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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Yönetici; ürün ve hizmet üretimi ve gelişimi için çeşitli oyuncuların ve süreçlerin uyumlu bir
şekilde bir araya getirilmesini sağlayan kişi olarak tanımlanabilir. Ancak, çalışmalarında yenilikçilik
ve geliştiricilik ilkeleriyle hareket eden, insanlar üzerine odaklanan, dürüstlük ve doğruluk ilkelerine
güvenen, uzun vadeli çalışma prensiplerine sahip olan, gelişim için statüye karşı duran ve gerçekten
kendisi olan kişiler yöneticiden çok “lider” kategorisine girmektedir.
Bir liderin iletişim kurma, yol gösterme, yönettiği topluluğun önündeki engelleri kaldırma
gibi temel görevleri vardır. Etkili bir liderin en önemli özelliği ise belirlenen stratejiler
doğrultusunda ekip motivasyonunu sağlamasıdır. Motivasyon, bir davranışı başlatan ya da sürdüren
özendirici ya da uyarıcı etkenlerin oluşturduğu süreç olarak tanımlanabilir. Hedeflerin başarıya
ulaşmasında ekip motivasyonu ve liderliği önemli görülmektedir.
Küreselleşen dünyada değişimlere uyum gösterebilmek örgütlerin en önemli zorunluluğu
hâline gelmiş ve bu zorunluluk örgütlerin sadece yapısını ve işleyişini etkilememiş, lider
konumundaki yöneticilerin davranışlarını da değiştirmiştir. Günümüzde de liderlik son zamanlarda
iş dünyasında en çok konuşulan ve tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Lider ve liderlik
kavramı toplumun her kesiminde konuşulmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda da
işletme yazınında en çok fikir üretilip bilimsel çalışmalar yapılan konular arasında liderlik ve
motivasyon bulunmaktadır. Liderlik ve motivasyon konuları her geçen gün daha çok araştırmaya
konu olmakta ve bu alandaki bulgular sürekli güncellenmektedir.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme Lisans Programı’nda yer
alan Liderlik ve Motivasyon dersi için hazırlanan bu kitabın amacı, liderlik ve motivasyon
konusunda temel kavramları açıklayarak konuyla ilgili temel kuramları incelemektir. Ondört
bölümden oluşan kitabımızda öncelikle liderlik kavramı ve liderlikle ilgili diğer kavramlar
tanımlanacak ve başlıca liderlikle ilgili teoriler incelenecek; sonrasında ise motivasyon teorileri
üzerinde durulacaktır.
Liderlik ve Motivasyon kitabının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
öğrencilerimiz ve diğer okuyucular için yararlı olmasını dilerim.
Dr. Öğr. Üyesi Rıza Demir
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KISALTMALAR
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Mental Bozuklukların
Tanısal ve Sayımsal El Kitabı
LPC: Least Preffered Co-Worker (En Az Tercih Edilen Çalışma Arkadaşı)
OSÜ: Ohio State Üniversitesi
ÖVD: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
TKY: Toplam Kalite Yönetimi
vd.

: ve diğerleri
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YAZAR NOTU
Liderlik ve Motivasyon kitabının konuyla ilgili olarak kapsamlı bilgileri içerdiği
düşünülmektedir. Kitaptan yeterince faydalanabilmek için, öncelikle bölüm başlarında yer alan
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?”, “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”, “Bölümde
Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri” ve “Anahtar Kavramlar” başlıklarının dikkatli
şekilde okunması tavsiye edilmektedir. Bölüm metni okunduktan sonra, öğrenilen teorik
bilgilerin pratiğe dönüştürülebilmesi açısından “Uygulama” ve “Uygulama Soruları” kısımlarının
dikkatli bir şekilde okunması önem arz etmektedir. “Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti” başlıklı
kısım incelenerek de öğrenilen bilgilerin kısa bir tekrarı yapılabilir ve ardından bu bölüme ait
sorular çözülerek bölümle ilgili bilgilerin öğrenilme düzeyi tespit edilebilir.
Liderlik; yönlendirme, enerji verme ve bireyleri (üyeleri) liderin vizyonuna gönüllü olarak
bağlama sürecidir. Lider, vizyon ve hedefler oluşturmakta, işletme çalışanlarını ya da grup
üyelerini bunları paylaşmak ve hedeflere ulaşmak için çalışma konusunda yüreklendirmektedir.
Liderler, değişimin gerçekleşmesi ve üyelerin değişim vizyonunu desteklemesi için onların
motive edilmeleriyle ilgilenmektedir. Kitap hazırlanırken öncelikle liderlik konusu üzerinde
durulmuş; sonrasında ise motivasyon konusu incelenmiştir.
Liderlik ve Motivasyon kitabının tüm öğrencilerimize ve okuyuculara yararlı olmasını
dilerim.
Rıza Demir
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1. LİDERLİĞİN TANIMI VE ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Liderlik Kavramı
1.2. Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklılıklar
1.3. Liderliğin Özellikleri ve Önemi
1.4. Liderliğin Doğal Yapısı ve Liderlik Gücünün Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Liderlik nedir? Tanımlayınız.
2. Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklılıkları belirtiniz.
3. Liderliğin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
4. Liderliğin doğal yapısı ve liderlik gücünün kaynaklarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Liderliğin Tanımı
Liderlik ve Yöneticilik
Arasındaki Farklılıklar
Liderlik Özellikleri
Liderliğin Doğal Yapısı ve
Liderlik Gücünün
Kaynakları

