im araclhglyla
yapIlabilir. Ya da sonucun geryek olaslhgl artlfllabilir. Bekleyi$ tiimiiyle i$ gorenin i$le
sonuy arasmdaki baglanlIya ili$kin baglanuya dayand@na gore, genellikle basit ve
dogrudan bir ozendirici, karma$lk bir ozendiriciden daha motive edicidir. Karma$lk
ozendirici oyle bir belirsizlik yaratabilir ki bu durumda i$ goren yaba ile sonuy arasmda
yeterli bir ili$ki kuramaz. Oysa basit ozendirici, i$ gorenin goriip anlayabilecegi bir yol
saglar, bu nedenle bekleyi$i de daha yiiksektir. 100

2.2.2.2

Davralll~m Degi~tirilmesi

ve

~artlandlrma

Teorisi

Kapsam teorilerinin en biiyiik sorunu kesin bilimsel gozlem ve olyiime uygun
olmamalandlr. Ornegin, herhangi bir bireyin belirli zamanlardaki saygl ihtiyaclm olymek
imkan dahilinde degildir. Bu nedenle, bilimsellik kurallanna daha uygun modellere aglrhk
verilmesi savunulmu$tur. Bu tiirdeki en belli ba$h teori B.F. Skinner' in yah$malanna
dayanan davram$ diizeltimi (davram$ degi$tirmesi) teorisidir. Bu teorinin orgiitlerdeki
uygulamasma orgiitsel davranl$ diizeltimi adl verilmektedir. lol
Davram$ diizeltimi, davram$m sonuylanna bagli oldugu dU$iincesine dayamr. Bu
teori ogrenme kurammdan tiiretilmi$tir Kapsam teorilerinde iysel ihtiyaylann davram$a
yol ayugl savunulurken; davram$ diizeltiminde dl$sal sonuylann davranl$1 belirleme
egiliminde oldugu one siiriiliir. Bu da iki yakla$lm arasmda bUyiik farkhhklar oldugunu
ortaya koymaktadlr. 102
Davram$

diizeltimi

sonuysal

$artlandlrma

araclhglyla

yapilir.

Sonuysal

$artlandlrmaYI anlatmadan once $artlanmamn diger tiirO olan klasik $artJanmadan
bahsetmek gerekecektir.

l°"K
. a.g.e .. S.8 0
. el·thD aVIs
K el·th DaVIS
. a.g.e., S.8 3
l°'K
·hD aVIS
. a.g.e., 5.8 3
- ell
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Klasik ~artlandlrma Ivan Pavlov'un kopekler uzerinde yaptigi
geli~tirilen

deneylerle

bir ~artlandlrma tOriidur. Bu tOr ~artlandlrmada, davranr~lar belirli uyancllar

tarafindan harekete geyirilmektedir. Bu durum SekillO'da gosterilmi~tir.

Seki114: Klasik Sartlandlrma.

L-U_Y_ARI_~--+'I

ORGANiZMA

103

I

·1

DAVRANIS

Ornegin, Pavlov'un deneylerinde oldugu gibi kopege yemek verirken (uyan)
yalman zil bir sure sonra kopegin

davranr~lannr ~artlandlrmakta

yalman zil kopegin yemek yemek

davranr~mI

ve yemek verilmeden

gostermesine (agzmm sulanmaSI, etrafta

aranmaSI) sebep olmak1adlr.
Bu

~artlandlrmada

aglrhk noktasl uyanlan

davranr~lan

Motivasyon teorisi olarak ele alacaglmlz sonuysal

etkilemesi uzerindedir.

~artlandlrma

daha once de ifade

edilidgi gibi davranr~lann, kar~Ila~trgi sonuylar tarafmdan ~artlandmldigi varsayumna
dayanmaktadlr.
Sonuysal ~artlandirmaYI Sekil 11' deki gibi gostermek mumkiindur.

Seki115: Sonu~sal SartIandirma

ORGANiZMA

H

10.

ODDL

DAVRANIS

HKARSILASILAN SONU<;:

K

L -_ _ _ _ _----'

Sonuysal

~artlandlrmanm

ana fikri

~udur; ki~i

,---_---;

I CEZA

herhangi bir nedenle (ihtiyaylar,

amaylar, daha onceki ~artlanma vs.) bir davranr~ gosterir. Bu gosterilen davranr~m
kar~r1a~acagi

sonuy onemlidir. Sonucun ye~idine gore ki~i ya aynr davranr~1 tekrar

gosterecek veya gostermeyecek1ir. Ornegin ise ge v kalan bir personelin, ge y gelme

103
104

Tamer Kayel a.g.e., 311-312
Tamer Kayel a.g.e .. 312
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davram~lm
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tekrarlamamasl

~
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bUylik

olyUde

kar~rla~acagl

sonu,

(amirin

ikaZI,

cezalandrnlmasl, hi, bir ~ey soylenmemesi, ho~ goriilmesi) tarafllldan etkileneceh1ir. 105
Sonuysal
Etki

~artlandlrma

yasasllla gore,

kavraml ogrenme teorisinin "etlei yasasl" ile a,lklanabilir.

birey arzulanan sonu,lara

yol

ayan

davram~l

tekrarlama,

arzulanmayan sonuylara yol ayan davram~l tekrarlama egilimindedir. Ornegin, bir i~
goren, bir ylraglll ogrenmesine yardlmcl olmanlll iyi sonuylar dogurdugunu tespit
ettiginde, aym davram~l bir sonraki ylrakta tekrarlayacaktrr. Ancak, yardllTI yabaSI
yatr~ma

ve sorun ylkarml~ olsaydl,

0

zaman i~ goren bir sonraki ylraga yardlm etme

egiliminde olmayacaktl. Krsaca, bu anlaYI~a gore, davram~lar ka~rla~tlklan sonuylara gore
~artlamrlar.106

OdOllendirme ve cezalandlrma bu tOr ~artlandlrmanIll iki onemli elemamdlr.
OdUllendirme ye~itli ~ekillerde olabilir. Ornegin Ocret artl~l, Ustler tarafindan ovOlme,
takdir,

i~

gUvenligi saglama, tem, sorumlulugu artlrma, statli

ko~ullanm degi~tirme,

geli~tirme,

yalr~ma

onemli kararlara ve bilgiye ortak etme, daha onemli gorevler

verme gibi hususlann hepsi bir odUI olarak kullamlabilir. 107
Cezalandlrmaya gelince, muhakkak ki~iye fiziksel aCI veren bir ~ey olmasl ~art
degildir. Ele~tirme, odul vermemek, oncelikleri kaldlrmak, yetkileri kisltlamak, riitbe
tenzili, daha pasif gorevlere atamak,
ki~iyi afi~e

i~ine

son vermek,

<;:e~itli

uyan cezalan uygulamak,

etmek gibi orgUtsel uygulamalann hepsi birer cezaland1rma unsuru olarak

gOriilebilir. 108
OrgUtsel davram~ degi~tirme konusunda yaptlan ara~tlrmalar, cezalandlrmanlll
davram~lan degi~tirme

odGllendirme kadar etkili olmadlglm gostermi~tir. Cezalandlrma

belirli bir davral1I~lll tekrarlanmasllli azaltabilir. Ancak eger ki~i bu davram~lll yoneldigi
amaCI

geryekle~tirmeyi

son derece arzuluyorsa, cezal and Irma,

gostermesini engellemeyecektir. Aksine
Bu nedenle

davram~ degi~tirmede

ki~ide

ki~inin

0

davram~l

bir kiZglllhk ve kaql koyma yaratacah1lr.

cezalandlrmadan yok odUllendirmeye aglrlrk verilmesi

onerilmektedir. 109

10'~

T amer K09(:1 a.g.e., 'II
J

JOe Keith Dayis, a.g.e., 5.83

Tamer Ko<;el a.g.e., s.314
Tamer Ko<;el a.g.e .. s.314
109 Tamer Ko,el a.g.e.,s. 314
10'

10'
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Sonu~sal ~artlandlrma yakla~lmllll
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bir motivasyon araCI olarak kullanmak isteyen

bir yonetici ~u hususlarda dikkat etmek zorundadlr.

110

I. argiit a~lsmdan arzu edilen ve edilmeyen davralll~lar a~Ik ve seyik olarak
beIirIenmelidir.
2. Bu

davralll~lar

personele duyurulmahdlr.

3. Miimkiin olan her flfSa:ta bdiillendirme kullal1llmahdlr.
4.

Davral1l~lara

hemen

kar~lhk

verilmelidir.

Araya girecek uzun bir zaman siiresi sonucu davral11~lar iizerindeki etkismi
azaltabilir.
BLI yakla~lm AB.D.'de geni~ bir i~letme grubu tarafmdan devamslzhk, i~e ge~
davralll~lann

gelme gibi

cezalandmnak yerine, pek
yok

dii~iik

olan personelini

degi~tirilmesinde
~ok i~letme

kullanIimaktadlr.

Bu

tiir

davral1l~lan

diizenli bir devam gosteren veya gey gelme oram

~e~itli ~ekillerde

odiiIlendirmektedir. Bazllan bu personele ek

yIilIk tatil giinii verirken, baZllan belirIi bir para vermekte veya

~e~itli

~ekillerde

odiiIlendirmektedir. III

E~itIik

2.2.2.3.

Teorisi

Fatonger'in 1950'lerde ortaya koydugu "sosyal
geli~tirdigi"

bilhassa

kar~lla~tlrma

ve 1955'lerde

bilirsel ~eli~ki teorilerinden kaynaklanan E~itlik Teorisi Adams tarafindan

ya!I~ma davram~mm

motivasyonu

a~lsmdan

ele almarak

geli~tirilmi~tir.

Sosyal

. ~kaqlla~tlrma teorisinin temel varsaYlmma gore insanlar, inany ve yeteneklerini
degerlendirme ihtiyacmdadlrlar. Fikirlerinin dogru olup olmadlglm, yeteneklerinin
derecesini bilmek isterler. Bunun iyinde bu yetenek ve fikirIerini ba~kalannmkiyle
kaqI!a~tj[Jrlar.

KaqI!a~tJrma

yaptlldan

insanlan

se~erIerken

onlann

many

ve

yeteneklerinin kendilerininkine yakm olmasma dikkat ederIer. Fark gordiikleri zaman bu
durum bilirsel yeli~ki yaranr ve fark azaltIlmaya yalI~arak yeli~kinin giderilmesi saglal11r. II'
E~itlik

teorisinde bu kar~lla~tJrma ya!I~ma alamna kaydmlarak i~in sonucu ile

0 i~e

yapllan yatmmlar arasmdaki orana dayandmlmaktadlr. Addams' a gore insanlar kendi
yalI~malanndaki

bu oram, benzer i~lerde ya!I~anlann veya benzer pozisyonlarda olanlann

Tamer Ko,e! a.g.e .. 5.315
K
o,e! a.g.e., 5.'"l-)
II: Suna Teyruz a.g.e., 5.81
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sonu y ve yatmm oranlanyla byaslarlar. Yatmmlar,
maharet ve yeteneklerini, egitimlerini ve

i~teki

yah~anlann

sarf ettikleri yabalan,

performanslanm iyerir. Sonuylar ise iicret

terfi, takdir, ba~an ve statU gibi i~in tamamlanmasl sonucunda elde edilen bdUlierdir.1!3
kar§Ila~tlrma

Yapiian
dU~Uk

sonucunda

olabilir, aym olabilir veya daha

ki~inin

dU~Uk

sonuy-yatmm orantlsl digerlerinkinclen

olabilir. Eger

dLi~Okse,

amaclyla ya sonucun daha fazla olmasl iyin yaba sarf eder veya
e§itligi saglayamazsa ya
grubu seyer veya
Yapiian

e~itligin

kar~Ila§tIrma

bu farb azaltmak

i~ini yava~latlr.

yapmaktan vazgeyer ya ba§ka bir

Eger

kar§Ila~tlrma

oldugu bir ba~ka yerde i§ arar. (1 18)

ara~tIrmalar

(Szllaggi ve Wollarca, Altman ve digerleri) teoriyi destekler

mahiyettedir. Ancak bu destek daha ziyade

dLi~Uk

Ucret durumlannda ortaya <;Ilanakta,

yUksek Licret durumlannda sonuylar tutarh olmaktadlr. (I 19)
Bu teori, c;:alI§anlann motivasyonu a<;lsmdan bir taklm uygulamalar yapan
i§letmelerde, bu uygulamalann bazen nic;:in olumlu sonuy vermedigini gbstermesi
babmmdan yararlIdlr. Dcretler artmldlgl, sorumluluklan ve yetenekleri kullanma
imkanlan geni§letildigi,

i~

ortaml dUzeltildigi halde <;ah§anlann motive edilmedigi

durumlarda, bunun altlllda yatan sebep c;:ah§anlann qitlik algIlaYI~1 olabilir, <;UnkU yapllan
butUn bu degi§iklikler kar~lsmda,
tespit

ederken

bunlann

<;alI~anlar

degerini

bu deginmelerin daha fazla ticret veya bdUlieri

her

seferinde

yeniden

gozden

ge<;irmek

durumundayddar. <;:unkU bugUn "e§it" olarak aigiianan licret veya odlil yann aym
algllanmaya bilir

2,2.2.4.

Ama~

~ekilde

1l4

Teorisi

1968 Ylllllda Edwin Locke tarafmdan geli~tirilen bu teori i~letme literatUriinde
"amay saptanmasl"

yakla~lmllll

Ama<; teorisi,

olarak da ifade edilmektedir.

davram~m

temel nedeninin bireylerin bilnyli amac;: ve niyetlerinde

oldugunu ifade eder. Locke'ye gore bir ki~i bir i~e
yah~lr.

ba~ladlgmda

amacma ula§1Ilcaya kadar

Ama<; modelinde niyetler ozel bir onem ta§lr. Aynca davram§1 motive eden gliclin

"bilin<;:li" amac;:lar oldugu vurgulamr. IJj

II•

.' Suna Tevruz a.g.e., 5.81

I"

Suna Tevruz a.g.e., s.82

II;

Halil Can. Organizasyon ve Yonetim Arum YaYJIllan No:19 Ankara. 1991 5.158
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Kuramlll

ba~hca

iki bnermesi vardlr. Birincisi bir insanlll kendisi iyin koydugu

ama<;:lar biiyiik bl<;:iide on un
amaca ybneltir. DolaYlslyla

davram~ml

ybnlendirir. Birey biitiin enerjisini kencli saptadlgl

i~ ba~anmllli

etkileyen onemli bir motivasyon faktbrii de
ba~ka

bireyin ama<;:lan, niyetleridir. Bundan
bzendiriciler,

i~

brgiit

gbrenlerin ama<;:lanm ve niyetlerini etkileyerek

ili~kide

116

bzendiricilerle

Locke' nin ortaya koydugll bu ili~ki $ekil 12' de gosterilmi~tir.

~ekiI16: Ozendirici - Ama~ -

1<;:elTesel Olaylar H

Biliny

1-+

Klsaca a<;:lklamaya

gorenlerin

davram~lan

iizerimde etkili

gorenlerin kendileri i<;:in saptadlk:lan ama<;:lar yoluyla olmakta, bu ama<;:lar bu
araclhk yapmaktadlrlar.

i~

i~ ba~anml

ili~ki i~

bir

deyi~le,

tarafllldan verilen

arasllldaki

olurlar.

Ba~ka

dl~andan,

i$ Ba~arml1 ili~kisi 117
Amay Saptanmasl (Nivetler) -+

Oegerlendinne

yah~lrSak,

i~ Ba~ar1l111

once yevrelerini algilaYlp yorumlarlar, sonrada bu

algdanm kendi deger yargilanna gore degerlendirirler. Yani herkes kendi deger
yargilanna gore neyin iyi yada kbtti, neyin dogru yada

yanh~,

kendine yararh yada zararh

olduguna karar verir. Buna gore de kendine bir takim amaylar belirler. Ilerideki
davram~lan artlk bu ama<;:lara yonelik olacaktlr.

118

Teoriye gbre, bir amay, bir eylemin nesnesidir. Ornegin, belirli miktarda mal
tiretmek, belli bir zamanda belli bir miktar karayolunu asfaltlamak devamslzhgl azaltmak
yada masraflan kismak birer ama<;:!!r. Frederick Faylo'dan biiyiik bl<;:iide etkilenen Locke
ama<;: belirlemenin bzelliklerini de

~oyle

ifade etmektedir. Amay belirgenligi ama"

gii<;:liigii ve amay yogunlllgu amay belirlemenin li<;: bzelligini meydana getirirler.
I. Belirginlik; amaClll saylsal ol<;:iilebilirlik derecesini ifade etmektedir.

2. Giiyliik; amaci elde edebilmede yeterlik derecesi yada ne dlizeyde
ba~anm1l1da bulunacagml ifade etmektedir

i~

1l9

3. Yogunluk ise amaci belirleme ve ona nasll

ula~acagml

belirlemeyi ifade

etmektedir.

Oguz Onaran. a.g.e., s.128-129
Oguz Onaran. a.g.e., s.139
lIS 0'
guz 0 naran. a.g.e .. s.1'9
.,)
119 Hali! Can. a.g.e .. S.158-159
Ilf

II'
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KISIM I. VER1:MLiLiciN TANIMI, ONEMi, ARA(,:LARI ve GOSTERGELERi
1.1. Verimliligin TanlOn:

Genel bir tarumla yaplhrsa, verimlilik, iiretim ya da hizmet sisteminin iirettigi <;lktl
ile, bu <;lktlyl yaratmak i9in kullarulan girdi arasllldaki
<;e~itli

ili~kidir.

Bu nedenle verimlilik,

mal ve hizmetlerin iiretimindeki kaynaklann - emek, sermaye, arazi, rnalzeme,

enerji, biIgi- etken kullammldlr diye tammlamr.
Yiiksek verimlilik, aym miktar kaynakla daha lOok iiretmek ya da aym girdiyle
daha <;ok 91kl! elde etmektir. Bu

ili~ki,

genellikle a~agldaki gibi ifade edilir.

('lkll
Verimlilik = - Girdi

Verimlilik ayl1l zamanda, sonuylarla bu sonucu elde etmek iyin harcanan zaman
arasllldaki

ili~ki

olarak da tarumlanabilir. Zaman yogu kez evrensel bir bl<;ii oldugu ve

insan denetimi dl~lllda kaldlgilldan, iyi bir

paydadlr. istenen soncu saglamak iyin

harcanan zaman azaldlk<;a sistemin verimliligi anar. 120
Refah diizeyini yiikseltmek isteyen her toplumun temel hedefi,
kaynaklanm en

mevcut

yararh yerlerde ve en yararh biyimlerde l"Ullanarak iiretimi en <;oga

<;lkarrnak olacagmdan, bu iilkeler iyin verimlilik bnemli bir kavramdlr. Qzellikle, iilkemiz
gibi kit kaynaklarla kalklruna <;abasillda olan iilkeler iyin verimliligin anlaml lOok daha
biiyiiktiir. 121
Genel

anlatlmla

yakla~abildiginin

verimlilik,

kurulu~un

a~agldaki

bl<;iitlere

ne

kadar

kapsamh bir bl<;iisiidiir.

1- Arna<;Iar, Bunlann ger<;ekle~me derecesi.
2- Etkenlik: Yararh <;11.1:1 saglamak i<;in kaynaklann ne bl<;iide etkili kulla11l1dlgl

3- Etkililik:

Ger<;ekle~mesi

miimliin olana ktyasla geryekle$en

4- Kar$lla$l!rabilirlik: Verimlilik performansll11l1 zaman i<;inde ger<;ekle$me
durumu
Verimliligin lOok farkll tammlan olmakla birlikte,
tasanmlamnasmda en genel yakJa$lm (tarum degil)

i~letme,

1:C· I "Joseph Prokopenko "Verimlilik Ybntemi",MPM Yaymlan. S:
Oleay Beyka!. Nevda Atala Erdermir Fidan

bir verimlilik modeli

sektbr ve iilkenin uzun, ona

03.

474, ANKARA 1992, C;:e\T:
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bile~enlerini

ve kisa d6nemli kalkmma amaylanna uygun, dogru girdi ve ylktr
belirlemektir. 122
1.2. VERiMLiLiciN ROLU VE ONEM

Verimliligin ulusal refahl artlrmadaki 6nemi. bugiin herke tarafmdan kabul
edilmektedir.

Verimlilik

artI~mdan

yararlanmayan hiybir insan etkinligi yoktur. Bu

durum, gayri safi milli gelir ya da gayri safi milli hasrladaki
kullarumI sonueu degil,
bnemlidir.

Ba~ka

bir

i~g(ieiiniin

deyi~le,

artr~,

etkililik ve kalitesindeki

ek sermaye ya da emek

artI~tan

kaynaklandIgI iyin

verimlilik art mea milli gelir ya da gayri safi milli hasrla girdi

faktbrlerinden daha hIZIr artar.
Bu nedenle. verimlilik kazanylanmn katkrlan oramnda dagltIlmasI durumunda.
verinrlilik

artl~I, ya~am

standartlannda dogrudan

geryek ekonomik kalkmmasllun. sosyal

artl~

saglar. Giinfrmiizde verimliligin,

ilerlemenin ve hayat standardl

artl~lrun,

Wm

diinyadaki tek kaynagl oldugunu s6ylemek yarrll~ olmayaeaktlf. 123
Ashnda hi y bir iilke verimsiz liretim yapabileeek kadar zengin degildir. Kaldl ki
yatmnrlann geri bdenmesine digerlerinin daha yok ihtiyael olan

geli~mekte

olan iilkeler

bu egilimi hi y gbstermemelidir. B6yleee verinrlilik geli~mekte olan bir ekonomi iyin hayati
kavram olarak degerlendirilmelidir. 124
G6riiliiyor ki giiniimiizde, sosyal ve iktisadi olaylann kilit noktasrndaki 6nenrli
kavram. prodiiktivetidir. Verinrlilik, bize hayatm
izlenen politikalann
Denilebilir ki

yagda~

ba~an

gidi~ini

anlamaya imkan verdigi 61<;:iide,

oranlanIll belirlemeye de yardlma ve destek olmaktadlr.

diinyadan

kar~lmlza

ylkan her bnemli so run temelinde prodllktivite

yatar. [2;
Verimlilik, aym zamanda. bir frlkenin mallanmn uiusiararasl pazarlardaki rekabet
giieiinii de belirler. Aym
dii~me

mall iireten iilkeler orarrla. bir frlkenin emek verimliliginde

olursa, rekabet aylsmdan bir dengesizlik dogar. Dretim maliyetlerindeki artI~ll1

imalat\:J. Kamu Kurulu~lannda Mali),e! \'e Verimlilik Kar~lla~tmlmasl. MPM Yayamlan Ankara
1990
1:: Verimlilik Y6netimi Joseph Prokopenko Sadece a.g.e .. S. 7. Cen: Oleay Baykal Nevda Atalay.
Verimhlik Fidan MPM Yannlan: 476. Ankara 1992
103 Verimhlik Y6netimia J~seph Prokopenko Ceni Oleay Bayka!. Nevda Atalay. Erdemir Fidan MPM
Ya\'lnlan: 476. Ankara. Sadece. a.g.e .. S.: 7
104 Turkan Tahtasaka!. Verimlilik \'e Finnalar Arasl Kar~lla~lJmla Yontemine Gore Verimlilik Anahzi
YO Siimerbank iplik Fabrikalan Grubunda bir uygulama YaYlllllanmanll~ Yiiksek Lisans Tezi. Ankara
1989
1'<
.. D edn. G"urso}". a.g.e .. S. b,
101
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Yoksullllk,
artl~lyla

i~sizlik

ve

dO~Ok

verimlilik klslr dongOsOnOn, yalmzca verimlilik

kmlabilecegi aYlkur. Artan lllusal verimlilik, yalmz kaynaklann egitimin

kalkmmasl!1a degil, aym zamanda toplumun ekonomik sosyal ve politik yaplSlnda daha
iyi bir denge kurulmasma da yardlmcl olur. Sosyal amaylar ve hOkOmet politikalan milli
gelirin dagllnTIl ve klillamml!11 bOyOk olyOde belirler. Bu ise sonuyta birey ve toplumun
verimliligini belirleyen siyasal, kOltOrel, egitsel ve gOdOsel yah~ma ortamml etkiler. 126

1.3. VEIUMLiLiK ORANLARI

Verimlilik oranlan, Oretilen mal ve hizmetlerle, bu Oretimi

geryekle~tirmek

iyin

kullamlan Oretim kaynaklan (girdiler) arasmdaki ili$kiyi belirler.
Verimlilik oram ile belli

ko~ullarda

varolan Oretim gOcOnOn sadece kullamlan

bolOmOnden elde edilen performansm blyOmO sbz konusudur. Verimlilik bu bbllimOn
Oretim gOcilnil blyer ve degerlendirir. i~letmenin mevcut Oretim potansiyelini gbz onOne
almaz. 127
Bunun verimlilik, oranlanmn basit

e~itliginde

gbrmek mOmlcOndOr.

Verimlilik = Gen;eklesen C1ktl dlr.
Kullamlan girdi
Bu

ili~ki

yeryevesinde

Oretim

kaynaklanmn

kllllamlabilecek ba~hca gostergeler basit bir yaplda

verimlilik

olyOmleri

Iylll

a~aglda slralanml~tlr.

i~gocO Verimliiigi = D retimin Parasal (Fiziksel) Degeri

Klillamlan t~yilik SOresi
(Toplam i$yilik Dcretleri)
(Toplam yah$an SaYIsI)
Bu oran i$gOcOnden yararlanma oramm,

i~yilik

saati-

i~yilik

Ocreti,

i~yi ba~ma

elde

edilen ylktlmn degeri olarak aYlklar.
-Makina Verimliligi= Dretimin Parasal CFiziksel Degeri)
Kullamlan makina saatleri
"6 Verimlilik Ybnetimi Joseph Prokopenko Ceni Oleay Baykal. Nevda Atala)' Erdemir Fidan MPM
YaYlnlan: 476. Ankara 1992
,,- Ziihal Akali$letmelerde Performans Oll'iim ve Denetimi. MPM Yaymlan: 473. Ankara 1992. Sf:
273
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(Toplam Makina Giderleri)

Sonuy makina saati ya da makina gideri

ba~ma

elde edilen Ylkudlr.

-Malzeme Verimliligi = Dretimin Parasal (Fiziksel) Degeri
Toplam Girdi Degerleri
(E~ degerlenmi~

-Bunlann

dl~mda

enerji

ba~ta

Toplam Girdi Miktarlan)

olmak uzere diger liretim girdilerinin (arazi, bina, araylar

vb_) klsmi verimliliklerini 61 ymek mlimkundur. 128

,,, 2iihal Akal,ijletmelerde Performans Oll'iim ve Denetimi. MPM YaYllllan: 473. Ankara 1992. sf: 274
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KISIM II. VERiMLiLici ARTIRAN FAKTORLER
Verimlilik aril~l yalmz i~leri daha iyi yapmak degil daha bnemlisi, dogru i~leri daha
lyl yapmakur. Eu bblumun amacl, verimlilik programl ybneticilerinin ilgilenmeleri
gereken etmenleri ya da "dogru i~leri" belirtmeye yalt~maktadlr Bir verimlilik art Irma
programll1da nelerin ele altnmasl gerektigine deginmeden bnce, verimliligi etkileyen
faktbrleri gbzden geyirmek gerekir
Verimlilik aktbrleri iki temel gruba aynltr
-Dl~

(denetlemeyen) faktbrler

-iy (Denetlenebilen) faktbrler
Dl~

faktbrler, bir i~letmenin denetimi dl~ll1da, iy faktbr ise i~letmenin denetiminde

olan faktbrlerdir
Aylkya gbruldugu gibi verimlilik artlrmada ilk adlm, bu faktbr grubu iyinde sorun
yaratan alanlan saptamak, ikinci adlm ise

bunlar arasll1dan denetlenebilir faktbrleri

aYlrmaktlr.
Bir kurum iyin denetlenemeyen

dl~

faktbrler, biryok durumda

ba~ka

bir kurum

iyin iy faktorlerdir. Ornegin, bir i~letmenin denetimi dl~tndaki fakt6rler, huk-umetler,
ulusal ya da bblgesel kurumlar, birlikler ve baskI gruplan iyin iy faktorler olabilir.
Hukumetler vergi politikalan duzeltebilir, daha iyi bir i$ hukuku geli~tirebilir, dogal
kaynaklann daha iyi kullarumuu saglayabilir, sosyal altyapl, vergi politikasl vb.' sini
iyile~tirebilirler Bir i~letmenin bunlan yapasl mumkun degildir 129

2.1. i~LETME VERiMLiLiciNi ETKiLEYEN ic,: FAKTORLER

130

2.1.1. Kat! Faktiirler
2.1.1.1. Urtin Urun fakt6r verimliligi, uruniin ylktl iyin gerekli bzelliklere uygunluk
derecesidir. Urun, yer faydasl, zaman faydasl, ve fiyat faydasl iirunun uygun fiyatla,
dogru yer ve dogru zamanda hazlr bulundurulmasl demektir.

109 Yerimlilik Y6netimi Joseph Prokopenko - <;:evri Oleay Baykal Nevda Atalay. Erdemir Fidan MPM
YaYinlan. 476 Ankara 1992
13<) 'Yerimlilik Y6netimi Joseph Prokopenko - <;:eviri Olaea), BaykaJ. Nevda Atala),. Erdemir Fidan MPM
Ya)'lnlan 476 Ankara 1992 Sf: 13
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2.1.1.2. Fabrika ve

Te~hizat:

-

_. - .
-

----~--

---~

~

-~

----

Fabrika ve te~hizat verimliligi, kullanma, ya~***

modernizasyon, mali yet, yatmm, fabrikada iiretilen te~hizat, kapasiteyi siirdiirme v
artlrma, stok kontrolii, iiretim planlama ve kontrolii vb konulara bzen gbsterilerek
artmlabilir.

2.1.1.3. Teknoloji: Teknolojik yenilik, yiiksek verimliligin
Mal ve hizmet miktanndaki

artl~,

kalite

geli~tirme,

~ok

bnemli bir kaynagldlr.

yeni pazarlama ybntemleri vb.

artan otomasyon ve bilgi teknolojisiyle elde edilebilir. Otomasyon aym zamanda
malzeme manipiilasyonu, depolama,

ileti~im

sistemleri ve kalite kontroliinii de

geli~tirir.

2.1.1.4. Malzerne ve Enerji: Malzeme ve enerji tiiketimin azaltmak

i~in

harcanak en

ufak, ~aba ile dikkate deger sonu~lar almabilir. Verimliligin ya~amsal onemdeki
kaynaklan arasmda hammaddeler ve endirekt malzeme ( kimyasallar, yaglar, yalatlar,
yedek

par~alar,

miihendislik malzemeleri, ambalaj malzemeleri) saYllabilir.

2.1.2. Esnek Faktorler:
2.1.2.1.insan:Emek verimliligini artlrmaki i~in kullamlabilecek ternel yakla~I1n, ybntem
ve teknikler ~byle slralanabilir. Drcet ve rnaa~lar, egitim ve bgretirn, sosyal giivenlik,
erneklilik ve saghk planlan, bdiiller te~vik planlan, katlhm ya da birlikte karar verme,
sbzle~me gbrii~rneleri,

ise, denetime ve degi~ime kar~1 tutum; yiiksek verimlilik 19m

giidiileme; kariyer planlama; ise devarn, devir;

i~

giivenligi.

2.1.2.2. Orgiit ve Sisternler:iyi bir orgiitiin karnut birligi, yetki devri ve kontrol alam
gibi bilinen ternel ilkeleri,
amaclyla

geli~tirilmi~tir.

gergekle~tirmeye

i~letmede uzmanla~ma, i~bbliimii

Bir

brgiitiin

dinamik

ve

i~birligini

9ah~tlfllmasl,

saglamak
arna~lanm

ybneltilmesi ve yeni arna~lanm gergekle~tirebilmesi I~m zaman

zaman yeniden brgiitienmesi, durumun siirdiiriilmesi ve gerekli

~eylerin

saglanmasl

gerekir.