Kazanım
Liderlik kavramını
tanımlayabilmek
Liderlik ve yöneticilik
arasındaki farklılıkları
açıklayabilmek
Liderliğin özellikleri
hakkında bilgi verebilmek
Liderliğin doğal yapısı ve
liderlik gücünün
kaynaklarını açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Lider
Liderlik
Yönetici
Liderliğin güç kaynakları
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Giriş
Liderlik bir gruptaki diğer kişileri etkileme onları belli amaçlar etrafında toplayabilme
ve belirlenen amaçları gerçekleştirmek için söz konusu kişileri harekete geçirme süreci olarak
tanımlanabilir. Lider, vizyon ve hedefleri oluşturan kişidir. İşletme çalışanlarını ya da grup
üyelerini bunları paylaşmak ve hedeflere ulaşmak için çalışma konusunda yüreklendirir.
Liderler değişimin gerçekleşmesi ve üyelerin değişim vizyonunu desteklemesi için onların
motive edilmeleriyle ilgilenir.
Bu bölümde öncelikle liderlik kavramı tanımlanacak ve liderlik ile yöneticilik
arasındaki farklılıklar üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise liderlerin özellikleri incelenmeye
çalışılarak liderliğin doğal yapısı ve liderlik gücünün kaynakları konusu işlenecektir.
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1.1. Liderliğin Tanımı
Liderlik üzerinde çok çalışılan ve buna rağmen az anlaşılan konuların başında
gelmektedir ve yüzyıllardır insanların ilgisini çeken bir konu olmuştur.
Liderlik yönlendirme enerji verme ve bireyleri liderin vizyonuna gönüllü olarak
bağlama sürecidir. Lider vizyon ve hedefler oluşturur. İşletme çalışanlarını ya da grup
üyelerini bunları paylaşmak ve hedeflere ulaşmak için çalışma konusunda yüreklendirir.
Liderler değişimin gerçekleşmesi ve üyelerin değişim vizyonunu desteklemesi için onların
motive edilmeleriyle ilgilenirler.
Genel olarak liderlik; inancı, güveni, dinamizmi, cesareti, bilgi ve zekâyı ifade eden
anlamlarda kullanılmıştır. Çok boyutlu ve dinamik bir kavram olan liderliğin ilgi çekici
olması ve bu konuda giderek artan bir araştırma ihtiyacının bulunması, bu kavramın gizemine
ve bu gizemde saklı gücüne dayandırılabilir.
Bir başka tanıma göre de liderlik, bir kişinin, grup faaliyetlerini ortak bir amacın
gerçekleştirilmesi doğrultusunda koordine etmesi ya da yönlendirmesi durumunda, grup
üyeleri üzerinde sahip olduğu ve zorlayıcı nitelik taşımayan davranışsal etkidir. Liderlik
insanların, ekonomik, siyasal ve benzeri güç ve değerler kullanarak bağımsız ya da karşılıklı
olarak belirledikleri amaçlara ulaşmak için takipçilerini harekete geçirmeleridir. Kotter
tarafından yapılan liderlik tanımı, yukarıda yapılan tanımları genel olarak içermektedir.
Örgütler ise, liderliği mantıksal ya da teknik bir etkinlik olarak değil, örgüt içinde insanların
yönetilmesini ve topluluk duygusunun geliştirilmesini içeren bir etkinlik olarak görmek
durumundadır.
Freud’un tanımında ise liderlik, insan topluluklarının, kendilerine bir kimlik ve amaç
duygusu sağlamak düşüncesiyle gereksinim duydukları kişidir. Aslında lider; bir grup insanı
belirli amaçlar etrafında toplama, onları etkileme, harekete geçirme becerisine ve bilgisine
sahip; nereye, nasıl gidileceğine dair takipçilerine yol gösteren, hedefleri olan, misyon ve
vizyon belirleyebilen, yaratıcılık, önsezi, kavrama, sadakat, dürüstlük, kararlılık, ekip
çalışmasına yatkınlık, iletişim yeteneği, problem çözme ve sezgisel düşünme yeteneği,
karizma ve ilham gibi özellikleri olan kişidir. Kısaca liderlik bir gruptaki diğer kişileri
etkileme onları belli amaçlar etrafında toplayabilme ve belirlenen amaçları gerçekleştirmek
için söz konusu kişileri harekete geçirme süreci olarak tanımlanabilir.

1.2. Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklılıklar
Yönetimi bir süreç olarak algılama eğiliminde olan düşünürlere göre yönetim, “bir
grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yöneltme, aralarındaki işbirliği ile koordinasyonu
sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreç” şeklinde ifade edilmektedir.
Yöneticiler lider olabilirler liderler ise yönetici olmak zorunda değillerdir. Liderlikle
yöneticilik arasındaki ayırımı daha iyi anlayabilmek için organizasyonel etkilerini
karşılaştırmak gerekir. Bir kişi hem lider hem yönetici rollerinin her ikisini de üstlenebilir.
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John Kotter yöneticiliği karmaşıklıkla başa çıkmak olduğunu belirtirken liderliğin değişimle
uğraşmak olduğuna dikkat çekmiştir.
En dar tanımı ile yönetici, başkaları vasıtasıyla iş görmektir. Bir başka tanıma göre ise
eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını öğreten bilim dalıdır. Lider, bir grubu
belirli amaçlar etrafında toplayabilen, bu amaçlar için onları etkileme, harekete geçirme
yetenek ve bilgilerine sahip kişidir. Bu açıklamadan da anlaşılabileceği gibi liderliğin esasını
başkalarını etkileyebilme ve onları davranışa yönlendirebilme oluşturmaktadır. Kısacası lider;
başkalarını etkileyebilen, nereye, nasıl gidileceğini gösteren, hedef ve amaç koyan yani yol
gösteren rehber bir kişidir.
Yönetici ise, başkaları tarafından o pozisyona getirilmiş, başkaları adına çalışan,
önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için çaba gösteren, isleri planlayan, uygulatan ve
denetleyen kişidir. Ödül ve cezaya dayalı yasal gücü vardır Yönetici başkaları adına çalışan,
önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba harcayan, işleri planlayan, uygulatan ve
sonuçları denetleyen kişidir.
Lider ise, bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçlar doğrultusunda
grup üyelerini etkileyen ve davranışa yönelten kişidir. Kısaca liderlik, bir vizyon oluşturma ve
ilham verme sürecidir. Oysa yöneticilik, yaşanan güne ilişkin sorunların çözülmesiyle ilgili
bir işlevdir. Liderlik, yenilik ve başlatmayla ilgili her şeydir. Yönetici ise, kopyalama ve var
olan durumu sürdürme üzerine yoğunlaşır
Yönetici ve liderler arasındaki farklılıklar çeşitli araştırmacılar tarafından çok değişik
şekillerde ifade edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Yönetici ve liderler arasındaki farkı maddeler
halinde sıralamak istersek aşağıdaki maddeleri oluşturabiliriz;
•

Yöneticilik bir meslek (kariyer) uygulamasıdır, liderlik ise insanları etkileyebilme
ve harekete geçirebilme isidir.

•

Yöneticilik formal bir organizasyon yapısı içinde gerçekleşir, liderlik için formal
yapı şart değildir.

•

Yöneticilik tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şekilde yaptırılması
ile ilgilidir, liderlik ise hedeflerin ve yapılacak işlerin belirlenmesi ile ilgilidir.

•

Yöneticinin insanları etkileme aracı, bulunduğu pozisyona (mevkiye) verilmiş
olan yetki ve yaptırım uygulama hakkıdır, liderin insanları etkilemekte kullandığı
araç ise kişisel özellikleri, davranışları, insanlara verdiği vizyon, güven ve
ilhamdır.

•

Yöneticinin görev tanımı vardır, liderin görev tanımı yoktur.

•

Yöneticilik, eğitim, hesap kitap, ölçme, istatistik, yönetmelik, prosedürlere
dayanan, bilimsel yanı ağır basan bir iş, liderlik ise insanları kendi istekleri ile
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davranışa sevk edebilme, insanlara ileriye bakarak ulaşmaya değer saydıkları
hedefler verebilme yani “sanat” yanı ağır basan bir iştir.
•

Yöneticilik tanımlanan hedeflere ulaşma, liderlik ise değişim ve dönüşüm
yapabilme işidir.

•

Yöneticilik isletmenin “iç yapı ve dinamiklerine”, liderlik ise “işletmenin dış
çevrenin yapı ve dinamiklerine” bakabilme işidir.

•

Yönetici “işleri doğru yapan”, lider ise “doğru işler yapan” kişidir.

Yukarıda sıralanan hususlar yönetici-yöneticilik ve lider-liderlik kavramlarının farklı
yönlerini ortaya koymaktadır.
Bu farklılıklar aşağıda Tablo 1’de görülebilir.
Tablo 1: Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklılıklar
Yönetici
İdarecidir
Tekrarcıdır
Devam ettiricidir
Sistem ve yapılar üzerine odaklanır
Denetime güvenir
Kısa vadeli görüşe sahiptir
Nasıl ve ne zaman biçiminde soru sorar
Her zaman gözlerini tabanda gezdirir
Klasik anlamda iyi askerdir
Düşünceleri doğrudur
Mevcut durumu kabul eder

Lider
Yenilikçidir
Orijinaldir
Geliştiricidir
İnsanlar üzerine odaklanır
Dürüsttür, doğruluğa güvenir
Uzun vadede perspektife sahiptir.
Neden ve niçin soruları önemlidir
Gözlerini yatay düzlemde gezdirir
Kendisidir
Doğru düşüncededir
Mevcut duruma kafa tutar

Özetlenecek olursa liderliğin yöneticilikten daha geniş bir anlam içerdiği ve işletme
yöneticilerinin aynı zamanda liderlik vasıflarına sahip olmalarının istendiği söylenebilir.
Liderlik vasıflarına sahip yöneticilerin bulundukları mevkiden aldıkları gücün yanında
kendilerine bağlı kişilere iş yaptırma açısından liderlik yönlerini özellikle kişisel özelliklerini
de kullandıklarında başarıya ulaşmaları daha kolay olmaktadır. Artık işletmelerde lider
yöneticilere daha çok ihtiyaç bulunmaktadır.

1.3. Liderliğin Özellikleri ve Önemi
Genel olarak liderlik kavramının amaçların gerçekleştirilmesi, çok yönlü
etkileşimlerin varlığı, lidere yöneltilen bazı özellikler gibi bazı ortak noktalar çerçevesinde
genel karakteristik özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
•

Liderlik, isteklilik, inanç, bağlılık, gönüllülük gibi durumları kapsayan bir
süreçtir.
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•

Liderlik, politiktir. Çünkü yetki, güç, kontrol, paylaşım ve politika örgütlerin ve
grupların yaşamlarının önemli noktalarıdır.

•

Liderlik, kültüreldir. Liderliği anlamlı hale getiren kültürel çevredir. Kültürel
çevreye yeni anlamlar katan da liderdir.

•

Liderlik, kararlılık, risk alma, kendine güven, etik değerlere önem verme, iyi
görünüşlü olabilme, vizyon demektir.

Lider, etkisini kullanarak, organizasyondaki bireylerin, ortak amaçların
gerçekleştirilmesinde motive eden, istekli kılan kişidir. Lider grubunu kendi peşinden
sürükler. Yöneticinin ilkelere, protokollere bağlı kalmasına karşın, lider, vizyonuna bağlıdır.
Lider gerçekleştirilmesi imkânsız, duygusal hedefler için çalışmaz, gerçekleştirilebilecek,
iyileştirilebilecek her şeyi yapmaya çalışır. Kısıtlarını iyi analiz ettiği gibi, kaynaklarını da
düzgün yönetir.
Lider vizyon oluşturup hedefleri ortaya koyan bu hedeflere ulaşmada diğer kişileri
etkileyip yönlendirebilen ve hedeflere ulaşmak için diğer kişilerle iyi bir biçimde iletişim
kuran kişidir. Bir liderin doğru olanı bilmesi yeterli değildir. Lider aynı zamanda, doğru olanı
yapmayı da becerebilmelidir. Doğru kararı vermesini sağlayacak muhakeme gücünden ya da
kavrayışından yoksun lider, vizyon eksikliğinden ötürü başarısız olur. Neyin doğru olduğunu
bilen, ancak bunu gerçekleştiremeyen lider ise etkisizliği yüzünden başarısız olur. Büyük
liderin ihtiyaç duyduğu şey hedeflere ulaşma kabiliyetidir. Değişimi başarıyla yürütmek,
teknik ya da analitik sorunları çözme becerisinden fazlasını gerektirir.
Lider kişinin her daim konsantrasyonu yüksektir. Klasik yöneticideki “işler
yapıldıktan sonraki rehavet” liderlerde bulunmaz. Sürekli daha iyiye, en iyiye ulaşma çabası,
liderlerin yaşam coşkusundan kaynaklanır. Etkili bir lider değişimi yaşamak ve yeni
eğilimlerin bir sonraki adımlarını öngörebilmek zorundadır. Örgütünü yeni düzene
hazırlaması için küresel dinamikleri yakından takip etmesi, kişisel ve kurumsal ilgi alanlarını
çeşitlendirmesi, gerek kendisinin gerekse de izleyenlerinin değişime olan dirençlerini
etkileyecektir.
Hızla bir değişimin yaşandığı günümüzde değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal
koşullar karşısında örgütlerin rekabet gücünü etkileyen faktörlerden biriside örgütlerin
yöneticisi durumunda olan kişilerin sahip olduğu liderin gücüdür. Yalnızca verimliliği ve
mevcut durumu korumayı temel alan klasik yönetici anlayışı ile örgütün yoğun rekabet
ortamında ve hızla değişen koşullar ve özellikle belirsizlik ortamında örgütün hedeflerine
ulaşması güç bulunmaktadır. Örgüttün işleyişinde rol alan, çalışanları ikna ve motive eden,
onlarla etkin iletişim içerisinde bulunan ve değişime hazırlayan liderler örgütlerinde etkinliği
sağlayabilir sinerji oluşturabilir. Bir organizasyondaki liderler astlarını ilk etapta kişilik
özellikleri ile etkilemektedir.
Etkili bir liderlikte lider öneriler getiren yeni fikirler üreten açık konuşan meseleye
kendisini veren sonuca götüren çözümler bulandır. Ekip çalışmasının giderek önem kazandığı
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günümüzde, empatinin iyi bir lider için vazgeçilmez bir özellik olduğu açıktır. Birlikte
çalıştığı insanların görüşlerini hisseden ve anlayan lider bu görüşleri dikkate alarak hem
insanlara örgütün etkin bir elemanı olduklarını hissettirir, hem de bu görüşlerden yapıcı
eleştiriler alarak faydalanır. Böylece çalışanların bireysel verimliliklerini yükseltir ve liderlik
gücünü pekiştirir.
Günümüz ve geleceğin örgütlerinde daha fazla yoğunlukta liderliğe gereksinim
duyulacaktır. Örgütlerin etkin bir liderliğe sahip olmadan, yalnızca mevcut sistemi korumak
ya da riski en az düzeye indirerek örgütsel faaliyeti devam ettirmeyi amaçlayan “yönetim”
anlayışı ile karşılaşılan değişim ortamında uzun süre varlıklarını sürdürebilmeleri mümkün
bulunmamaktadır. Bu nedenle de “lider” ve “liderlik” olguları her zamankinden daha fazla
ilgi görmekte ve bu konuda arayışlarda uzmanların konuyla ilgili literatürü artırmasına neden
olmaktadır.
Daha iyi liderler daha iyi iş görenler yaratır, bunlar da birlikte daha iyi ürünler
geliştirirler. Bir örgütün sermaye ve fiziksel imkânlar kadar, ehliyetli lidere de ihtiyacı vardır.
Yeni kuşak liderlerin ortak özellikleri şöyle sıralanabilir;
•

Kapsamlı bir eğitim,

•

Sınırsız bir merak,

•

Sınırsız bir coşku,

•

Erdem,

•

Vizyon,

•

Risk almaya yatkınlık,

•

Mükemmelliğe adanmışlık,

•

İnsanlara ve takım anlayışına dair bir inanç,

•

Kısa vadeli kârdan daha ziyade uzun vadeli kâra yönelme,

•

Hazırlıklı olma,

Liderlerin örgüte olan katkıları bakımından sahip oldukları özellikleri maddeler
halinde sıralayacak olursak da aşağıdaki maddeleri sayabiliriz.
•

Lider yol gösterici ve yönlendirici olmalıdır.