2.1.2.3. Ozellikle sermayenin kIt, ara teknoloji ve emek yogun ybntemlerin baskm
oldugu geli~mekte olan ekonomilerde, geli~tirilmi~ i~ metod Ian verimlilik artl~1 iyin
en uygun alam

2.1.2.4. Yonetirn

olu~turur.

Bi~irnleri:Ybnetim

bi9im ve uygulmalan, brgiitsel tasanml, personel

politikaslm, i~ tasanmlm, i~lemlerin planlanmasl ve kontroliinii, balamve satm alma
politikalanm, biitge sistemlerini ve rnaliyet kontrol tekniklerini etkiler.
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2.2. iSLETME VEIUMLiLiCiNi ETKiLEYEN DIS FAKTORLER131
Dl~

ve

faktorler, hiikiimet politiklanm ve kllf11mSal mekanizmalan siyasi, ekonomik

kurumsal mekanizmalan siyasi, ekonomik ve sosyal olanaklanm kapsar. Bll

faktbrler

bir

i~letmenin

verimliligini

etkilemekte,

i~letme

ancak,

bunlan

denetleyememektedir.

2.2.1. Yaplsal Diizenlemeler: Bir toplumdaki yaplsal

degi~imler,

yonetiminden baglmslz olarak ulusal verimlilik diizeyini ve

genellikle, i~letme

i~letme

verimliligini

etldler. Ancak, uzun dbnemde bu etkile~im iki ybnliidiir. Yaplsal degi~imler
verimliligi etkiledigi gibi, verimlilik deki degi~imlerde yaplyl degi~tirir. Bu degi~imler
yall1lz sonuy olmakla kalmaYlp, aym zamanda ekonomik ve sosyal

geli~menin

nedenidir.

2.2.2. Ekonomik Degi$imler
En bnemli ekonomik degi~imler, istihdam kalzplannda sermayenin bile~iminde,
teknolojide, blyekte ve rekabet edebilme olanaklan alamnda sbz konuslldur.

2.2.3. Demografik ve Sosyal Degi$im:
Verimliligi, iki farklz ve bir dlyiide birbiriyle
geli~nli~

artmna

bask! etkiler. Bir yandan,

iireticilerin iiretim maliyetlerini dii~iik tutmak iyin verimliligi

iilkelerdeki
yah~malan

yeli~en

gerekirken, bte yandan,rekabetin iicretler iizerindeki frenleyici etkisi,

onlan sermaye teyhizatma yogun yatmm yapmak yerine, daha yok emek kullanmaya
te~vik eder. Bu da verimlilik artl~lm yava~latlr. Demografik degi~imler, i~ arayanlan
i~yinin

deneyim ve i~ becerisini, mallar ve hizmetlere olan talebi etkiler.

Niifus yogunlugu bblgelere gore degi~tiginden, niifustaki cografi kaymalannda
verimliligi etkileme olaslhgl vardlr.

2.2.4. Dogal KaynakJar.
En onemli dogal kaynaklar, msan,

arazi ve hammaddedir. Bir ulusun bu

kaynaklan, iiretme, harekete geyirme ve kllllanma yetenegi, verimlilik artl~l saglamada
yok bnemli olmasma

131 Joseph

kar~m,

yogu kez gbz ardl edilir.

Prokopenko. a.g.e.
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2.2.5. insan giicii

insan en degerli dogal kaynaktlr. Japonya ve isvi'Yre gibi yeterli arazi, ene1)1 ve
maden kaynaklanndan yoksun 'Yok saYlda

geli~mi~

illke kalkll1malan i'Yin tek onemli

kaynagll1, insan ve onun becerisi, egitim ve ogretimi,
geli~mesi

etmi~lerdir.

oldugunu fark

davram~

ve motivasyonu ve

Bu faktorlere yatmm, yonetim ve emek gilctinun

kalitesini aI1mr. Boyle ulkeler insan gucu yatmm yapmaya btiytik bir ozen gosterirIer.
2.6. Arazi

Arazi, uygun yonetim, kalkll1ma ve ulusal politika gerektirir. Enerji-yogun
tanmsal girdi maliyetlerindeki
arazi

a~amaslm

artl~,

yeni arazi kullanma olanaglmn slmrh

olu~u,

ciddi

onlemek iyin daha dikkatli ekip biyme gereksiniminin ivedi duruma

gelmesi, var olan arazinin daha akilel kullammmi gerektirmektedir.
2.2,7. Enerji

Enerji am, sermaye/emek birle~imini etkileyerek, verimliligi artmp azaltabilir. Bu
olgu, endustriyel ve

i~letme

yonetimince bilinmeli

anla~llmah

ve dikkate ahnmahdlr.

2.2,8, Hammaddeler

Hammadde onemli bir verimlilik fakt6rildilr. Hammadde fiyatlannda da, petrol
fiyatlan kadar

a~m

olmasa bile, dalgalanma gOrillUr. en zengin ve kolay elde

edilebilecek durumdaki mad en kaynaklan kullamldlgllldan ylkanlmasl daha gUy ve daha
du~ilk

kalitedeki cevheri k-ullanma ihtiyaCI sermaye ve emegin daha yogun kullalllmllli

gerektirmi~tir.

verimlilik

Bu durum yogu illkede aI1an

otomasyona

kar~lll,

madenlerdeki

artl~llll yava~latml~tlr.

2.2.9. Hiikiimet ve Altyapl

Verimliligi etkileyen yaplsal

degi~imlerin

yogu yasalar, yonetmelikler ve kurumsal

etkinIikIerin sonucudur. Ek olarak, aym kaynaklarla daha yok hizmet verilmesini ya da
ayru hizmetlerin daha

du~tik

maliyetle yapllmaslm mumkiln kildlgllldan, hilkilmetin

verimliligi yok onemlidir.
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KISIM 3. VERiMLiLiK ARASTIRMA TEKNiKLERi
3.1.ENDUSTRi MUHENDiSLiGi TEKNiKLERi VE EKONOMiK ANALizLER
3.1.1.

i$ Etiidii
r~

EtOdu, m;an gucu, malzeme, makina gibi temel mal ve hizmet uretimi

kaynaklanmn israfml onleyerek, bunlann en etken ve en verimli bir bi<;:imde kullamimasl
amacI ile

i~in

sistematik olarak incelenmesine ve duzenlenl11esine

ili~kin

yontem

\'e

deneyimlerin uygulanmasldlr. 132
Norl11alde

i~

etUdu e;:ok az bir sennaye yatmm ile veya hie;: sermaye yatmml

yapl11akSIZm, veri Ii miktardaki kaynaklardan elde edilebilecek vlktl miktanm artlrmaya
yonelik <;:ah~l11alar i<;:in kullamhr l33
Ana Ama<;:lan
• r~letmede arazi, bina, makina ve ara<;:lann en etkili ve veril11li bir bi<;:imde kullamlmasml
saglayarak ekonomikligi artlrmak.
• Insan yaplsma uygun i~ akJ~lan ve <;:ah~ma ko~ullanm saglayacak i~ gOcO l..<Jllanumnda
etkenligi saglamak.
• Uretim kaynaklannm etkin planlama ve kontroliinu saglamaktIr
t~ Etiidii, bu ama<;:lara ula~mak i<;:in kahn <;:izgilerle iki teknik kullamr. Metod

etiidu ve i~ 01 <;:Ul11u.
Metot Etiidii, daha kolay ve daha etkin ybntemlerin
maliyetin

du~uriilmesi

kaydl ve

ele~tirilecek

amaCl ile

i~in yapIlI~mdaki

geli~tirilmesi,

uygulanmasl,

mevcut ve bnerilen yollann analizi,

incelemesidir.

t~ Olyiimu, belli bir i~in 0 i~e yapmak iyin gereken nitelik ve yeteneklere sahip

olan bir

ki~i

tarafindan standart bir

c;:all~ma

hlzl ile yapIlmasl durumunda olacagl zamam

(standart zamam) saptamakta kullamlan bir tekniktir. 134
3.1.2.

i$ Basitie$tirme
t~ bilfiil yapan ki~inin onu en iyi geli~tirebilecek ki~i oldugu anlaYI~1 uzerine

temellindirilen bir
yah~an

anlaYI~

biyimidir. Zaman etiidU,

bir uzmanlar ordusu yerine,

i~e;:ileri

kendi

i~

blyiimU, metod analizi konusunda

i~leri

konusunda yaratlcl

,3: ZUllal AkaL i.letmelerde Perfonnans 61,till1 ve Denetimi, MPM Yaymlan

Verimlilik Y6netimi. MPM Yavmlan 476. Ankara 1922, Sf: 149
'" ZUhal AkaL a_g.e .. S. 2j9
.
133

dii~iinmeye

473, Sf: 2j9 Ankara 1992

-

67

-

sevkedecek biyimde egitip
.
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geli~me

---
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saglayabilmeleri iyin

te~vikler

vermek, genellikle daha

en iyi nasii yapiiabilecegini

ki~ilerin

kendilerinin bilebilecegi

.

Iyl sonuy venr.
Bu nedenle,
anlayl~l,

i~lerin

i~ geli~tirme yah~malannda

glivenilmeli ve

i~yilerin

kendileri de

mevcut olmahdlr. Yonetim tarafmdan
i~ geli~tirme yah~malan

i~yilere

iyinde yer almaya istekli

olmah, egitilmelidirler. t~ basitle~tirme yah~malann da ba~m garanti etmek iyin kurulu~a
guveni geli~tirmek ve soz konus

anlaYl~

biyimi konusu da yonetimin kararl@1l1 gostermek

zorunludur. 135

3.1,3. Pareto Analizi

Pareto analizi, genellikle e80/20 kurah olarakda adlandmlan ve sonucun ylizde
80'in harcanan yabmm ylizde 20 ile ortaya ylklIgl ilkesine dikkati yeken Italy an
ekonomisti Pareto'nun adl ile amlmaktadlr. Pareto ve onceliklerin belirlenmesine
yardlmcl oldugundan, verimlilik analizi iyin yararh bir araytlr. 136
3.1,4. Tam Zamanmda Uretim Yijntemi

Tam anmda "karaml, gerekli nitelik ve saYldaki malzemeni liretirnin birbirini
izleyen her safhasma tam zamanmda getirilmesi demektir. Bu kavrarru uygulamaya
koymak olagan

dli~linme

prosesini tersine yevirmek demekti. Ogune kadar, paryaar hazlr

olm olmaz bir sonraki iiretim safhasma gonderilirdi. Ohna bunu
kendinden bir onceki iiretim
talep etmeye
i~aret

ba~ladl.

a~amasma

degi~tirdi

ve her boli.im

donlip, iiretimi iyin gerekli rniktardaki pan;:ayl

Bu durum, stok seviyesinde onemli bir azalmaYl beraberinde getirdi.

panosu veya etiket anlamma gelen kambon, sistem iyerisinde bir ileti~im

araCl olarak kullamlmaktadlr. Montaj fabrikasma giden paryalarIa dolu her kutuya bir
kombon

yapl~tlflhr.

Bu paryalar hat iizerinde ilgili yerlerde kullamldlktan sonra kamban,

hem yapllan i~in hem de yeni parya sipari~inin bir kaydl olarak geri gonderilir. Bu sistemin
giizel yam kambamn aym zamanda prosesleri kIsaItarak ve ornegin fabrikaya sabah
gelen bir makina paryasmm

ak~am tamallanml~

bir otomobil olarak ylkmasl miimkiin

kIlarak, montaj hattma akan parya ve bile~enler arasmda koordinasyon saglamasldlr. 137

13;
136
13:

Joseph Prokopenko a.g.e., Sf: 159
Joseph Prokopenko a.g.e .. Sf: 160
Joseph Prokopenko a.g.e., Sf: 172
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3.1.5. Deger Analizi Yolu ile Yontem.
Atlklann azaitIlmasl yolu ile verimIiIigin artmimasl i,in bnemli bir teknik de deger
analizi ybntemi ile ybnetimdir.
Deger analizi ybnteminde, ancak biraraya geidiginde verimlilik a,lsmdan bnemii
oiabilecek kuyuk bIyude tasarruflar veya

iyile~tirmeler

sagianmasl ama,Iamr. Y bnetimin

imalatta oldugu kadar, diger biryok alanda da yararh oidugu
ybntem, bankaclhk,
maliyet azaimalan

in~aat

kamtlanml~tIr.

Sbz konusLl

ve aynca kamu hizmetieri ve deviet ybnetiminde bnemli

saglaml~tIr.

Deger analizi, bir urOndeki veya hizmetteki gereksiz maliyetierin belirlenmesi ve
ortadan kahdlrlmasl amacma ybnelik brgiitlii ve yaratici bir
deger analizi, ybntem yerine

i~levi

vurgulayan,

urOn veya hizmetin degerini artIran, daha

a~Irl

dii~uk

yakla~lmdir.

Sonu, olarak,

veya gereksiz maliyetleri belirleyen,

maliyette aym ve daha iyi performansl

saglayan ve ne kaliteyi ne de giivenilirligi azaltmayan bir mali yet dii~urme yakla~lIl1!dlr. i3S
3.1.6. Maliyet - Fayda Analizi.
MaIiyet-fayda analizi, dogrudan para cinsinden bl<;:iilemeyecek fayda ve
maliyetlerde hesaba katarak, verili bir projenin fayalannlll maliyetlerine orallllll
belirlemede kullamlan gUylii bir verimlilik artma teknigidir. Bu teknik aylll zamanda, bir
amaca

eri~ebilmenin

en UCllZ yollarmlll blllunrnaslllda veya verili bir harcama diizeyi ile

miimkOn olan en yliksek degerin elde edilme yoIlanllln belirlenmesinde de kullamlabilir. 139
3.1.7. Slflr Bazh Biit~e
SIfir Bazh bOt<;:e, tOm ybneticilerin slftrdan
taleplerini dogrulamalanm gerektiren bir
ybntem,

i~in

i~letme,

ba~layarak

(sIftr bazh) tOmbOtye

planlama ve but<;:eleme surecidir. bll

nasil daha iyi yapllabilecegine ek olarak, harcanan her kalem paramn

savrulmasl sorumlulugunuda ybneticilere ylikler.
SIftr bazh butye, ust ybnetimin statajik planlama etkinliklerinin, ybnetim hiyer~inin
her duzeyinde

ger<;:ekle~tirilen,

programlama ve kontrol

i~Ievieri

ile

ili~kilendirilmesine

yardimci olur. 140

1'0

,. Joseph Prokopenko a.g.e., Sf: 173
Masaaki imai"Kaizen" Japonyarun Rekabetteki Ba~anrun Anahlan" Brisa Yav1ll1an 1993
' Joseph Prokopenko a.g.e .. Sf: 174
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3.1.8. Maliyet - Verimlilik Tahsisi.

Biryok

kumlu~,

yahllzca mali yet konusu ile yakmdan ilgilenir Maliyetleri izlerler,

denetlerler ve alt duzeyde tutarlar. Bu tutma, iki nedenden dolaYI hatali olabilir.
du~urUlmemelidir.

• Birincisi maliyet performanstan ayn olarak

du~urUlmesi,

g6z6nunde bulundumlmadan yalmzca maliyetlerin
performansl

du~urUr.

Bu da uzun danemde verimliligin

du~mesine

diger fakt6rler

kayll1llmaz olarak

neden olur.

• Ikincisi anemli bir per.formans hedefi ve ula~llabilmesi lyll1

maliyetin

yUkselmesine izin vermenin zomnlu oldugu d6nemler vardlr.
ASII somn, slkl butc;e hazlrlandlgmdan pararnn nereden bulunacagldlr. Maliyet,
verimlilik tahsisi, verimliligin artlrabilmesi iyin paramn yeniden tahsis edilmesi teklligidir.
Bu yantem katu olanla birlikte iyi olarnda gatUren, her kalemin ayrn 6l yude etkilendigi,
geleneksel maliyeti yUzdelerle du~ume y6ntemlerine bir seyenektir. Onerilen teklnik kritik
mali yet kalemlerinin belirlenmesini ve verimliligin artmlmasl iyin gerekli kuc;uk para
harcamalanm mumkiin kllar. W
3.2.