•

Lider motive edici olmalıdır.

•

Lider çalışanların performansını yönetebilmelidir.
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•

Lider örgütsel bir kültür yaratmalı ve bunu geliştirmelidir.

•

Lider esnek bir örgüt yapısı kurmalı ve bunu geliştirmelidir.

•

Lider ekip çalışmasına önem vermelidir.

•

Lider çalışanların iş ve özel yaşamlarını dengede tutmalıdır.

•

Grup üyelerini iyi tanımalı ve güvenmelidir.

•

Doğru ve hızlı karar almalıdır.

•

Zamanı iyi kullanmalıdır.

•

Gerektiği zaman risk üstlenmelidir

•

Demokratik olmalı, grup üyelerinin kararlara katılımını sağlamalıdır

Ülkelerin ve kurumların en önemli varlığı; entelektüel sermayenin asıl unsuru olarak
da adlandırılan liderlerdir. İçinde bulunduğumuz dönemde değişim hızı ve belirsizlik geçmişe
göre son derece artmıştır. Dolayısıyla, liderlik; değişimle başa çıkmanın temel unsuru olarak
çok daha önemli hale gelmiştir.
17 Ağustos 1999’da yaşadığımız deprem felaketi bize, liderliğin ne kadar önemli
olduğunu bir kere daha göstermiştir. Herhangi bir konuda inisiyatif almak, risk üstlenmek ve
sonuç elde edinceye kadar mücadeleyi sürdürmek, mesai saatleri içinde işini düzenli
yapmaktan fazlasını düşünmeyen kişilerin üstesinden gelebileceği işler değildir.
Gelecek on yıllarda kısıtlı ve geleneksel kaynaklara, gerek hizmet ve gerekse
ekonomik örgütlerde amaçlara sadece yöneticilik bilgileri ile ulaşmak bir hayal olacaktır.
Ayrıca şimdilerde bile liderlik uygulamalarının yetersizliği nedeni ile uzun uğraşlardan sonra
gerekli düzenlemeleri yaparak verimliliğe ulaşmak için zaman yoktur. Siz verim elde etmek
için uğraşırken, verime ulaşmak hayatta kalmanıza imkân vermemektedir.
Özetle şu söylenebilir; Her kar tanesi nasıl birbirinden farklıysa insanların özellikleri,
yetenekleri de öylesine farklıdır. Bu farklılığın sağlayacağı olanaklardan yararlanmak
isteyenler bunun merak ve heyecanını duymalı, farklılıkları yaşamayı öğrenmelidir.

1.4. Doğal Liderliğin Yapısı ve Liderlik Gücünün Kaynakları
Bu kısımda öncelikle doğal liderliğin yapısı, sonrasında ise liderlik gücünün
kaynakları üzerinde durulacaktır.

1.4.1. Doğal Liderliğin Yapısı
Liderlik, pek çoklarının düşündükleri gibi liderlerin mistik ve esrarengiz yapılarından
veya onların sahip oldukları karizmatik ve farklı kişilik özelliklerinden kaynaklanmamaktadır.
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Bazı insanlara lütfedilen bir ayrıcalık da değildir. Liderlik çoğu kez insanların içinde
bulunduğu şartlar ve zaman tarafından biçimlendirilen bir süreçtir.
Liderler, liderlik ettiği unsurlarda var olan potansiyeli gerçeğe dönüştürerek başarıyı
tetikleyen nihai bir etken olarak rol oynar.
Liderliğe ilişkin temel fikirlerin çoğu; kişilik bakımından liderlik, etki şekli
bakımından liderlik, davranış bakımından liderlik, güç kullanım bakımından liderlik, amaç
gerçekleştirme bakımından liderlik, karşılıklı ilişkiler bakımından liderlik olarak altı başlıktan
oluşmaktadır.
Özellikle 1980’li yıllarla birlikte iş dünyasının koşullarının değişmesiyle, insanlarla
birlikte örgütler ve örgütlerin ihtiyaçları da değişmiştir. Çağdaş olmak isteyen örgütler,
yapıları ve çalışma yöntemlerinde büyük değişimleri sık sık yapmak durumunda kalmaktadır.
Bu gelişmelere bağlı olarak liderlik davranışlarında da değişimler yaşanmakta ve
liderliği açıklamaya yönelik yeni teoriler geliştirilmiş/geliştirilmektedir. Güç konusundaki
çalışmaları ile tanınan Jeffrey Pfeffer, güç kavramını "davranışların ve olayların akışını
değiştirebilme, direnmelerin üstesinden gelebilme, insanları normalde yapmayacakları
hareketleri yapmaya ikna etme yeteneği" olarak tanımlamaktadır. Kısaca güç, insanları
etkileyebilme yeteneğidir.

1.4.2. Liderlik Gücünün Kaynakları
Liderlik ve yönetim alanında en çok tartışılan konulardan birisi de güçtür. Güç, bir
tarafın diğer bir tarafın davranış, tutum, düşünce, amaç, değerlerini değiştirmek istemesi ile
ilgili bir kavramdır. Başka bir ifadeyle güç, birey(ler)in diğer birey veya bireylerin
davranışlarını, tutumlarını, düşüncelerini, amaçlarını, ihtiyaçlarını değerlerini değiştirme veya
kontrol etme yeteneği olarak tanımlanabilir.
Liderin güç kaynakları ile ilgili en iyi bilinen çerçeve meşru güç ödüllendirme gücü,
zorlayıcı güç, uzmanlık gücü ve benzeşim gücü olarak belirtilmektedir. Bu güç
kaynaklarından; meşru güç, bir bireyin, diğerinin kendisi için davranış kalıpları belirleme
hakkı olduğunu düşünmesi ile; ödüllendirme gücü, bir bireyin, diğerinin kendisinin
ödüllendirilmesine aracılık edeceği yönünde algısı ile; zorlayıcı güç, bir bireyin ceza
uygulama tehdidi imkânı ile; uzmanlık gücü, bireyin diğer bireyin özel bir bilgi ya da
uzmanlığa sahip olduğunu düşünmesi halinde; benzeşim gücü, bireylerden birinin kendi
davranışlarını başka bir bireyin davranışlarını örnek alarak değerlendirmesi ile ortaya
çıkmaktadır. Liderinin güç kaynakları pozisyon ve birey kaynaklı olarak da ifade edilebilir.