Davram~sal

Teknikler

3.2.1. Orgiit Geli~tirme

OrgUt

geli~tirme,

tUm argut sisteminin etkinlik ve saghg1l11 artlrmak i,in

davram~

bilimlerine ait bilgi ve tekllilJeri kullanan bir degi~me uzmamn yardmllyla argut iiyelerinin
inany, tutum ve

davram~lanrn degi~tirmeye

dolaYlslyla kultUr, yapl, surey ve teknoloji

arasmdaki duzenlemeye yanelik planh bir

degi~ikligi

ba~latma

ve

ger,ekle~tirme

14"1

yab aSI dIr. Orgiit geli~tirme, davram~ bilimlerinin argiitlerle ilgili gbrU~lerinden yararlamr ve
insan kaynaklarull geli~tirme ve brgutsel yenilenme ile ilgilidir. Orgut geli~tirmenin <;:e~itli
tammlan, argut iiyelerinin daha etkili olarak birbirlerini etkilemelerine yardimci olmak
gibi ama<;:lardan saz eder.

(:aJr~ma

her zaman i<;:in tiim brgiitU kapsamaJr, daha katilimci

bir ybnetime dogm yanlendirilmeli, birelerin amaylanmn brgiitun ama<;:lan ile
bUlUnle~mesine

olanak saglamah ve geli~en bir insan olarak

dii~iinulmelidir.

OrgUtsel verimsizliginin nedenlerinin bir <;:ogu, ait olduklan argutlere ilgi
duymayan bireylere kadar izlenebilir. Buna
nedeni,
141

ki~inin

kar~ll1,

biryok

kendisini ait oldugu argute yeterince

ki~isel

mutsuzlugun geryek

biitiinle~memi~

hissetmesinde

Joseph Prokopenko a.g.e., Sf: 176
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bulunabilir. brgut geli~tirmenin yaran ki~iI1in ve brgOWn ylkarlannm uzla~tIrllIp, her
ikisinin de

ba~anyla geryekle~tirilmesinde

brgut

geli~tirme,

yatmaktadlr.
davram~lan!1l

brglitlerin insanlann, insanlannda brgutlerin

kar$llIklI olarak etkiledikleri, ancak uygun bir tam ve ustalIklI mudahalerle her ikisininde
degi~tirilebilecegi varsaYlmma dayanmaktadlr. 143

brgut Geli$tirme, brglit problemlerinin teshiri ile ba~layan ve brgut geli$tirme
<;:abalanm surdurecek kaynaklann ele ge<;:irilmesidir. Aym zamanda uzun dbnemli bir yaba
sonucunda arglit ihtiya<;:lan ile
e;:eli~kiyi

ki~ilerin

iste ve ihtiya<;:lan araslllda mevcud ve potansiyel

azaltmaya 6zen g6stererek, argliWn hem etkinligini hem de verimliligini artmp

daha ba~anlI hale gelmesine yardlmcl olur. 144
3.2.2. Beyin Fltmasl

Zamanslz degerlendirmeler,

genellikle guzel fikirlerin

olu~umu

kesintiye

ugrattIgllldan, beyin flrtlllasl bu tlirden zamanslz her degerlendirmenin ka<;:mtldlgl,
planlallll11~

bir fikir liretme surecidir. Bu slirey, yeni fikirlerin (sorunlann ybzumOnlin)

beslendigi ve yeni
tartl~madlr.

anlaYI~lann geli~tigi

ki~inin

slll1rlandmlmaml~

bir

Kirnin ne s6yledigi konusunda hi<;:bir Slll1r1ama olmakslZln bir konum Wm

y6nleri gbzden gee;:irilebilir. Bu tur bir
bir

a<;:lk ir ortamda ylirlituIen

tartl~mada

bir sorun Ozerinde tek

ba~ma du~unen

aklma gel.meyebilecek yararh fikirler liretibilir. Yallllzca daha <;:ok ve daha iyi

fikirler ortaya ylkmakla kalmaYlp, aylll zamanda beyin firtmasl tekniyini etkili olarak
uyguladlke;:a grubun kendiside gue;: ve kendine guven kazarur. 14;
3.2.3.

Gii~

Alam Analizi

GUy alaru analizi, 6rgOtlerin ve insanlann

davraru~lanru

etkileyen psikolojik ve

sosyal gO<;:leri talllmlayan bir metotdur. Herhangi bir durumda arzu edilen
arzu edilmeyen davralll$lar, gOy alamrun iki zIt ucunu
davrall1~lar

olu~tururlar.

davraru~lar

ve

Ortaya konulan

ise bu iki ue;: arasmda ve daha dar bir alanda yer alan ve bir denge durumunda

bulunurlar. 146
Kurt Lewin ger<;:ek bir
" itici gUyler" ve

degi~ik:lige

davrall1~

durumunu etkileyebilecek

degi~ikligi te~vik

eden

mani olan "S1ll1r1aYlcl gli<;:ler" bulundugunu belirtmektedir.

'<0 Prof. Dr. Orner Din,er. Orgiil Geli.tirme. istanbuI199~. Sf: 16
'" Joseph Prokopenko a.g.e .. Sf: 178
'" Prof. Dr. Omer Din,er. a.g.e .. Sf: 23
,,; Joseph Prokopenko a.g.e .. Sf: 183
'" Prof. Dr. Orner Din,er. Orgiit Geli.linne. Sf: 78
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Bir

i~

grubunda (jcret

artl~l
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ve pnm,

ki~ileraraSl

.- - - - -

rekabet (itici g(jyler) uretimi olumlu

yonde etkilerken kaYltslzltk, husumet ve makinalan dikkatslz kullanma (smlrlaYICl gUyler)
uretimin artanllSlnl engelleyecektir. Bu iki ZIt gliclin

e~it

oldugu nokta da denge meydana

gelecek liretim miktanm olu~turacaktlra. i~ grubunun uretimin davram~mda herhangi bir
degi~ikJik

ancak itici gliylerin artmasl ve Sll1lrlaYlcl gliylerin azalmaSI halinde (veya aksi

durumda) meydana gelebilecek, uretim artacak (veya azalacaktlr.)
Gliylerin aylkJlkJa tammlamamaSI problemin

te~hisini zorla~tlracak

ve ozellikle

smlrlaYlcl gUyler dikkate almmakslzm itici gUylerin harekete geyirilmesi brgiitte gerilimi
artlrarar problemin yozi.imunU imkanSlzla~tlrabilecektir. 147
3.2.4. Nominal Gruplama Teknigi

Nominal gruplama, delil top lama ( veri derleme), sorunlann ve gUylU
noktalarm belirlenmesi ,fikir Uretme (eylem planlama) ve
iyin katlhmcl bir

yakJa~lmdlr.

geli~melerin

olunan

degerlendirilmesi

Bu ybntem verimlilik artlrma siirecinin iiy

a~amasmda

kullamlabilir. Verimlilik tamsl eylem planlama ve degerlendirme. Bu ybntemin dolayh bir
avantajlda kurm uyelerinin slk slk ve yogun olarak
degi~im

i~birliginde bulu~malan

sUrecinin zenginle~mesi ve boyJelikJe de uygulama a~amaSI

Bu teknikte, oyeler kendi
geli~tirmi~tirler.

Daha sonra bu

grubun duger liyeleri ile
tartl~llrr

oneriler

gorli~lerini

kolayJa~tlrmasldlr.

(yozmlerini) baglmslz olarak

gorU~ler, planlanml~

payla~llrr.

SOllllCI.l

Aylklrga

bir dlizen iyinde alt

kavu~turmak

ve her alt grup bulgularrfll daha

geni~

amaCl

ile

bir list grub a

bildirir.
Nominal gruplama tekniginin

goru~me,

soru formlarr, gozlem ve

eylem planlamaslndaki etki gruplarr gibi diger mudahale ybntemlerine gore
belirgin avantajlarr vardlr. Daha hlzlr oldugu, slirecin kapsadlgl zama111n
yakrnda denetlenmesini sagladlgl iyin, daha ustiin bir yontemdir.
Tum liyelere
tartl~mal

e~it

katllrm olanagl verdiginden ve herhengi bir uyenin

etki altma almasml onlediginden, daha bliylik doyum ve baglrlrk

duygusu yaratlr. ileti~imin aylk oldugu bir ortam yaratrlmasl nedeniyle
yontem

daha

uyumludur.

oldugundan ve daha
147

,.

Norminal

ba~langlytan

gruplama

SlvrrCI

herkes hazlrllk verilirini

a~lk

bir

lve y

payla~tIglndan

.

Pr. Dr. Omer Dm,er. a.g.e .. Sf: 79
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norminal

gruplanan

katdmaSl!1l ve

ay!1l

geli~tirme

zamanda

ekip

ve

ku~kucu

ki~ilerin

ekibe

programma bagianmasllll saglamak kousundada

etkilidir. 148

'" Joseph Prokopenko a.g.e. vf. 184
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KISIM 4: VERiMLiLiciN OL<;:UMU, DEGERLENDiRiLMESi VE
VERiMLiLiK AN Aizi.

4.1. VERiMLiLiciN OU;:ULMESi
Verimliligin
sistemleri

blymek

alamndaki

miimkiindiir?

yaiI~malar

da

Insan kaynaklanyla ilgili
bu

soruya

ayd<ya

olumlu

bilgi
yamt

vermektedir. Bununla birlikte geleneksel ~ekliyle verimliligin blyUlmesi
enderdir. Geleneksel olarak enek verimliligi, fiziksel ylktlTIln, ki~inin saat
clnslnden yalqma siiresine bbliinmesiyle bl yUIUr.

Ve =

149

Fziksel elktdar (output)
Toplam CaiI~ma Siiresi

VE = Emek Verimliligi
Bu i~letmelerin genelde tektip iiriin ylkaran iiriinlere ait bir verimlilik
blyiisiidiir. Giiniimiizde ise i~ler bu Kadar yalln olmaYlp i~letmeler iirUn
yqitlemesi yoluna gitmektedir. Sonuy olarak "kilit verimlilik gbstergesi"
kavraml ortaya

<;Ikml~tlr

Bu verimlilik blyUsU, yapdan iyin hepsini (biitiin

fiziksel ylklIYI) blymede giri~mez; buna kar~lhk ya i~letmenin ugra~ alamn
biiyiik bir bbliimiinii simgeleyen bir kay UrUn ya da servislerinin verimliligi,
ki~inin

yah~ma

siiresinde kavu$tugu tazminatlann saYIslyla blymektedir.

Fabrikalarda endiistri mUhendisleri, temel verimlilik normlannl blymek
amaclyla birkay anahtar iiriin iyin istatistik madelleri

hazlrlaml~dlr.

Formiil

$byledir. ISO

Ve = A iiriinii clktI miktan- B iiriinii elktl miktan +
Toplam
Bugiiniin yagda$

i~

yah~ma

+

Siiresi.

dUnyasl!ldaki verimliligin blyUsu "nitel"dir. Nitem

verimlilik blyUlerine, verimliligin kaqltl olarak "Verimli olabilmek hali"
adl verilme~tir. Verimli olabilme hali ilkance, yapdan i$in degerini ya da
'<9 E.B. Sibson. i~letmede i~giicti verimliliginin ArtllmasL Cev: Sinan Artan-inci Arslan Bilim Tekllik
Yaymevi, Eski.ehir 1991. s.f. 70
I son a.g.e. sf. 70-71
"" E.B . S'b

i~in

uygunlugunu bl<;er, ikinei olarak,

yeterliligini ve iiriinu olarak da

bunun i<;in bl<;iisii diger unsurlarma yaptIgI bozueu etkinin dereeesini
blyer. Bu verimlilik 61<;iide kavram a~amasIlldadlr. Formiil ise ~byledir.

151

VE= Etkinliklerin dogdugu + CIktI Olciisii + Bozueu Etkiler
<;:aII$ma Saat

4.2. MOTiVASYON- VERiMLiLiK iLiSKisi
4.2.1. Yiinetim ve Motivasyon:
Ybnetim biliminin bugun ula~tlgl nokta, insa fakt6riini.in i~letmelerin,
temel unsuru oldugudur. Nitekim Argyris'in "geleneksel organizasyon
yapJiafll11n <;agda$ bireyin ula$tlgl olgunluk di.izeyi ile
tezi, Likert'in
endi.itleriyel

bagda~la~madlgl"

"i$garene dbni.ik g6zetmen" tipi, Me Gregor'un "<;agda~l
ya~amIll

ko~ullan

altmda

vasal

bir

bireyin

zihinsel

potansiyelinden aneak klsmen yararlal11labildigine dair gbru~u, ternel hep
ybnetieilerin, i$letmenin temel bgesi insan i.isti.ine egilmesi ihliya<; ve
ger<;eginin belirtilmesi amaelna dbni.ik dU$iineelerdir. Vine Me. Gregor'un
bir organizasyonda istenen verim di.izeyine
yaplsmIll

bir

sonueu

olarak

potansiyel gueu gereginee

degilde,

ula~Jimamasll11

ybnetimin

u~lemediginden

insal11n tabii

insanlllda

var

olan

dogdugunu varsaymaktadlr.

Eger i$gbren tembel, ilgisiz, i.iretkenlikten yoksun, sorumluluktan ka<;an
bir

komposizyon

<;izmekte

iseler,

bundan

sadeee

dogrudan

dogruya

ybnetim kademeleri sorumlu tutulmaktadn. 152
Eger bu yorum ger<;egi yansltmlyorsa,
ba~arlSlzhgln

halde y6netieilerin bu

sebebi nedir, eksikleri nelerdir~ Sbzkonusu eksiklik ybnetici

kadronun beriydeki

potansiyeli,

dbnii~tiirmemeleri, ba~ka

dinamik

0

enerjiye

satatik

nitelikleri gi.ici.i

dinamik

hale

bir deyi~le. bu konuda yeterli bilgi ve egitim ile

dbni.i~ti.irecek

gu<;

"Psikolojik

enerji"

dir.

Gldasllll

yeterince alml~ uykusunu iyi uyurnu~ bir insanIll fizyolojik enerjisi tamdlr.
Oysa, bbyle bir insal11n yorgunluktan yakmdlgl, yada i$i ba~lIlda uyukladd!l
gbriilebilmektedir. <;:ogu kez de tam tersine, <;ok ve yogun <;ah~ma~ bir i~
151

E.B. Sibson a.g.e. If. 71
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gunu sonunda yorgunluktan yakwmayan kimselenle mumkundur.

~u

----

halde

fisyolojik enerjiyi 90zumleyen ve onu uzun sure fonksiyon halde tutan bir
itici gucun varltgl kabul etmek zorunda olacaktlf. 153
Bu itici guc;:, daha bnceden bahsedildigi gibi insaIlln ihtiyac;:, durtu ve
arzulaflIll ifade eden "Motiv"lerdir.
InsaIlln ihtiyac;: duymasl, durtulenmesi, arzu etmesi ve belirli bir
amaca ybnelmesi surecini motivasyon olarak taIllmlayacak olursak
ybnetiminin gorevi,
maksimum

i~goreni i~letme

performansl . yada

i~letme

hedefleri dogrusunda motive ederek

verimlilige

kendiliginden

yonelmelerini

saglamak vebununla ilgili ortaml hazlrlamaktlf.
Ybnetimin
amac;:laria

teorisinde

brgutsel

but(inle~tirilmesini

amac;:laflnw,

"amac;:lafln

amac;:lafln
bngbrur.

ba~ka

deyimle

entegrasyon"

birbirlerine
Aksi

ters

takdirde,

bireysel

bireysel

d(i~meyecek

c;:all~an

ylkarlaflnln

ilkesi

~ekilde

bireyin

gbzardl

ki~isel

edildigi

bir

ortamda, sbzkonusu bireyin motivasyon hayal olacaktlr.
Ybnetim variIgI, surdurebilmesi ic;:in ye~itli gereksinmeleri gidermek
zorunlulugundadlf. Bu gereksinmeler. 154
1- Ybnetimin varltgl surdurebilmesi lpn giderecegi ic;:in giderecegi

birinci ihtiyay "Verimli olma hali" dir. Yani yiinetim ister mal istersen
uretsin, verimliligi saglama fonksiyonu yerine getirmelidir. bunu saglamak
bncelikle ustun bir teknoloji ve rasyonalizasyon sorundur.
2- Ancak,
i~gucununde
i~

yuksek teknoloji ve rasyonalizasyonun yaIllnda eldeki

etkin kullal11lmasl ic;:in onu olu~turan bireylerin i~e uyumu ve

tat mini saglamak temel ~arttlr
3- Son gereksinme, ifade edilen, ilk iki olgunun, yal11 gundemdeki

ihtiyaylafln giderilmesinde sureklilik saglamak geregidir.
Teknoloji bir maddi imkanlar sorunudur.

Geli~tirilebilir

yada zatIn

altnabilir.

Rasyonalizasyon Ise bir bilgi ve

i~gilcuniln

etkin kullaIlIml, i~sel tatmine ve i~ uyumuna baglt bznel bir

1;:

ybntem

sorunudur

Oysa

Tugmi Kaynak, a.g.e., sIt 146-147

]53

turgay Kayllak a.g.e.f. 147

15'

Tugray Kaynak a.g.e. lk 161
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sorundur.

Psiko-sosyal

geryeklere

ve

yorumlara

ula~Iimasl

kavramdlr. Ybnetim aylSlndan ise

dayanan

soyut

bir

gOy bir olaydlr. dolaYlslyla,

verimlilik yakla~lmInda bir ara<;: olarak kullalllian imkall1 boyOk zorluk ve
beceri gerektirir.

Bu nedenle,

sozkonusu

araydan yararlanma

imkant

yapmak gerekecektir. Bu yakla~lm ise bir motivasyon yakla~lmdan ba~ka
bir ~ey degildir.

4,2.2.

1S5

Yalda~lmlnda

Verimlilik

ild

Determinant

Yetenek

ve

Motivasyon
Y onetimin birincil ihtiyacI olan verimlilik olma hali, yeni
verimliligi,

i~gorenin

i~letme

bireysel performanslafinIn toplaml qittir. Durumunu

bir matematik ifade olarak a~agldaki gibi belirleyebiliriz.IS6
Toplam Verimlilik= PI P2+ P3+-- + Pn = I P
i=l
Ancak, bu kolay ve amanslz bir tanrm olacaktlf.
perfarmans

bir

gun

digerine

homojenlik

gostermez.

(:unkO beriysel
Ancak

bireyin

performansInIn bir gOn digerine farkiIlanmasInln yalll Slra, iki ayf! bireyin
b irb irind en

p erformanslannl nda
gbstermeyecek

olu~lan

farkiI

olmalaf!

ve

homojenlik

sorunu bir aritmetik toplama biyiminde kolayca

yozebilir olmakta Ylkarmaktadlr. Bu nedenle daha yeterli ve anlamiI bir
tamma,

performans

kavramlmn

niteliksel

aynntIlafina

inildiginde

ula~Iiabilecektir .

Sistem kavraml aytsIndan ise, tatminin verimlilikle birbirini etkileyen
daresel bir

ili~ki

iyerisinde oldugunu vurgulamak gerekir.

Porter'e gore bu model
algIilmamn, yoksek

ba~annln

bekleyi~

Lawler ve

odOI ve tatmin sagladlglm, bunlarda

nedeniyle daha

yok

yabaya yol

aytlgInI

varsaymaktadlr. YOksek i$ tatminin verimlilik iyin bir zemin haZlrladlgl
~eklinde yorum getirebilir. 157
Tugra)' Kaynak a.g.e. If 149-150
Tugray Kaynak a.g,e. If 150
,,- Keilh Dans a.g.e. If. 98

155

!:,6
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Dretim insana bagml11 kabul edildigi i<;in, verimliligin (produktivite)
artlfllmaSlnI amaylayan yakla~lmlar insan esas almaktadlf. 158
Performansda
I'1'I~ k'
'1

geni~

anlamda

ki~ilik

ve motivasyon oranInda kaqdlkiI

var d If. 159
Temelde

bireysel

performasl,

belirleyecek

iki

deferminattan

sbzedebiliriz. Yetenek ve Motivasyon.

4.2.2.1. Yetenek
Bireyde yetenek klsmen dogu~tan ve klsmende sonradan egitim ve tecrubesiyle
geli~mi~tir.

egitimle

geli~tirilmi~

olan yetenek "formal" ve "informel" olarak ya da

"zorunlu" ve "gbnOIlO" biyimde iki bblOmde irdelenebilir. tecriibeler ise, sOrey ic;inde
edinilen ve bgrenilen bilgilerin uygulama Ozerinden peki~tirmeleri ile kazamhrlar. Ancak
sonu y olarak hangi tUrden olursa olsun bireysel yetenek ybnetim ac,;lsmdan bir veridir ve
performunu ile birlikte ili~kilendirildiginde "performans, dolaYlslyla verimlilik yeteneginin
dogusal bir fon kaynagldlr" denilebilir. 160
Yetenek olgusu bireysel etkinligin artmlmasl11a y6neliktir. eger y6netim bireysel
yetenegi artl1rarak aym bireyin s6zkonusu olabilecek performansmda amac,;hyor ise,

0

zaman egitim ya da ah~l1rma y6nternleri ile ancak zamana bagh olarak bunu
ger<;ekle~tirebilecektir.

yetenek olgusunda <;ok 6nernli saYllabilecek bir

ba~ka

nokta da

bireysel yetenegin, ancak bireyin neyi, ne Kadar yapabilecegini "belirler olmasldlr. 161

4.2.2.2. Motivasyon
Motivasyon, bgrenme

davram~m

y6nOnO, davram$m barlamaslm, sOdriirLilmesini

saglar. 6grei1l11e konusunda yeterince motivasyon y6nO olmayanlarda ba~an dO$er.
Tersine bgrenmeye karn kuvvetli motivasyonu olanlarda ba~an artar
Verirnlilik

162

yakla$lmmda ikinci determina~tI olu$turan motivasyon olgusu

gbriildugii uzere yetenegin aksine, dinamik karaherli bir olgudur. Bireysel motivlerin ya
'" Keith Da\u a.g.e. 0[30
W. Revelle. Personolity. Motivotranand Performance. Prylological Review. Vol 91
no: 2 198~. sb. 153-183
'59 M.S. Humphresys

Turgay Kaynak a.g.e. s. 151
Turgay Kaynak. a.g.e. s. 151
'6: Ozlem KbkseL Kurban Ozugurlll. TIpda Rull Bilim LO. ist. TIp Fak ve 123 Bozak MatbaaSI 1980
l6(,

16'

5:64

78

da ihtiya~lann yon vermesi ile olu$lIr BlInlln sonuclI olarak da, bireysel performanslll
derecesi motivasyonel etkinligi bir fonksiyonll olarak ortaya 9lkmaktadlr IG3
Motivasyon olguda olumlu ve oillmsuz motivasyon olmak iizere ikiye aynlabilir
Bireyin ya$am slirecinde zaman zaman beklentilerinin geryekle$mesi ve ihtiyaylanmn
giderilmesi

oramnda

gek~ekle$memesi

ya

olumlu
da

motivasyona

ihtiya~lann

yol

a~acagl,

giderilmemesi

ancak

durumlannda

beklentilerinin
lse,

bireysel

motivasyonun oillmsllz sonll~lanacagl a~lktlr. Her iki farkh durum bireysel performansl
farkll etkileyebilecektir.
Yetenek daha oncede ifade edildigi gibi bireyin neyi ne kadar yapabilecegini
belirlerken, motivasyon olgllslI, bireyin Hney ne kadar yapacag111l" orta),a koymaktadlL
BlI dllrumda motivasyon olgusll giindeme girdiginde bireysel etkinligin artlp azalmasl
hemen olu$an bir nitelik gostermektedir 0 halde motivasyon, verimlilik siirecini amnda
etkileyen dinamik bir ozellik gosterecektir diyebiliriz Yetenek olgusu i~in ve a)'m yarglda
blllllnmayacaglrmz a~lktlr. <;:linkii yeteneklerin geli$tirilmesi zaman olgusuna baghdlr 164
Robert A. sutermeistler, ~ah$anlann ihtiyaylan ile performans aras111daki ili$kiler
konusunda yaymladlgl ilgin~ yazlSlnda ihti),a,lar yonlinden tatmin olmu$ ve Olmaml$
ki$ileri ayn ayn ele alIr. ihtiya,lan yoniinden tatmin olmarm$ ki$iler konusunda ozel
.. Ieml$tlr.
.. 165
o 1arak k $U nI an soy
Belirli bir donemin sonllnda bir ki$inin ihtaylan tatmin eden yollar aramaya
ba$lamaSl veya ba$lamamasl duydugu ozlem duzeyine baghdlr Ozlem diizeyide baghdlr.
Ozlem duzeyide pek tab ii,

0

kasmm ya$am donemindeki yeri tarafmdan etkilenmektedir

1. Ya$am devresinin sonllna yakla$ml$ bir ki$i, bulundugu yerde kahcl, veya
ozlem duzeyindeki azalma nedeniyle bu yond en "gerileyici" olabilir veya;
2. Ya$am devresinde daha yliksek mevkilere
ihtiya~lan

~lkabilmek

arzusunda olsa dahi,

yonunden tatmin olmamasl hali, yeni donemdeki oz1em duzeyinde dU$me

sonucu dogurabilir veya,
3. Ozlem duzeyi ~ok yliksek olabilir Ve bu nedenle ihtia,lanm tatmin edebilmek
I,m $iddetli bir aramaya giri$ebilir. BlI durumda, eger sarfettigi gayet sonucu eri$mesi
163
16"
10>

Turgay Ka)nak. a.g.e. S. 151-152
T urgay Kaynak. a. g. e. s. IS 2
Besim Baykal. Organizzasyonlann YbnetilrU 11keler ve Stire,ler. MallEr Matbaasl ist. 1981
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miimkiin olacagl odiiliin degeri tatminkar ise bu kimselerde daha fazla yaba ve iistiin
performans gOriilebilir.166
Suturmeister, tatmin olma ile verimlilik arasmdaki ili$kileri $ekil 18 de gosterildigi
biyimde ayIldanmaktadlr.
$ekil I 8 . Tatrnin olma ve verimlilik arasmdaki ili$kiler. 167

PERFORMANS

Kencline
Dii~eni Gorebilme

o Liller
Odullerde Beklenen HakkariYct

Yetenek
Performans-Tatmin Olma
Devresinin Sonu

(ABA

------------------+·x

Sarf edilen
Gayretin Sonucu . /
Elde Edilmesi Bekfenen
Muhtemel Odi.il
Odiili.in Degeri

OzIer Duzeyi
Ya~am

Devresindeki Pozisyonu

Motivasyon, yetenek, performans ve verimlilik kavramlanlll ve ili$kilerini gozden
geyirirken, ku~kusuz "ki$ilik" ve psikolojik durumun, biitiin burIlarm yalllnda onemli bir
yeri oldugunu vurgulamak gerekir.
Nitekim Avusturulya'dan (dumphraYI ve A.B.D.'den Revelle'lll

yah~malannda

da

bu durum g6riilmektedir. ($eki1l9)

166
l6"

Besim Baykal a.g.e. s. 359-360
Besim Baykal a~g.e. s. 360
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AMACA YARlS

PERFORMANS

tHTiYACIN GiDERiLMESi

YE VERiMLiLiK

VE TATMIN OLUS

MOTiY ASYONEL

YEN! BiR tHTiYACIN
KENDiNi GOSTERMESi

DAVRANIS

MOTiY
(ihtiyay, Durtu, istek

Sekil 19: Motivasyonel Surey (176)
Performansm fonksiyonel olarak yetenek ve motivasyon olgulanna baglmh
oldugu ~eklindeki yorumu matematiksel bir formulle vermek miimkiindiir.

16S

Performans = f (Yetenek x motivasyon)
Performans derecesini

sadece yetenege baglmh olarak

kabul

ettigrnizde

performunu "dogu~tan kazarulml~ + sonradan egitim ve tecriibesiyle geli~tirilmi~
yetenekler" butunlugun dogrusal fonksiyonudur. Bu ayldan bakIldlgmda performansl bir
bikim artlrmak istedigirnizde bireysel yeteneklerde de

0

birime ozde, miktarda bir artl~1

zaman siireci iyinde bireysel egitim ve tecriibeleri geli~tirerek saglamak gerekecektir.
Ancak motivasyon olgusu bireysel performans siirecine dahil edildiginde, soz konusu
siirey ~ekil 20' deki gibi olacaktlr.

168

Humphreyi. Revelle. a.g.e. 5.152-183

81

Performans Derece

I

Performans Egrisi 1
(Yetenek x Olumlu Motivasyon)
Toplam Performans Dogrusu
Sonradan

Geli~tirilen

Yetenekler Toplaml)

Performans Egrisi II
Yetenek x Olumsuz Motivasyon
PB=plpll

Yetenek x Motivasyon Derecesi

Sekil 20: Performans derecesinin "yetenek ve Motivasyon"un bir fonksiyonu olarak
belirlenmesi
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Birey beklentilerinin yenne gelmesi, ihtiyaylann giderilme derecesine gore
olumluae ya da olumsuz motivasyon gosterir. Eger birey, sQrey iyinde olumlu bir
motivasyon

geryekle~tirrni~

ise, veri yetenekleride iyerildiginde soz konusu olumlu

motivasyonunda etkisiyle degerinin

dl~lI1da

ir performans gosterecektir. Bu durum

~ekil

"da" performans egrisi 1. olarak gosterilmi~tir. Sekildende aylkya gbrulecegi gibi y'
yetenek diizeyinde bulunan bir i~gbren pi dQzeyinde i~ performe ederken aym i~gbren
ula~acagl olumlu motivasyon sonucunda pll dQzeyinde bir performansa ula~acaktIr.

Sozkonusu

i~gbrenin,

aym yetenek derecesinde olumsuz motivasyonna ugradlg1l1da ise

performans gosterirni "Performans egrisi II'de de

yorumlanml~tIr.

Bu

i~goren

beklenti ve

ihtyaylanmn geryekle~meyen olgulan nedeniyle y' yetenek derecesine pi i~ performe
ederken, bu kez performans egrisi II iizerinde p41 kadar du~uk bir performans
gosterecektir. i~gorenin yetenek duzeyi ise yl olacak.
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3. BOLUM

ARASTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
Ara~lIrmamn
kurulu~lannda

amaCI Malatya ilinde fa ali yet gasteren azel sektbre ait tekstil

motivasyon personel verimliligini ne al<;:iide etkiledigini ve etki derecesini

ortaya koymaktlr.
Bu ama<;:la yapIlan
i~letmelerinin

baZilarmda

an

<;:ah~malarda

yapIlan

Malatya'da faaliyet

ara~tlrmalarda

motivasyon

gasteren

ara<;:lannlll
,

tekstil

personel

verimliligini arlIrmada yeterli olmadlgl yani bu ara<;:larlll kullamlmasllla fazla anem
verilmedigi

gariilmii~tiiL

Konuyla ilgili olarak azel sektbre ait tekstil

i~letmelerinde

llygulanan anketler ile elde edilen verilen istatistiki metotlar la incelenmesi sonucu
mevcut durum ortaya konmaktadlL

ARASTIRiWANIN VARSAYIMLARI
I. Ankete katllan ki~ilerin verdikleri cevaplann dogru olduklan varsayIlmaktadlr.
~
<;:ah~ma

Ara~tlrmada

kullamlan anket ve

garii~me

yantemlerinin veri toplama i<;:in bu

aylSllldan en uygun ara<;: olduklan varsaYllmaktadlL
3. Verilerin degerlendirilmesinde k"Ullamlan "Porter" modelinin

ara~t!flnanlll

amaCI ay!Slndan en uygun model olduklan varsayllmaktadlf.
4. Seyilen arneklem hacminin ana kiitleyi temsil etme yeterliligine sahip oldugu
varsaYllmaktadlr.

EVREN VE ORNEKLEM
Ara~lIrmanm

evreni Malatya ilinde faaliyet gasteren tekstil alanmdaki ozel sektbr

i~letmeleri olu~turmaktadlL

Bunlar arasmda tesadiifu arnekleme yoluyla evreni temsil

etme yeterliligine sahip arnek hacmi esas

almml~tlr.