1.4.2.1. Pozisyon Kaynaklı Güçler
Yöneticinin kendinde var olmayan ancak bulunduğu pozisyonun ona verdiği dışsal
güçlerdir. Dışsal güçler; (1) ödül gücü, (2) zorlayıcı güç ve (3) yasal güç olmak üzere üç
başlık altında incelenebilir.
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(1) Ödül gücü: Ödül verme ya da ödülleri elinde tutma gücüdür. Astların liderin
isteklerine ödül alma, gruplandırma, tanınma ve kazanç elde etme beklentisi ile uymalarını
ifade eder. Ödüllendirme çalışanların motivasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bunu
sağlayan kişiye karşı bağlılıklarını arttırmaya yardımcı olur. Ödüllendirme gücünün etkililiği
iki temel faktör tarafından açıklanabilir. İlki, ödülün büyüklüğüdür. Bir yöneticinin astları
üzerindeki ödüllendirme gücü ödüllerin büyüklüğü oranında artabilir. Yönetici astlarına
küçük bir ödülden ziyade daha büyük bir ödül verdiği taktirde, ödüllendirme gücünü de o
büyüklük oranında artırmış olur. Ödüllendirme gücünün etkinliğine ilişkin ikinci faktör ise,
bu ödülün verileceğine ilişkin inancın olmasıdır. Astlar, yöneticilerin verecekleri ödüllerin
kendilerine ulaşacağı konusunda onlara güven duymak isterler. Davranışları sonucunda kesin
ödüllendirileceklerine inanan kişiler üstlerinin ödüllendirme güçlerini artırırlar.
(2) Zorlayıcı güç: Zorlayıcı güç korkuya dayanmaktadır. Grup üyelerini korkutan her
şey bir güç kaynağıdır. Bu kaynak fizik güç kullanımından, silâh (veya başka araç)
kullanmaya ve organizasyonlarda yöneticilerin işe son verme rütbe tenzili gibi
cezalandırmaya ilişkin davranışlarına kadar değişmektedir. Yöneticinin gerçekten
cezalandırma imkânına sahip olması kadar, personelin onu bu şekilde algılaması da önemlidir.
Ceza vermek bir zorlayıcı güç kaynağıdır. Zorlayıcı güç, yönetici-ast ilişkilerini
zedeleyebildiği, cezalandırılan kişide olumsuz hisler yarattığı, savunmacı davranışlar ortaya
çıkardığı unutulmamalıdır. Kullanıldığı takdirde ise, ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçlar
da dikkate alınmalı ve saldırgan davranışlara neden olabildiği için bireyleri etkilemede çok
yaygın olarak kullanılmamalıdır.
(3) Yasal güç: Örgütsel hiyerarşide, yöneticinin pozisyonu nedeniyle astların
davranışlarını yasalara dayalı olarak etkilemesidir. Yasal gücün geçerli olabilmesi için,
yöneticilerin örgütsel sorumluluklarının geçerli olduğu alanda bu gücü kullanmaları gerekir.
Bu güç türü, grup üyelerinin, yöneticinin kendilerinin davranışlarını belirleme hakkına sahip
olduğunu kabul etmeleriyle ve otorite tarafından gelen emir ve buyruklara uymaya kendilerini
mecbur hissetmeleriyle ilgilidir. Yasal gücün abartılı kullanımı liderde otoriterleşmeye,
çalışanlarda da iş doyumsuzluğuna, direnmelere ve çatışmalara sebep olabilmektedir. Yasal
güç. Yöneticinin çalışanların davranışlarını yalnızca yasal yetkilerinden güç alarak
etkilemesidir.

1.4.2.2. Bireysel Kaynaklı Güçler
Dış kaynaklı olmayan, tamamı ile kişinin yetkinlikleri, bilgisi, davranış, karakter ve
özellikleri dolayısı ile sahip olduğu etki gücüdür. Bireysel kaynaklı güçler; (1) uzmanlık gücü
ve (2) karizmatik güç olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.
(1) Uzmanlık gücü: Bir yöneticinin bilgi yetenek ve tecrübelerine dayanarak sahip
olduğu güçtür. Astların bu gücü kabul edebilmesi yöneticilerin bilgili olduklarına ilişkin
algılamalarına bağlıdır. Eğer bir yönetici bilgili ve tecrübeli olarak algılanıyorsa o yönetici
astlarını kolayca etkileyebilecektir. Örneğin bir bilim adamı bilgi sistemleri uzmanı bir
teknisyen sahip oldukları uzmanlıkları sayesinde uzmanlık güçlerini kullanabilirler.
İşletmelerde danışmanlar, belli bir konunun uzmanı durumundaki kişiler, kendi konuları ile
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ilgili davranışları yönlendirir. Örneğin, bilgi işlem bölümünde çalışan bir kişi, o firmada
bilgisayar ile ilgili bir sorun ortaya çıktığında, çevredeki herkesin o konudaki davranışlarını
etkileyebilecektir. Bu bölümde çalışan görevli seviyesinde bir kişi çevresine, "bilgisayarınızı
kapatmadan önce kullanmakta olduğunuz programı kapatın" şeklinde bir öğüt verdiğinde,
sözünü dinletebilme olasılığı, ayni öğüdü veren muhasebe bölümü yöneticisininkinden daha
fazla olacaktır. Ancak, bu kişi kendi konusunun dışında bir öğüt verdiğinde, etkileme gücü
çok zayıf olacak veya hiç olmayacaktır. Yani uzmanlık gücünün alanı oldukça dardır.
(2) Karizmatik güç: Karizma, resmi otoritenin etkisini kaybettiği ciddi krizlerde ve
geleneksel değer ve düşüncelerin kaybedilmeye başlandığı ortamlarda filizlenir.
Araştırmacılar, karizmanın niteliksel ve gözlenebilir bir olay olduğunu ve liderin
davranışlarından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir Karizmatik güç, aslında lidere yönelik
kişisel bir atıftır. Karizma, göreceli bir kavramdır. Lideri takip edenlerin psikolojik
haritasında liderin sahip olduğu saygın konumu, çekiciliği, bir arada tutma ve etkileme
gücünü ifade etmektedir.
Bunların dışında yöneticinin astlarından ziyade diğer yöneticilere karşı müzakere ve
pazarlıklarda kullandıkları ilişki ve ittifaklardan kaynaklanan güç gibi değişik güçler de
mevcuttur. Hiç bir güç kaynağı tek başına yeterli olmadığı için en etkili yöneticiler çeşitli güç
kaynaklarını birlikte kullanabilenler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Güç kullanımındaki yanlış anlayışlardan biri, uzman ve karizmatik gücün dışında
etkili liderlik biçiminin olmadığıdır. Ancak motivasyon araştırmalarında bambaşka bulgular
da vardır. Bunlardan biri; ödülün bazı durumlarda oldukça etkili olduğudur. Motivasyon
araştırmaları, bazen ceza uygulamasının astların düzene ve kurallara uymasını sağladığını
göstermiştir.
Bireysel Güç
- Uzmanlık
- Karizma
Lider Davranışları
Etkileme Çabaları