ARASTIRMADA KULLANILAN

BiLGi TOPLAMA TEKNiKLERi

Bu <;:ah~mada veriler ki~isel garii~me araclhglyla ger<;:ekle~tirilen anket 9ah~masl
sonueu elde

edilmi~tir.
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ARASTIRMADA GEC;:EN KA VRAMLAR

1. Etki Derecesi: Etki derecesi i~letmede olan ile olmasl gereken arasmdaki

farktlr. Etki derecesinin bUYClk olmasl gereken oramndaki farkm bUyiiklUgunu, kil<;:uk
olmasl

Ise

bu

iki

kavrammda

bir birine

yakm

derecede

ger<;:ekle~tigini

bize

gostermektedir.
2. Onern Slrasl: Onem SlraSI ise ele aldlglmlz 22 adet rnotivasyon araCl11m on em

itibariyle belirli bir slrasml gosterrnektedir.

3. Porter Modeli: Porter Modeli,
yakla~lrndlr.

i~

dOyllmunu blymede geli$tirilen bir

Porter bu yakla~lrn ile ger<;:ek ko~ullar ile i~ gbrenin ideal kabul ettigi

kO$uIlar arasmda ilgi kurar.
4. Anket degerlendirilmesinde ge<;:en kavramlann aylklanmasl

Motivasyon ara<;:lanmn slralanmasma bakarak I'den 22'ye Kadar olan sayIlarda bu
saYllara kaqlhk gelen her motivasyonun aracmm etki ve on em aylsmdan derecelenrnesi
a~agldaki

kriterIer dogruItusunda olmu~tur.

I ile 15 arasmda 1 ve 5 dahil etki derecesi olarak etkili onem derecesi olarak <;:ok
onernli
6 ile 10 arasmda ise etki derecesi olarak etkili onem derecesi olarak onemli
11 ile IS arasmda ise etki derecesi olarak kIsmen etkili on em derecesi olarak
kIsmen bnemli
16 ile 22 arasmda ise etki derecesi olarak etkisiz onem derecesi olarak bnemsizdir.

a) Anket: Anket yontemi, birinci derecesi veri toplamada yok kullamlan bir

yontemdir. Bu yontemde, bilgiler,
dahil

ki~ilere

ara~tlrma

konusu olan ana kiltleden seyilen brnege

sozlil veya yazdi soru sorma yoluyla saglamr. AmacI,

davram~lan

demografik ozellikleri, bilgi duzeyini ve fikirJeri ol,mektir. Ybntemin ustilnlugu, verileri
,abuk ve az giderle toplayabilmesidir. ZaYlfyanu ise dart noktada toplanabilir.
-Soru sormak uzere ba~vurulan ki$i zamam olmadlgml ileri surerek ankeWrle i~
birligi yapmaktan kaymabilir.
-CevaplaYlcl ki~iligiyle ilgili sorulan cevaplamayabilir.
-Soru sorulan ki~i, sorulan cevaplarna yeteneginden yoksun olabilir.
-Belirli bir olaya ait soru soruldugunda ki$i olaYI hatlrlamayabilir.
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b) Ki~isel Gorii~me: Ki~isel gbril~me anketbriin cevaplaYlcl ile kar~1 kar~lya
gelmesi ve soru sormasldlr.

Ki~isel gbrU~me ye~itli

alternatiflerden sadece birisidir. Bazi

anketlerde ki~isel gbrU~me veri toplamanm tek aracldlr. Digerleri uyglln degildir. Ornegin
ki~isel gbril~me,

eger anket lOok uzunsa veya yi.iksek geri dijnme hlZl arzu ediliyorsa

gerekli olabilir. Ote yandan eger anketin kisa zamanda tamamlanmasl gerekiyorsa
gbril~me

gerekli olmaz. Hangi aracm klillanacagma karar verilirken fayda maliyet

temeline dayamlmahdlr. Anketin yaran bilgi degeri ile blyulur. Ki~isel gbril~me basma
maliyet aylsmdan en pahah araytlr.

c) Tesadiifii Ornekleme: Bu brnekleme ybnteminde ana kUtle tamamlandlktan
soma, ana kUtleyi olll~turan birimleri ar;lkya gbsteren bir listesinin ele geyirilmesi gerekir
ve bu listeden brnege girecek birimler tesadUfen seyilir. Seyimde degi~ik yollar izlenebilir.
Ana kUtle birimleri ayn ayn kagltlara yazlhp bir torbaya konur ve bnceden saptanan
saYldan torbadan yekin yapillr, ya da listede alt alta slrayla yazdi birimlerden, brnegin her
sekizinci birim brnege seyilme

~ansl

birden fazladlr. Konmazsa her birimin brnege

seyilme ~ansl bir defadlr.
Tesadufu brneklemede ornegin bUyi.ikliigUnU belirlemekte bnemlidir. (:LinkU
brnek bUyi.iklugu ve brnek degerlerinin dogruiligu arasmda bagmtl vardlr. Ornek
bUyi.idUkye brnek degerlerinin dogruluk

~ansl

artar. Bu nedenle, brnek degerlerinin

istenilen belli bir dogruiliga sahip olabilmeleri Iym brnek bUyi.iklUgUnUn ne olmasl
gerektigi

ba~langlyta

saptanmahdlr.

Ornegin

bUyUklUgUnU

saptamak iyinde

hat

formUlIerinden yararlanmak gerekir.
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SONUe;: VE ONERiLER

1. SONUe;::

Yonetici ve yonetilen konumundaki personel ir;:in motivasyon arar;:lan ile ilgili
olarak a~agldaki sonuyIar elde ediImi~tir

a) Y6netici i~in: Yonetici personelin en yok onem verdikIeri 5 motivasyon arael
~unlardlr:

I-a)

<;:ah~ma ba~ansml

etkileyen yetki ve sorumIuIuk.

b) Yapllan i~in sevilme derecesi
~ i~ yerinde yah~ma verimini etkileyecek aray ve gereylerin durumu

3. Yapilan

i~in

4-a) Yapllan

takdir edilme durumu

i~ten

duyulan

ba~an,

gurur duygusu

b) i~yerindeki odllendirme takdir adaleti
c) i~ arkada~lan ve yah~Ilan grup ile anla~abilme durumu
5. i~le ilgili sorunlann yozumlenirken amirlerle olan serbest tartl~ma imkam

I. Daha oncede aylklandlgl gibi yoneticiler bu araCI birinci derecede onem
vermelerini

kar~lhk

etki SlraSl itabiriyle ondordiincu slrada yer alan bu araca. iist

yonetimin yeterli derecede I.,:ullandlglm gormekteyiz. Bu aracm kullammma aym ~ekilde
ust yonetim devam edebilecektir
2. Bu araCl da onem SlfaSI itibariyle birinci slrada yer almasma ragmen etki SlraS!
itibariyle onuncu slrada yer almaktad!r. Bu araytan yonetici personelin pek fazla tatmin
olmadlgl gOriilmekte

0

yiizden ust yonetim tarafmdan bu aracm uygulanmasma biraz

daha fazla onem verilmelidir
3. Yoneticiler bu araca yani i~yerinde yah~ma verimini etkileyecek aray ve
gereylerin durumuna ikinci derecede onem vermel...1edirler. Buna

kar~Illk

etki SlraSl alll

olan bu araca yine yonetici personelin onemli bir motive araCl olarak gormelerine ragmen
ust yonetim tarafmdan fazla kullamlmadlgl gozlenmel...1e bu araca biraz daha fazla onem
veri lip kullamhrsa yonetici personelin motivasyonu daha da artacakllr
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4. Yoneticiler iyin dorduncu slrada on em arzeden U, motivasyon aracmm bird en
yer aldum gormekteyiz. Bllnlardan yapIian isten dolaYl duyulan ba~an ve gurur
dllygusunun etki maSl yani tatminsizlik SlraSl olarak onaltmcl slrada yer aldlj'pl1I
gormekteyiz. Diger araylara gore bun dan daha

i~letme

i,inde daha [azla tatmin oldugunu

gormekteyiz. i~letmede geryekle~en dumm ile geryekle~mesi gereken durum arasmdaki
farkm daha kUyuk oldllgundan dolayl bu aracm uygulanmasma aym

~ekilde

devam

edilebilir.
Diger bir aracm ise

i~yerindeki

takdir ve odullendirme adaleti oldugunll

gormekteyiz. Onem SlraSl itibariyle yonetici personelin dorduncti slrada yer verdigi bu
ara, etki SlraSl itibariyle altrncl slrada yer almaktadlr. i$letmede ger,ekle~en dumm ile
ger,ekle~mesi

gereken dumm arasrndaki farkll1 buyiiklugu nedeniyle bu araca Ost

yonetim daha fazla onem vermeli ve daha fazla araCl k-ullanmasl gerekmektedir.
Yonetici personelin dorduncu SlraYl

yerle~tigi

uyuncti motive araCll1m Ise

l~

arkada~lan ve yah~tlgl gmp ile anla~abilme dummu oldugunu gormekteyiz. Onem SlraSl

itibariyle dorduncu slrada yera alan motivasyon araCll1ll1 etki SlraSl itibariyle yani
i~letmede

olan ile olmasl gereken arasmdaki farlan buyiiklugu nedeniyle onbirinci slrada

yer almaktadlL 0 yiizden ust yonetimin bu motiva araC1l1ll1 daha fazla k-ullamlmasl iyin
biraz dah yaba sarfetmesi gerekmektedir.
5. Yonetici personelin on em SlraSl itibariyle be~inci slraya yerle~tirdigi motivasyon
araCl ise

i~le

ilgili sorunlann yozUmlenirken amirlerle olan serbest tartqma imkanlandlr.

Bu aracrn etki Slratl itibariyle ise sekizinci slrada yer aldlgml gormekteyiz. 0 yuzden iist
yonetimin bu aracm uygulanmasma daha [azla onem vermesi gerekmektedir.
Yine yonetici personelin onem SlraSl itibariyle
ara y ise

i~yerine

katlhrken Umit edilen hususlann

be~inci

slraya koydugu diger bir

geryekle~me

durumudur. Etki SlraSl

itibariyle uyuncu slrada yer alan bu araCll1 uygulanmasll1da da tist yonetim tarafindan
biraz daha [azla onem verilmelidir.
6. Yoneticiler personel iyin onem SlraSl olarak altll1Cl slrada

i~ten

ylkanlma

tehlikesinin oldugunu gormeheyiz. Etki SlraSl itibariyle yedinci slrada yer alan bu araca
ust onetim biraz daha fazla dikkat etmeli ve bu motiva aracmll1 kullammll1l artlfmahdlf
7. Yoneticiler personel iyin on em SlraSl olarak yedinci slraya iki motivasyon
araCll1ll1 bird en yerle~tirildigini gormeheyiz. Bunlara iki i~yerinin fiziksel ~artlara digeri
ise bagh olunan yonetici ile ili~kilerin durumudur. Fiziksel ~artlann uygulanma dummu
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etki SIraSI itibariyle onuneu sirada yer ahp normal bir seviyede olmasma ragmen yine de
bu motivasyon araemm kullalllmm

slkla~t1fllmaSl

ybnetiei ile

ili~kilerin

i~letmelerde

Ost ybneim bu araem kullalllmma aylll

gerekmektedir. Diger bagh bulunulan

durumu olan motivasyon araemda ise etki slrasl
~ekilde

onbe~tir.

Bu

devam etmelidir..

8. Y bnetiei personel taratindan bnem Sirasl itibariyle sekizinei slrada yer alan
motive araemm

i~yerinde

kararlara katllma imkalll oldugunu gbrmekteyiz. Etki slrada

itibariyle onli<;:lineli SIrada yer alan bu aracm Ost ybnetim tarafindan yeterli derecede
uygulandlgl gbrlilmektedir. 0

yUzden bu aracm kuIlalllmma aylll ~ekilde devam

edilmelidir.
9. Ybnetiei personel a<;:lsmdan bnem slrasl olarak dokuzuneu Slfada yine iki tane
motivasyon aracmm oldugunu gbrmekteyiz, Bunlardan birineisi i~yerindeki Oeret seviyesi
digeri ise bdiil alman ba~anh bir davralll~l tekrarlama egilimidir. l~yerindeki Oeret
seviyesinin etki SlraSl itibariyle dbrdOneO slrada yer aldlgml yani bu ara<;:tan ybnetici
peronelin

~u

anda fazla tatmin olmad@m gbrmekteyiz. Bu yUzden list ybnetimin bu

aracm uygulanmasma biraz daha dikkat etmesi gerekmektedir. OdOI alman ba$anh bir
daVralll$1 tekrarlama egilimi ise etki masl itibariyle onikinci sirada yer aldlgllll
gbrmekteyiz. Bunnu kuIlalllmlda ~u and a Ost ybnetim tarafmdan normal dOzeyde
olmasma

kar~m

dokuzuncu Sifada bnem arzeden bir motivasyon aracmm kullanliTIma

biraz daha dikkat edilmelidir.

10. Ybnetici personel tarafindan bnem SlraSl olarak onuncu slrada yer alan
motivasyon aracmm bagh bulunan ybneticinin i~ arkada~lan ve mO~terilerle olan
anla~mazhk

ve <;:ah~malarda uzla~tlflclhk rolo oldugunu gbrmekteyiz. Etki SlraSI itibariyle

onO<;:On Slrada yer alan bu araca etki SlraSI itibariyle onO~Oncli slrada yer alan bu araca Ost
ybnetim tarafmdan gereken bnemin verildigini gbrmekte ve aylll

~ekilde

uygulanmaya

devam etmesi tavsiye edilir.

11. Ybnetici personel tarafmdan bnem SlraSI itibariyle onbirinei slrada yer alan
motive araemm i~yerinin saghk ve doktor hizmetleri oldugunu gbrmekteyiz, Ybnetiei
personel tarafmdan bu araca normal bir bnemin verildigini gbrmekle birlikte etki slraSI
itibaribye birinci slrada yer ald@lll gbrmekteyiz. Bu araem !':ullalllmmda Ost ybnetimin
<;:ok yetersiz oldugunu gbrmekte ve bu araem uygulanmasml artlrmalan gerekmektedir.
12. Ybnetiei personel tarafindan bnem sirasl itibariyle onikinei sirada yer alan

motive araemm i~ yerinde Oeret-maa~

dl~1

yapllan

sosyal yardlmlar

oldugunu
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gormekteyiz. Etki SlraSI itibariyle

be~inci

SIrada yer alan bu araca yonetici personel onem

SIraSI olarak onikinci slrada gormesine ragmen bu araClll uygulanmasma list yonetim biraz
daha fazla on em vermesi gerekmektedir.
13.Yonetici personel tarafllldan on em SlraSI itibariyle onliyuncli slrada yer alan bu
motive araCllllIl i~ yerinde terti edebilme imkaIlldlr. Etki SlraSI itibariyle yedinci slrada yer
alan bu araClll uygulanmasllla list yonetim tarafindan biraz daha fazla onem verilmelidir.
14. Yonetici personel tarafllldan onem SlraSI olarak ondorduncli slrada yer alan
motivasyon araCllllll

i~yerindeki

tatil ve izin durumu oldugunu gormekteyiz. Etki' Slratl

itibariyle onuncu slrada yer alan bu aray onem SlraSI ve etki SlraSI birbirine yak III
oldugundan ayIll ~ekilde kullaIllmllla devam edilebilir.
Yonetici personel tarafindan onem SlraSI olarak ondordLlllcU slrada yer alan ikinci
motive araCllllll licret, maa~, soyal yardlm dl~mda i~de gosterilen bir ba~andan dolaYI
odlillendirilme imkaIll oldugunu gormekteyiz. Etki SlraSI itibariyle ikinci slrada yer alan
bu araca yonetici personel fazla onem vermediginden ayIll

~ekilde

kullaIllmmada devam

edilebilir.
15. Yonetici personel tarafmdan onem SlraSI olarak onbe~inci Slfada yer alan
motive araCllllll

i~yerindeki

normal mesai saatlerinin

dl~lllda

fazIa

yah~ma

durumudur.

Etki SlraSI itibariyle onikini slrada yer alan bu aracm etki SlraSI ve onem SlraSI birbirine
yakm oldugundan aym

~ekilde

kullamlabilmekle birlikte list ybnetim tarafmdan bu

motivasyon aracma yok onem verildigi gozlenmektedir.

is(:ILER i(:IN
i~yiler aylsmdan motivasyon araylan arasmda en yok onem verdikleri ilk be~

motivasyon araCI

~unlardlr:

I. i~yerindeki saghk ve dok.'tor hizmetleri
') Y apllan

i~in

takdir edilme durumu

3. i~yerindeki tern edebilme durumu
4. Yapllan

i~ten

5. Yapllan

i~i

duyulan

ba~an

ve gurur duygusu

sevrne derecesi

1. i~yerindeki saghk ve doktor hizmetlerine i~yiler tarafmdan birinci derecede
onem vermelerine kar~lhk etki SlraSI itibariyle altmci slrada yer aldlgllli gormekteyiz. Yani
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alan ile olmaSI gereken arasmdaki farkIn bOyilkliigO itibariyle yinni iki motivasyon araCI
i~inde i~~ilerin

tatminsizligi

a~Ismdan

allInCI sIrada yer alan bu araca Ost ybnetim

tarafindan daha fazla bnem verilmesi, daha iyi uygulanmasma dikkat edilmesi
gerekmektedir.
2. anem SIraSI itibariyle ikinci sIrada yer alan motive aracmm ise

i~yiler

i<;:in

yapJian i~in takdir edilme durumu oldugunu gbrmekteyiz. anem SIraSI itibariyle ikinci
sIrada yer alan bu motive aracmm etki SIraSI itibariyle onbirinci sIrada yer aldIgmI
gbrmekteyiz. Ost ybnetim bu motive araClIun kullammma biraz daha fazla bnem vermesi
gerekmektedir.
3. i~~iler i~in bnem matI itibariyle O~OncO sIrada yer alan motivasyon aracmm
i~yerinde

terfi edebilme durumu oldugunll gbrmekteyiz. Etki SIraSI olarak onuncli SJrada

yer alan bu araca Ost Ost ybnetim tarafmdan bnem verilmekle birlikte uygulanmasma biraz
daha fazla dikkat edilmeli, daha fazla bnem gbsterilmelidir.
4. i~i(iler bnem SIraSI itibariyle dbrdOncO sIrada yer alan motivasyon aracmm
yapIlan

i~ten

dllyulan

ba~an

ve gllrur duygusu oldugunu gbrmekteyiz. Etki SIraSI itibariyle

ondbrdOncO sIrada yer alan bu araca Ost ybnetim tarafmdan uygulanmasmda gereken
bnemin verildigi ve aym

~ekilde

uygulanmasma devam edilmelidir.

5. i$<;:iler i(:in bnem SIraSI itibariyle
yapJlan

i~i

be~inci

sIrada yer alan motivason aracmm

sevme derecei oldugunu gbrmekteyiz. Etki SlraSI itibariyle onaltmcl sIrada yer

alan bu araca Ost ybnetimin gerekli bnemi verdigi gbrOlmektedir.
6. i~<;:iler iyin bnem SIraSI itibariyle altmcI sIrada iki motivasyon araCI birden
oldugunu gbrmekteyiz. Bunlardan ilki iwerindekI tatil ve izin durumu ikincisi ise baglI
olunan ybnetici ile ili~ikilerin durumudur. Tatil ve izin durumu etki SIraSI itibariyle O<;:Oncii
sIrada yer almakta, bu yilzden Ost ybnetimin bu motivasyon aracmI k'UllammIm artIrmaSI
gerekmektedir. ikincisi ise yani baglI bulunulan ybnetici ile ili~kilerin durumunda etki
SIraSImn onyedi oldugunu gbrmekteyiz. Bu yilzden Ost yonetimin bu motivasyon aracmI
aym

~ekilde

k'Ullanmaya devam etmesi gerekmektedir.

7. i~i(iler ii(in onem SIraSI itibariyle yedinci sIrada yer alan motivason aracmm
i~yerindeki <;:ah~ma ba~ansmI

etkileyecek yetki ve sorumluluk oldugunu gormekteyiz.

Etki SIraSI itibariyle onlii(linCli sIrada yer alan motivasyon aracma Ost ybnetim tarafmdan
[azla almamakla birlik1e onem verilmek1edir. Bu araCIn hIllammI daha da artmlabilir.
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8. l~yiler iyin onem SiraSI itibariyle sekizinci sirada yer alan motivasyon araclI1l11
i~yerinde

licret

maa~ dI~I

yapllan sosyal yardlmlar oldugunu gormekteyiz. Etki SiraSI

itibariyle dordlincli slrada yer alan bu motivasyon aracmm kllllammma ait yonetim
tarafindan daha fazla yer verilmesi gerekmektedir.
9. r~<;:iler iyin onem SiraSI itibariyle dokuzuncu sirada yer alan motivasyon aracmm
i~yerindeki

licret seviyesi oldugunu gormekteyiz. Etki SlraSI itibariyle ikinci Sirada yer alan

bu araca list yonetim tarafindan fazla onem verilmedigini gormekteyiz. Oimasl gereken
ile olan arasmdaki farkm bliyiiklligli nedeniyle bu motive aracmm list siralarda yer
aidigmi gormekteyiz. Ost yonetim bu motivasyon aracmm kullammana daha fazla dikkat
etmesi gerekmektedir
1o. r~yiler i<;:in onem SiraSI itibariyle onuncu snada yer alan motivasyon aracll1m
licret,

maa~,

sosyal yardllnlann

d~mda i~te

gosterilen

ba~andan

dolaYI odlillendirilme

imkam oldugunu gormekteyiz. Etki SiraSI itibariyle birinci sirada yer alan bu araca list
ybnetim tarafindan biraz daha fazla onem verilmesi gerekmektedir.
11. r~yiler iyin onem SiraSI itibariyle onbirinci sirada yer ala!] motivasyon aracmm
i~yerinin

fiziksel ~artlan oldugunu gormekteyiz. Etki SiraSI itibariyle onuncu Sirada yer

alan bu aracm uygulanmasll1a etki SiraSl ve onem SiraSI birbirine yakll1 oldugundan aym
~ekilde

uygulanmaya devam edilebilir
12. i~yiler iyin onem SiraSI itibariyle onikinci Slfada yer alan motivasyon aracmm

iki tane oldugunu gonnekteyiz. Bunlardan ilki

i~yerinde yah~ma

verimini etkileyecek aray

ve gereylerin durumu, ikincisi ise i~ arkada~lan ve yah~I1an grup ile anla~abilme
dllrumudur. iIkinin etki SlraSI itibariyle dokuzuncll sirada yer aldlgml gormekteyiz. Eu
aracm llygulanmasma gereken onemi gosterdigini gormekteyiz.
13. i~yiler iyin onem siradl olarak onli<;:lincli siradaki motive araCll1m i~le ilgili
sorunlan

yozlimlerken

amirlerle

gorii~erek

serbest<;:e

tartI~ma

imkam

oldugunu

gormekteyiz. Etki SiraSl olarak sekizinci slrada yer alan bll motive aracmm uygulanmasma
list yonetim tarafmdan daha fazla onem verilmesi gerekmektedir
14. r~<;:iler iyin onem SiraSI olarak ondordGncG siradaki motive araCIl1ll1 bagh
blllunan yoneticinin i~ arkada~lan ve mli~teriler1e olan anla~mazhk ve <;:atI~malarda
llzla~tmcIhk

ralG oldugunll gormekteyiz. Etki SiraSI itibariyle onikinci sirada yer alan bll

motive araCll1In k'llllammma list yonetimin aym ~ekilde devam etmesi lazImdir <;:linkii bu
motive araCll1m etki SiraSl ile on em SiraSll1m birbirine yok yakm oldugunu gormekteyiz.
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15. r~yiler i,in bnem slrasl itibariyle onbe~inci slrada yer alan motivason aracmm
i~ten

ylkanlma tehlikesi oldugunu gbrmekteyiz. Etki slraSI itibariyle

alan bu motivasyon aracmm kullammma ust yonetimin aym

onbe~inci

~ekilde

slrada yer

devam edilmesini

mlimkundur.
I 6. r~c;:iler ic;:in onem slrasl itibariyle onaltmcl SIrada yer alan motivasyon aracmm

od(i1 alman

ba~anlt

bir

davram~1

tekrarlama egilimi oldugunu gormekteyiz. Etki slrasl

itibariyle onsekizinci slrada yer alan bu aracm uygulanmasma ustyonetim tarafmdan
gereken bnemin verildigi ve yeterince uygulandlgl gorulmektedir.
17. r~c;:iler iyin onem slrasl itibariyle onyedinci slrada yer alan motivasyon
i~yerinde

aracmm

kararlt katllma imkam oldugunu gormekteyiz. Etki SlraSI itibariyle

sekizinci slrada yer alan bu motivasyon aracmm uygulanmasma list ybnetim tarafindan
biraz daha fazla bnem verilmesi gerekmektedir.
18. r~c;:iler

aracmm

i~yerine

ic;:in bnem slrasl itibariyle onsekizinci slrada yer alan motivasyon
katlltrken limit edilen hususlann

gormeJ...'teyiz. Etki SlraSI itibariyle

be~inci

gerc;:ekle~me

durumu oldugunu

slrada yer alan bu motive faktbrunlin

uygulanmasmda list yonetim biraz daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir.
19. r~c;:iler

aracmm

ic;:in on em slrasl itibariyle ondok-uzuncu Slrada yer alan motivasyon

i~yerindeki

normal mesai saatlerinin

dl~mda

fazla

c;:ah~ma

durumu oldugunu

gbrmekteyiz. Etki SlraSI itibariyle yedinci slrada yer alan bu motive aracmm list ybnetim
tarafindan daha fazla uygulanmasl gerekmektedir.
20. r~c;:iler ic;:in onem slrasl itibariyle yirminci slrada yer alan motivasyon aracmm
iwerindeki takdir ve odullendirme adaleti oldugunu gormekteyiz. Etki slrasl itibariyle 13.
Slrada yer alan bu motive aracmm uygulanmasmda ust yonetim gerekli onemi
gostermi~tir.

Aym

~ekilde

uygulanmasma devam edilebilir.

"-'.'.

.- ... ~{:- ./

..

,

-

:.. ,J ••~
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C) TUM PERSONEL I<;:IN

Tum personel a<;:lsmdan yani hem yonetici hem i$<;:iler a<;:lsmdan bir degerlendirme
yaplldlgmda ilk be$ SIrada yer alan motivasyon ara,lan onem Slrasma gore ~oyledir:
l. YapIlan i~in sevilme derecesi

2. YapIlan i$in takdir edilme durumu
3. l$yerindeki saghk ve doktor hizmetleri
4. Yap II an i$ten duyulan ba$an ve gurur duygusu
5. <;:a!I$ma ba$ansml etkileyecek yetki ve sorumluluk

I. Tum personel a<;:lsmdan yapllan l$m sevilme derecesi olan bu motivasyon
aracmm on em SlraSI olarak be$inci slrada yer aldlgml gormekteyiz. Etki SlraSI itibariyle
onsekizinci slrada yer alan bu motivasyon aracma ust yonetim tarafmdan gereken onemin
verildigini gormekteyiz. Bu motivasyon aracmm aym $ekilde kullamlmasma devam
edilmelidir.
2. Tum personel a<;:lsmdan onem SlraSI olarak ikinci slrada yer alan motivasyon
aracmm yapllan i$in takdir edilme durumu oldugunu gormekteyiz. Etki maSI itibariyle ise
onu<;:uncu slrada yer alan bu motivasyon aracma ust yonetim tarafindan gerekli onemin
verildigini gormekteyiz. 0 yUzden bu motivasyon aracmm kullammma ust yonetim aym
~ekilde

devam edebilir.
3. Tum personel a<;:lsmdan onem SlraSI olarak u<;:uncu slrada

gordiigumuz

motivasyon araCI ise i$yerindeki doktor ve saghk hizmetleridir. Onem SlraSI olarak tUm
personel tarafmdan ii<;:uncu slraya oturtulan bu motivasyon aracmm etki Slrasmm ise u<;:
oldugunu gormekteyiz. i$letme personelinin tatminsizligi a<;:lsmdan kasten u<;:uncu
durumda olan bu motiva aracmlll daha fazla uygulanmasllla ust yonetimin dikkat etmesi
gerekmektedir.
4. Tum personel a<;:lsmdan onem SlraSI olarak dorduncu SIrada yer alan bu motive
araCI ise yapIlan

i~ten

duyulan

ba~an

ve gurur duygusudur. Etki SIradl itibariyle

yirmiikinci slrada yer alan bu motive aracmm uygulanmasma ust yonetim ayOi $ekilde
devam etmelidir.
5. Tum personel a<;:lsllldan onem SlraSI olarak
araCI ise <;:ah$ma

ba~ansllli

be~inci

slrada yer alan motdivasyon

etkileyecek yetki 'Ie sorumluluktur. Etki SlraSI olarak onaltmci

slrada yer alan bu motivasyon aracmm uygulanmasma ust y6netim gereken onemi
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gostermemektedir.

Ost yonetim bu araem uygulanmasma aynen devam

etmesi

gerekmektedir.
6. Tiim personel aylsmdan onem slrasl olarak a!tmel slrada yer alan motivasyon
aral ise baglr bulunulan yonetiei ile ili~kilerin durumudur. Etki slrasl olarak yirminci slrada
yer alan bu motive araelmn uygulanmasma iist yonetim gereken onemi gostermekektedir.
Aym ~ekilde uygulanrnasrna devam edilmelidir.
7. Tiim personel aylsrndan onem slrasl olarak yedinci slradaki motivasyon aracI
isteki terfi edebilme imkamdlr. Etki Slrasl olarak onuncu slrada yer alan bu motive
araemm iist yonetim tarafmdan daha fazla uygulanmasl gerekmektedir.
8. Tiim personel aylsmdan on em slrasl olarak sekizinei slradaki motivasyon arael
i~yerinde yah~ma

verimini etkileyeeek aray ve gereylerin durumudur. Etki slrasl itibariyle

de sekizinei slrada yer alan bu motivasyon araemm lalllammma iist yonetim tarafmdan
biraz daha fazla yer verilmelidir.
9. Tiim personel aylsmdan onem Slrasl olarak dokuzuneu slradaki motivasyon
arael iwerinde i~ arkada~lan ve yah~tlan grup ile anla~abilme dllrumudur. Etki slrasl
olarak yirmibirinei slrada yer alan bu motive araemm kullammma iist yonetim tarafindan
gerekli onemin verildigini gormeheyiz. Aym

~ekilde

k-ullamlmaya devam edilebilir.