Örgütsel Güç
- Zorlayıcı
- Yasal
- Ödül

Sonuç
Yüksek memnuniyet
Yüksek kalite
Yüksek performans

Şekil 1: Liderliğin Etki / Güç Kaynakları
Bir kişi aynı anda birden çok güç kaynağına sahip olabilir. Bir yöneticinin sahip
olduğu konum gücünün yanında, çalışanlar tarafından beğenilen bir kişiliğinin olması,
bilgisine ve deneyimlerine güven duyulması ve aynı zamanda mevcut imkânlar dâhilinde
çalışanlarına yaptığı çeşitli maddi yardımlar dolayısıyla, çalışanlarının takdir ve
minnettarlığına sahip olması mümkündür. Bu onu her yönüyle güçlü bir kişi yapar. Ama bu,
her zaman mümkün olmayabilir. Farklı güç tarzları, farklı bağlılık türleri üzerinde farklı
derecelerde etkili olmaktadır. Bu nedenle örgütlerde yöneticilerin hangi tür güç kaynağı
kullanımının istenilen tarzda bir bağlılık meydana getireceğini iyi inceleyip, o güç
.
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kaynaklarının kullanımına çalışmalıdırlar. Ülkemizde güç kaynaklarının nasıl algılandığına
yönelik çalışmalar son derece kısıtlıdır. Bu nedenle toplumsal özellikleri de dikkate alarak,
daha fazla sayıda çalışma yapmak, günün değişen koşullarına göre yeni güç kaynaklarının
ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Sonuç olarak, lider konumundaki kişiler astlarına iş yaptırırken yukarıda saydığımız
güç kaynaklarını kullanmaktadırlar. Yapılan araştırmaların sonuçları, bu güç kaynaklarının
kamu ve özel sektörde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde kamu
yöneticilerinin yasal güç kaynağı başta olmak üzere, sırası ile; uzmanlıktan doğan güç
kaynağı, karizmatik güç kaynağı, zorlayıcı güç kaynağı ve en az da ödüllendirmeye dayanan
güç kaynağını kullandıkları ortaya çıkmıştır.
Özel sektör yöneticileri açısından ise; uzmanlıktan doğan güç kaynağı birinci sırada,
karizmatik güç kaynağı ikinci sırada ödüllendirmeye dayanan güç kaynağı, yasal güç kaynağı
zorlayıcı güç kaynağının ise üçüncü dördüncü olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
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Uygulamalar
Liderlik
Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de büyük bir lider olmasıdır. Liderlik, Atatürk’ün
yaşamının her döneminde daima ön plana çıkan bir özelliğidir. Atatürk, askeri ve siyasi bir
çok başarılara imza atmanın yanında, yapmış olduğu devrimlerle de dünyanın en saygın
kişilikleri arasına girmiştir.
Türk milletinin en zor günlerinde, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk, bir lider olarak
izlenmesi gereken yolu şöyle göstermiştir: “Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri
çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse
ya istiklal ya ölüm!”
Atatürk, Milli Mücadele’de milli birliği ve dayanışmayı sağlayan büyük bir liderdir.
Çanakkale Savaşı’nda, cephedeki en zor anların birinde Türk askerlerine hitaben söylediği:
“Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” sözü, askere büyük bir manevi güç vermiş
ve diğer cephelerde elde edilen başarıların sonucunda, nihayet Kurtuluş Savaşı zaferle
sonuçlanmıştır.
Atatürk, her yönüyle Milli Mücadelenin lideri olmuş, elde ettiği bütün başarıları Türk
milletine mal ederek, eşi görülmemiş bir liderlik anlayışına da sahip olduğunu göstermiştir.
Atatürk’ün liderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesini kazanan Türk milleti, Cumhuriyetin
ilanı ve sonrasında da onun devrimlerinin peşinden giderek, kendisine yakışanı layıkıyla
yerine getirmiştir. Atatürk, söylediği sözlerle ve koymuş olduğu ilkelerle, günümüzde de
Türk milletine liderlik etmektedir.

Kaynak: www.ataturkdevrimleri.com/yazi-439-ataturkun-liderlik-ozelligi.html
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Uygulama Soruları
•
•

Atatük’ün en önemli özelliğini belirtiniz.
Atatürk’ün Milli Mücadelede gösterdiği liderlik özelliklerinden bahsediniz.

25

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Liderlik üzerinde çok çalışılan ve yüzyıllardır insanların ilgisini çeken konuların
başında gelmektedir. Liderlik isteklilik inanç bağlılık gönüllülük gibi durumları kapsayan bir
süreçtir. Diğer bir tanımla, bir kişinin, grup faaliyetlerini ortak bir amacın gerçekleştirilmesi
doğrultusunda koordine etmesi ya da yönlendirmesi durumunda, grup üyeleri üzerinde sahip
olduğu ve zorlayıcı nitelik taşımayan davranışsal etkidir.
Lider ile yönetici kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Yöneticiler lider
olabilirler liderler ise yönetici olmak zorunda değillerdir. Yönetici ile lideri birbirinden ayıran
pek çok özellik vardır. Yönetici idarecidir. Lider ise yenilikçidir. Yönetici tekrarcıdır. Lider
ise orijinaldir. Yöneticilik bir meslek (kariyer) uygulamasıdır, liderlik ise insanları
etkileyebilme ve harekete geçirebilmesidir. Yöneticilik formal bir organizasyon yapısı içinde
gerçekleşir, liderlik için formal yapı şart değildir.
Liderin genel özellikleri; kararlılık, politiklik, kültürellik, istekliliktir. Lider, etkisini
kullanarak, organizasyondaki bireylerin, ortak amaçların gerçekleştirilmesinde motive eden,
istekli kılan kişidir.
Liderin güç kaynakları pozisyon ve birey kaynaklı güçler olarak ikiye ayrılır. Pozisyon
kaynaklı güçler; yöneticinin kendinde var olmayan ancak bulunduğu pozisyonun ona verdiği
dışsal güçlerdir. Bu güçler; ödül gücü, zorlayıcı güç ve yasal güç olmak üzere üç başlık
altında incelenebilir. Birey kaynaklı güçler ise dış kaynaklı olmayan, tamamı ile kişinin
yetkinlikleri, bilgisi, davranış, karakter ve özellikleri dolayısı ile sahip olduğu etki gücüdür.
Bireysel kaynaklı güçler de uzmanlık gücü ve karizmatik güç olmak üzere iki başlık altında
incelenebilir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi liderliğin özelliklerinden biri değildir?
Liderlik politiktir.
Liderlik gücü kullanmaktır.
Liderlik kararlılıktır.
Liderlik inançtır.
Liderlik bir şeyi yapmaya zorlamaktır.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi yeni kuşak liderlerin özeliklerinden biri değildir?
Yeni kuşak liderler sınırsız meraklıdır.
Yeni kuşak liderler risk almaya yatkındır.
Yeni kuşak liderler verilen işi sorgulamadan yapar.
Yeni kuşak liderler erdemlidir.
Yeni kuşak liderler insanlara ve takım anlayışına dair bir inanç taşır.

3.
a)

Jeffrey Pfeffer’e göre güç kavramı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Güç, davranışların ve olayların akışını değiştirebilme, direnmelerin üstesinden
gelebilme, insanları normalde yapmayacakları hareketleri yapmaya ikna etme
yeteneğidir.
Birim zamanda harcanan enerjiye veya üretilen enerjiye güç denir.
Fiziksel, düşünsel ya da ahlaksal bir etki yapabilme; yeteneğidir. olması
Bir ulusun, bir ordunun vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askeri potansiyelidir.
Bir olaya yol açan her türlü devinimdir.

b)
c)
d)
e)

4.
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin pozisyon ya da birey kaynaklı
güçlerinden biri değildir?
a)
Ödül gücü
b)
Zorlayıcı güç
c)
Yasal güç
d)
Uzmanlık gücü
e)
Benzeşim gücü
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)

Liderlik gücünün kaynaklarından olan pozisyon kaynaklı güç ne
demektir?
Bireyin uzmanlık gücüdür.
Bireyin kendinde var olmayan, dışarıdan gelen güçtür.
Bireyin karizmatik gücüdür.
Bireyin dış kaynaklı olmayan gücüdür.
Bir yöneticinin bilgi yetenek ve tecrübelerine dayanarak sahip olduğu güçtür.
Aşağıdakilerden hangisi liderlik ve yöneticilik arasındaki farklardan biri
değildir?
Yöneticilik bir meslek (kariyer) uygulamasıdır, liderlik ise insanları
etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir.
Yöneticinin görev tanımı vardır, liderin görev tanımı yoktur.
Yöneticilik tanımlanan hedeflere ulaşma, liderlik ise değişim ve dönüşüm
yapabilme işidir.
Liderlik formal bir organizasyon yapısı içinde gerçekleşir, yöneticilik için
formal yapı şart değildir.
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e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetici işleri doğru yapan, lider ise doğru işler yapan kişidir.
Aşağıdakilerden hangisi liderlerin örgüte olan katkıları bakımından sahip
oldukları özelliklerinden biri değildir?
Lider yol gösterici ve yönlendirici olmalıdır.
Lider örgütsel bir kültür yaratmalı ve bunu geliştirmelidir.
Lider grup üyeleriyle zaman geçirmemektedir.
Lider esnek bir örgüt yapısı kurmalı ve bunu geliştirmelidir.
Gerektiği zaman risk üstlenmelidir.

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi bireysel kaynaklı güçtür?
Uzmanlık gücü
Yasal güç
Zorlayıcı güç
Ödül güç
Meşru güç

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi pozisyon kaynaklı güçtür?
Zorlayıcı güç
Örgüt gücü
Karizmatik güç
Meşru güç
Uzmanlık gücü

10.
a)

Liderlik gücünün kaynaklarından olan bireysel kaynaklı güç ne demektir?
Yöneticinin kendinde var olmayan ancak bulunduğu pozisyonun ona verdiği
dışsal güçlerdir.
Bireylerden birinin kendi davranışlarını başka bir bireyin davranışlarını örnek
alarak değerlendirmesi ile ortaya çıkan güçtür.
Dış kaynaklı olmayan, tamamı ile kişinin yetkinlikleri, bilgisi, davranış,
karakter ve özellikleri dolayısı ile sahip olduğu etki gücüdür.
Grup üyelerini korkutan her şeyi bir güç kaynağı olarak kullanan güçtür.
Örgütsel hiyerarşide, yöneticinin pozisyonu nedeniyle astların davranışlarını
yasalara dayalı olarak etkilemesiyle ortaya çıkan güçtür.

b)
c)
d)
e)

Cevaplar:

1)e, 2)c, 3)a, 4)e, 5)b, 6)d, 7)c, 8)a, 9)a, 10)c
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2. LİDERLİK KURAMLARI VE LİDERLİKTE ÖZELLİKLER
YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Liderlik Kuramlarına Genel Bakış
2.2. Liderlikte Özellikler Yaklaşımı

30

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Liderlik kuramları kaça ayrılmaktadır? Bu kuramlar hakkında genel bilgi veriniz.
2. Liderlikte Büyük Adam Kuramı’nı açıklayınız.
3. Liderlikle ilgili özellikler yaklaşımı hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Liderlikle İlgili Kuramlar

Özellikler Yaklaşımı

Kazanım
Liderlikle ilgili kuramlar
hakkında genel bilgi
verebilmek
Liderlikle ilgili özellikler
yaklaşımı hakkında bilgi
verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Liderlik kuramı
Büyük Adam Kuramı
Özellik
Özellikler yaklaşımı
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Giriş
Liderlikle ilgili tarihsel süreç içerisinde farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunlardan
en çok bilineni Özellikler Yaklaşımı, Davranışsal Yaklaşım ve Durumsallık Yaklaşımı’dır.
Bu bölümde öncelikle liderlikle ilgili genel teorilerden bahsedilmiş; sonrasında ise
liderlikte özellikler yaklaşımı üzerinde durulmuştur.
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2.1. Liderlik Kuramlarına Genel Bakış
Liderlikle ilgili zaman içerisinde üç ana teorik yapı olduğu bilinmektedir. Bunlar;
Özellikler Yaklaşımı (1930-1940), Davranışsal Yaklaşım (1940-1950), ve Durumsallık
Yaklaşımı (1960-1970) dır.
Liderlikle ilgili kuramlardan biri olan özellikler yaklaşımında, liderin özellikleri
üzerinde durulmuş; davranışsal yaklaşımda ise liderliğin görev veya insan odaklı oluşuyla
ilgili incelemelerde bulunulmuş, durumsallık yaklaşımında da liderin ortaya çıkmasında
içinde bulunan durumun etkisi analiz edilmiş, yeni yaklaşımlarda ise daha çok karizma
konusu ele alınmıştır. Bununla birlikte liderin organizasyon içerisindeki pozisyonuna göre de
liderlik tarzları belirlenmiştir. Kitabın bu bölümünde özellikler yaklaşımı ayrıntılı olarak ele
alınmış; sonraki bölümlerde ise liderlikte davranışsal, durumsal ve modern yaklaşımlar
üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
Özellikle 20. yüzyılda liderlik olgusu üzerinde çok sayıda çalışma ve araştırma ortaya
konulmuş ve yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar da çeşitli yaklaşımlarda bir araya
getirilmiştir. Ancak ortaya çıkan her yaklaşım beraberinde yeni soru işaretlerini de getirdiği
için liderlik konusu bir yüzyıllık araştırma birikiminin ardından dahi hala aynı ilgi ve merakı
uyandırabilmektedir.
Aynı zamanda liderlik, birçok yönetim düşünürü tarafından da incelenmiş ve çeşitli
liderlik teorileri geliştirilmiştir. Bunun sebebi, liderliğin rekabetin yoğun olarak yaşandığı is
dünyasında avantaj sağlamanın temel kaynağı olarak görülmesidir. Yönetim düşünürleri de
liderlikle ilgili yaklaşımları genel olarak özellikler, davranışsal durumsal modern teoriler
olarak dört gruba ayırmışlardır,
Yönetim bilimciler ise liderlik kuramlarını çeşitli biçimde sınıflandırmışlardır. Bu
sınıflandırmalar özde birbirlerine benzemekle birlikte kurama verilen ad ve vurgulanan
konular bakımından birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin bazı kaynaklarda liderlik
kuramları üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar:
1.

Bireysel özellik ve nitelikler yaklaşımı,

2.

Davranış Yaklaşımı,

3.

Modern Yaklaşım.

Bazı kaynaklarda ise liderlik kuramları gruplara ayrılırken aşağıdaki gibi bir
sınıflandırma yapılmıştır;
1.

Bireysel – durumsal,

2.

Etkileşim-beklenti,

3.

İnsancıl kuramlar
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Bir başka kaynakta ise liderlik kuramları için beşli bir sınıflama yapılmıştır;
1.

Özelliklere ağırlık veren liderlik kuramı,

2.

Ortama ağırlık veren liderlik kuramı,

3.