10. Tiim personel aylsmdan on em slrasl olarak onllnell slradaki motivasyon
i~le

araemm

ilgili sorunlan yOziimlenirken amirlerle

gorii~erek

serbest<;:e

tartl~ma

imkam

oldugunll gonnekteyiz. Etki SlraSl olarak dokuzuneu slrada yer alan bu motiva araema iist
yonetim daha fazla onem vermeli personel iizerinde daha fazla uygulanmahdlr.
11. Tiim personel aylsmdan onem slrasl olarak onbirinei slradaki motivasyon

araemm

i~yerindeki

iieret seviyesi oldugunll gormekteyiz. Etki slrasl itibariyle ikinei

slrada yer alan bu motivasyon araemm iist yonetim tarafmdan daha fazla kullamlmasl
gerekmektedir. <;:iinkii i~letmedeki

0

anki iieret seviyesi ile olmasl gereken iieret seviyesi

arasmdaki farkIn biiyiikliigii nedeniyle etki slrasl olarak ikinei basamakta yer almaktadlr.
12. Tiim personel aylsmdan onikinci slrada bulunan motivasyon araemm i~yerinin

fiziksel

~artlan

(ISItma, havalandlrma, aydmlatma, giiriiltii ve benzerleri) 'oldugunu

gormekteyiz. Etki slrasl olarak dokuzuncu slrada yer alan bu motivasyon aracma iist
yonetim biraz daha fazla uygulanmasma on em verilmesi gerekmektedir.
13. Tiim personel aylsmdan onii<;:iineii Slrada bulunan motivasyon araemm
i~yerinde iieret-maa~ dl~1

yaprJan sosyal yardlmlar oldugunu gormekteyiz. Etki slrasl
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olarak dordiincii sIrada yer alan bu motivasyon aracmda iist yonetim tarafindan daha
fazla uygulanmasma gerek vardlr.
14. Tum personel aylsmdan ondorduncu slrada bullman motivasyon aracmm
i~yerindeki

taliI ve izin durumu oldugunu gOrmekteyiz. Etki SlraSl olarak altmcl slrada yer

alan bu motive aracma ust yonetim gereken onemi vermeli ve uygulanmasma daha fazla
imkan verilmelidir.
15. Tum personel aylsmdan onbe~inci sIrada bulunan motivasyon aracmm licret,
maa~,

diger sosyal yardImlann dl~mda i~de gosteriIen ba~andan dolaYI odlillendirilme

imkam oldgunu goruyoruz. Etki derecesi itibariyle birinci sIrada yer alan bu motivasyon
aracmm uygulanmasma list yonetim tarafmdan pek fazla onem verilmedigi gorulmekte ve
bu yUzden bu motivasyon aracmm uygulanmasma daha fazla dikkat edilmesi lazImdlr.
16. Tum personel aylsmdan on em SlraSl itibariyle onaltmcl Slfada yer alan
motivasyon aracmm i~ten ylkanlma tehlikesi oldugunu gormekteyiz. Etki SlraSI itibariyle
onyedinci slrada yer alan bu motive aracma ustyonetim tarafmdan gerekli onemin
verildigini gOrmeh.1:eyiz.
17. Tum personel aylsmdan onem SlraSl itibariyle onyedinci slrada yer alan
motivasyon aracmm bagJI bulunulan yoneticinin i~ arkada~lan ve mu~terilerle olan
anla~mazhk

onbe~inci

ve

yatl~malarda uzla~lflclhk

rolu oldugunu gormekteyiz. Etki SlraSl itibariyle

slrada yer alan bu motive aracmm ust yonetim tarafindan yeterli derecede

k,l!lamldlgml gormeh.1:eyiz.
18. Tum personel aylsmdan onem SIraSl itibariy1e onsekizinci slrada yer alan
motivasyon aracmm odul alman

ba~anh

bir

davram~l

tekrarlama egilimi oldugunu

gormekteyiz. Etki SlraSl itibariyle ondokuzuncu slrada yer alan bu motive aracma ust
yonetimin

gerekli onemi verdigini

uygulamaya aym

~ekilde

devam

edilecegini

gormekteyiz
19. Tum personel aylsmdan onem SlraSI itibariyle ondokuzuncu slrada yer alan
motivasyon aracmm

i~yerinde

kararlara katJlma imkam oldugunu gormekteyiz. Etki SlraSI

itibariyle ise bu motive aracmm onikinci slrada yer aldlgml gormeh.1:eyiz. Bu motivason
aracmm kullammana aym

~ekilde

devam edilebilir.

20. Tum personel aylSlndan onem SlraSl itibariyle yirminci slrada yer alan
motivasyon aracmm i~yerine katlhrken umit edilen hususlann geryekle~me durumu
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oldugunu gormekteyiz. Etki SlraSl itibariyle be~inci Slrada yer alan bu araca list yonetimin
daha fazla on em vermesi gerekmektedir.
21. Tum personel aylsmdan onem SlraSl itibariyle yirmibirinci Slradaki motivasyon
aracmm

i~yerindeki

takdir ve odlillendirme adaleti oldugunu gormekteyiz. Etki SlraSI

itibariyle ondordlincu slrada yer alan bu motivasyon aracma list yonetimin gerekli onemi
verdigini gormekteyiz.
22. Tum personel aylsmdan onem SlraSl itibariyle yirmiikinci slradaki motivasyon
aracmm

i~yerindeki

normal mesai saatleri

dl~mda

fazla

yah~ma

durul1111 oldllgunu

goruyoruz. Etki SlraSl itibariyle onbirinci slrada yer alan bu aray aym ~ekilde kullamll11aya
tist yonetil11 tarafindan devam edilebilir.
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TUM PERSONEL
Su'a No

Aracm Adl

Olan ve Olmasl Gereken

i<;:iN

Etki Slrasl

Onem Derecesi

Onem S"'a

Farkl Art. Ort.
1

1.727

7

6.272

6

2
,

2.36

4

6

9

J

1.727

7

5.636

13

4

0.909

14

6.818

5

1.545

9

6.639

3

6

0.727

16

6.636

4

7

1.272

10

6.818

1

8

1.272

10

4.909

14

9

2.636

2

6.181

7

10

"J

1

5.909

II

II

1.090

12

4.363

15

13

5.818

10

12
13

2.272

5

5.727

12

14

1.909

6

6.727

2

13

6.090

8

15
16

2.636

2

5.181

14

17

1090

12

6

9

18

1.909

6

6.636

4

19

1.636

8

6.545

5

20

1.181

II

6.636

4

21

0.818

15

6.181

7

22

2.545

J

"

6.545

5
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YONETiciLER i<;:iN
SlI'a No Aracm A(l!

Olan ve Oimasl Gereken

Etki Simsi

Onem Derecesi

Onem SU'a

Farkl Art. Ort.
1

1.555

17

5.733

16

2

2.93

2

6

11

~

2.133

10

6.15

7

4

1.222

18

6.818

5

1.933

J3

6.555

"-

6

0.727

22

6.333

4

7

1.577

16

6.266

5

8

2.466

6

5.844

14

9

2.355

7

5.977

12

10

2.711

~

6.444

3

11

2.088

11

4.333

22

12

1.688

15

5.688

17

13

2.666

4

5.955

13

14

2.2

8

6088

8

15

2

12

5.422

19

16

3.177

-5.777

15

17

1.177

19

5.644

18

18

1.733

14

4.822

21

19

2.155

9

6022

10

20

0.866

21

6066

9

21

l. 133

20

6.155

6

22

2.622

5

5.111

20

,

,

~

iSc;::iLER ic;::iN
SInI No

Aracm Adl

Olan ve Olmasl Gereken

EtI{i Simsi

Dnem Derecesi

Dnem 51

Farkl Art. Ort.
1

1.5

15

5.558

15

2

3.117

2

6

9

3

2.264

10

6.323

.'

4

1.232

16

6.205

5

5

2.058

11

6.529

')

6

1.647

14

6.235

4

7

1.676

13

6.088

7

8

2.852

3

6.147

6

9

2264

lO

5.911

I1

10

2.617

6

6.617

11

2.411

7

4.323

19

12

1.911

12

5.647

14

13

2.794

4

6.029

8

14

2.294

9

5.882

12

15

2.323

8

5.205

17

16

3.352

5.970

10

17

1.205

18

5.529

16

18

1.676

13

4.235

20

19

2.323

8

5.852

13

20

0.764

19

5.882

12

21

1235

17

6.147

6

22

2.647

5

4.674

18

0
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MOTIVASYON ARA,(LARJ ILE iLGiLi A.:'~KET FORlVIU
A~aiPcL~

yapuguuz ~e ili§ki.11. ozendiIme araylan ve bUIllardaIl elde edilen tatmin
,
seviyelerini ortaya koyarak, ozendinne ara~lan-verimlilik ili:)kisini ar3:)!Jnna atUllCl ~Iyan
bir dizi som haZIrlan~tlr. Bu arlJ<ettc i~Ietme adl ve pcrsonel ad1 zikredilmedigi iyin
anketi dolduranlar aylSmdaIl herhangi bir mahsur sozkonusu degildir. Aynca anket
sonuCflan herhangi bir §ekilde ki§i adl veya i§lcuue ad! belirtilerek yaymJanmayacakUr.
Bundan dolay! anketi dogm bir ~eki1de cevaplayarak, y~mamav..a oIan katkIlanruzdan
dolay! ~irndiden te~ekkiir eder, saygilar sunanz.
vereceginiz cevaplar en az scviyeden
en yok'a
dogru
Bu soruIara
1'den......... 7'ye slrl~Ur. Size en uygun olan derecCJl gosteren sa),y! daire iyine
aluuz.

ERAYSALAR

Yrd. Doy. Dr.
Mehmet Tikici

ANKET SORULARl
1- t~inizdeki i~ten I'lkanlma tehlikesi
:;limdi ne kadar

1

3

4

5

Nc kadar olmaltdlr

1 2 3
Onemsiz

4

5

En yok
6 7
6 7

5

<;ok iinemli
6 7

En az

Bll sizin i9in ne kadar iinemJi 1

2

2

3

4

2- 4inizdeki iicret seviyesi
:;limdi ne kadar

<;ok dii{;iik
1 2 3

4

5

N e kadar ohnaltdrr

1

4

5

<;Ok yiiksek
6 7
6 7

5

<;ok iinemli
6 7

2

3

Onemsiz
Bll sizin i9in ne kadar iinemJi 1
3- iyinizde

2

3

4

tem edebilme imkaru
<;ok az

$irndi ne kadar

1

3

4

5

Ne kadar oImahdlr

1 2 3
Onemsiz

4

5

<;Ok fazla
6 7
6 7

5

Cok 6nemli
6 7

Bu sizin i9in ne kadar iinemJi 1

2

2

3

4

4- Yaptlguuz i¥ sevme derecesi

<;:ok az
~imdi ne

kadar

Ne kadar ohnahdrr

yok fazla

1 2 3
1 2 3
Onemsiz

Bu sizin iyin ne kadar iinemJi 1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

5

Cok onemli
6 7

4

5- Yaptlguuz 4;in takdir edilme durumll

Enaz
~imdi

2 3
1 2 3
Onemsiz
Bu sizin iyin ne kadar onemJi 1 2 3
ne kadar
NekadaroImahdrr

1

Enyok
7
7

4

5

4

5

6
6

5

yok onemli
6 7

4

6- YaplIguuz ~ten duydugunuz

ba~an

ve gurur duygusu
(:ok fazla

yok lIZ
$imdi ne kadar

1

2

3

4

5

6

7

Ne kadar ohnahdrr

1

2

3

4

5

6

7

5

Cok iinemli
6 7

One!IlSiz
Bu sizin i9in ne bdar iinemli 1

2

~

.)

4

7- i9inizdeki I'al!§ma b~ansllll etkileyecek yetki 'lie sonunluluk
yok az
$imdi ne kadar

1

2

3

4

5

Cok fazla
6 7

Ne kadar ohnahdrr

1

2

3

4

5

6

5

Cok Dnemli
6 7

One!IlSiz
Bu sizin iyin ne kadar iinem1i 1

2

3

4

7

8- i:jinizdeki tatil ve izin durumu
Enyok

Enaz

1 2 3
1 2 3
Ne kadar olmahduOne!IlSiz
Bu sizin i~in ne kadar iinemli 1 2 3
$imdi ne kadar

4

5

6

7

4

5

6

7

<;:Ok iinemli
4

5

6

7

9- i:jyerinizin fiziksel §artian (1S1tma, havalanduma, aydmlatma, gUrilltiive
benzerleri baknnmdan) yeterli midir?
Cok kotii

MUkemmel

$imdi ne kadar

1

2

3

4

5

6

7

Ne kadar olmahdrr

1

2

3

4

5

6

7

5

Cok iinemli
6 7

01lemsiz
Bu sizin iyin ne kadar onem1i 1

2

3

4

10- i:jyerinizin saghk ve dokior hizmetleri

yok iyi

Cok kiitti
$imdi ne kadar

1

2

3

4

5

Ne kadar olmahdrr

1

2

3

4

5

3

4

5

Onemsiz
Bu sizin i,:in ne kadar iinem1i 1

2

7
6 7
yok iinemli
6 7
6

11- i'!Yerinizde.ki normal rnes<!i saat!crinin d.l~IDda fazla
Hiy yok
$imdi ne kadar

Ne kadar ohnahdtr

123 4
1 234

«ah~ma

~ok

12- Bagh oldugunuz y6neticinirt,
ve ya1l!jrnalarda

2

fazla

567
567

Onemsiz
Bu sizin i9in ne kadar onemli I

dtrrumu

Gok iinemli

3

i~ arkada~lanmzm

4
ve

5

6

7

m~terilerle

olan anJaljmazlt,'{

uzla~tmcillk

<;::ole fam

Hiy yok
2

3

$imdi ne kadar

1

Ne kadar ohnahdtr

1 2 3
6ncmsiz

Bu sizin igin ne kadar onemli 1

2

3

4
4

4

5

6

7

5

6

7

5

Gok iinemli
6 7

13- i1iYerinizde Ucret-~ ~1 yapllan soil)'al yard.lmlar (giyecek, yi:yecek,
yakacak, Iojrnan v,h, imkanlar)
Hiy yak

yokfazla

~imdi

1 2 3
1 2 3
Onemsiz
Eu sizin ic;:in ne kadar iinemli 1 2 3
ne kadar
Ne kadar oImahdrr

4

5

6

7

4

5

6

7

<;.ok iinemJi
4

5

6

7

14- 4Yerinizde~ verirrrinizi etkileyecek ara9 ve gereylerin durumu
<;ok az
<;ok fam
~imdi ne kadar
I
2 3 4 5 6 7
Ne kadar olmahdJl'
1 2 3 4 5 6 7
6nemsiz
<;ok iinemli
Bu sizin i9iri ne kadar iinemli 1 2 3 4 5 6 7
15- 4Yerinizde kararIara kattlma imkaru
En az
~imdi

ne kadar
Ne kadar ohnahdrr

Enyok

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Onemsiz
Bu sizin i9in ne kadar iinenili 1

2

<;ok onenili
3

4

5

6

7

~-

-

---

16- Dcret-maa~ ve diger sosyal yardunlann

Ch§ll1d.l,

iljuJizde gostereccginiz biT

bllljandan dolaJl odiillendinlle i111karu
yok az
~imdi

ne karlar
~e kadar ohnahdrr

1

2

yok fazla
~

.J

2 3
onemsiz
1

Bu sizin iifin ne kaw iinemli I

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7
~ok

4

5

6

onemli

7

17 - Odill alruguuz bir ba.~anh davraIlliiI tekrarlama egiliroiniz

En fazla.

Enaz
~imdi

ne kadar

Ne kadar olmahdu

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Onemsiz
B u sizin i~in ne kadar on emli 1

2

<;ok onemli
3

4

5

6

7

18- 4Yerinizdeki takdir ve ildllllendirme adaleti (Bir arkadllljUllZUl e1de ettigi

toplam Mill ile sizinki a)'l11 nudrr?
Adaletsiz

<;ok adaletli

~imdi

1 2 3
1 2 3
Onemsiz
Eu sizin iyin ne kadar on emli 1 2 3
ne kadar
Ne kadar olmahdrr

4

5

6

7

4

5

6

7

<;ok onemli
4

5

6

7

19- 4inizle ilgili sorunlan yOzUmlerken amirinizle gOriliierek serbestye tartI§rna
imkaOlDIZ.
~imdi

ne kadar
Ne kadar olmahdrr

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

rmemsiz
Eu sizin i9in ne kadar onemli 1

2

<;ok onemli
3

4

5

6

7

20- 4 arkada~lan ve 9~tJguuZ grup i1c anlllljabiJme durumunuz
~imdi

ne kadar
Ne kadar ohnahdtr

<;ok k6tii
1 2 3
1 2 3

4

5

4

5

4

<;ok 6nemli
567

Onemsiz
Eu sizin iyin ne kadar onemli 1

2

3

<;ok iyi
6 7
6 7

, ~'

-

---

----

---

----_.-

21- bagh oldugnnuz y6nelici ile ili~kilerinizin dwumu
~imdi

ne kadar

Ne hdar olmahdJr

<; Ou.1.-".I}'l•

<;ok k6tU
1 2 3

4

5

6

7

2

4

5

6

7

1

3

Onemsiz
Bu sizin ivin ne kadar iinemli 1 2 3

<;ok 6nemli
4

5

6

7

22- Eu ~erine katilirken Umit ettiginiz hususlarm geryekle¥lle durumu
En az
En yak
-5imdi ne kadar
Ne kadar oImahdrr

1

234

567

1

234

5

6

Onemsiz
Eu sizin iyin ne kadar iinemli 1

2

<;ok 6nemli
3

4

5

23- TUm faktiirleri gozoniinde tuttugurnuzda bu ~·erinde

ill tatminizi nas1l degerlendirebilirsiniz?

7

6
~

7

memnuniyetinizi ve

.

Hi y yak
<;ok fam
1234567
24- <;alvjh£m!z ~erinde yonetim kademesindeki yeriniz (ilgili klsmm online X ~eti
koyunuz).
(

) Yonetici

( ) 4 goren
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