Davranışçı liderlik kuramı,

4.

Etkileşim liderlik kuramı,

5. Amaç-araç kuramı
Liderlik kuramlarını yönetim bilimcileri ve yönetim düşünürleri tarafından bu şekilde
gruplandırmışlar ve liderlik kuramlarının ilkini de özellikler kuramı olarak belirlemişlerdir.
Ancak bu konular üzerinde yapılan çalışmalar göstermektedir ki özellikler kuramının
öncülüğünü de büyük adam kuramı başlatmıştır.
Liderlikle ilgili literatürde bahsedilen Büyük Adam Kuramı özellikler Kuramı’nın
gelişiminde öncül bir nitelik taşımakla birlikte Platon ve Antik Yunan’a kadar giden bir
geçmişe sahip olduğu vurgulanmaktadır. Büyük Adam Kuramı’nın savunucularından olan
Heredot ve Tacitus gibi düşünürler, yaklaşımın adından da anlaşılacağı gibi büyük liderler
üzerine yoğunlaşarak, onları diğer insanlardan farklı kılan özellikler üzerine çalışmışlardır.
Büyük Adam Kuramı’na göre bu liderler doğuştan gelen özelliklere sahip olduğu veya
içerisinde bulunduğu şartlar gereği olağanüstü işler başardıklarını söylemişlerdir. Liderlik
konusunda ilk çalışmalar ve liderliğin oluşumunu ele alan geleneksel incelemeler özellikle
zamanın askeri ve idari yöneticilerinin liderlik özelliklerinin incelenmesiyle başlanmıştır.
Böylece yaşadıkları dönemleri hatta kendilerinden sonraki dönemleri etkileyen liderlerin
kişisel özellikleri araştırılarak liderlik için gerekli olan bireysel ve toplumsal özellikler
saptanmak istenmiştir. Napolyon, Gandi, Atatürk gibi unutulmaz ve arkalarında büyük izler
bırakan liderlerin ortaya çıkışları ve etkileri uzun yıllar araştırılmış ve bunların kişisel
özellikleri ile liderliğin oluşumu arasındaki benzerlik ve ilişkiler ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bu kurama göre, bir kişi liderlik için gerekli özelliklere ya doğuştan sahiptir ya
da değildir.
Büyük Adam Kuramı’nın görüşlerini reddeden düşünceler ise, 18. ve 19. yüzyıllar
itibariyle Hegel ve Fichte tarafından ortaya atılmıştır. “Zeitgeist” adıyla anılan bu karşıt
görüşe göre, büyük liderler esasen köklü değişimin mimarı değil, dönemin var olan çalkantılı
koşulları sonucu oluşan gereksinimin giderilmesi fonksiyonunu üstlenen boşluk doldurucu
insanlar olduğu görüşü ön plana çıkmıştır. bu görüşe göre ortaya çıkan bu durumsal faktörler
büyük adamların doğmasına sebebiyet vermiştir. Hızla gelişen zaman içerisinde büyük adam
görüşü yerini özellikler yaklaşımına bırakmıştır
Bazı büyük liderlerin biyografileri incelendiğinde görülür ki onlar sanki sıra dışı bir
genetik yetenekle dünyaya gelmişlerdir. Bu demek oluyor ki onların gelecekteki liderlik
rolleri çok önceden takdir edilmiş oluyor. Büyük adamlar kuramına göre bu doğru değildir.
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Doğru olan başlıca liderlik yeteneklerinin ve becerilerinin öğrenilebilecek olduğudur. Etkili
bir lider olmak için tek olmazsa olmaz gereklilik öğrenme isteğine sahip olmaktır. Ancak bu
görüşle ilgili bazı problemler vardır. Eğer bazı kişiler sıra dışı yeteneklerle dünyaya
gelmedilerse herkes eşit yetenek ve eğilime sahip demektir. Bu durumda fırsat verilmesi
durumunda bir insanın her şeyi yapabileceği kabul edilmelidir.
Büyük Adam görüşü yerini Özellikler Yaklaşımı’na bırakırken, Zeitgeist görüşü ise
yerini durumsallık yaklaşımına bırakarak görüşlerin savunucuları bu yaklaşımlara fikir
babalığı yapma noktasına gelmişlerdir.

2.2. Liderlikte Özellikler Yaklaşımı
Sosyal bilimciler, 1900’lü yılların başından itibaren liderlerin özelliklerini daha
yakından inceleyen araştırmaları gerçekleştirmeye başladıkça, “büyük adam” düşüncesinin
yerini yavaş yavaş liderlikte “özellikler kuramı” almaya başlamıştır. Aslında, özellikler
kuramı büyük adam düşüncesinin devamı niteliğinde, liderin kişisel nitelikleri üzerine
odaklanan bir kuramdır
Geçmişten günümüze “lider kim olur?” ve “nasıl lider olunur?” sorularının cevabı hep
merak edilmiştir. Bu soruya cevap niteliğinde yapılan ilk açıklama özellik teorisidir. Özellik
teorisi kişinin lider olabilmesi için doğuştan gelen bazı özelliklerinin bulunması gerektiğini
savunur ve bu özellikler sayesinde kişi bir gruptaki diğer kişilerden farklı özelliklere sahip
olması gerekir görüşünü de doğrular.
Bu kuramsal açılım, liderlikle, lider olan kişinin kişisel özellikleri arasında çok yakın
bağlar kurmaktadır. İlk önceleri, lider olan bireylerin bu özellikleri ile doğdukları iddia
edilmişse de, zamanla liderlik özelliklerinin eğitim yolu ile de kazanılabileceği (veya
geliştirilebileceği) kabul edilmiştir. Özellikler yaklaşımı doğrultusunda iyi bir liderin fiziksel
özelliklerini belirlemek amacıyla, birçok çalışma gerçekleştirilmiş, bunların sonucunda liderin
sahip olması gereken özellikleri arasında, gözetim yeteneği, zekâ, karar verebilme, güven gibi
faktörler olduğu belirtilmiştir
1900’lü yılları başından itibaren ve özellikle 1940’lar da liderliğin anahtarını keşfetme
yolundaki araştırmalar lideri izleyicilerden ektin liderleri etkin olmayanlardan ayıran kişisel
özellikleri tanımlama üzerine odaklandı Liderlik konusunda ilk olarak geliştirilen yaklaşım
olduğundan bahsettiğimiz, özellikler yaklaşımında varılmak istenen nokta; bazı insanların
doğal liderler olduğu ve bu doğal liderleri başkalarından ayıran fiziksel özelliklere ve
yeteneklere sahip oldukları düşüncesidir. Bu amaçla 1920-1950 yıllarında geliştirilen
psikolojik testler ile liderin sahip olduğu özellikler bulunmaya çalışılmıştır.
Castell, yapmış olduğu araştırmalarda, “lider” olarak ortaya çıkan çocukların
zekalarının normalin üzerinde olduğunu, başkalarıyla kolay ilişki kurabilen, sosyal ve dışa
dönük kişiliğe sahip bulunduklarını, ayrıca duygusal olgunluk ve sabırlı olma niteliğini
taşıdıklarını ifade etmektedir.
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Özellikler Yaklaşımı’na göre, bir kişinin lider olarak kabul edilebilmesi için, grup
üyelerinden farklı özellikler taşıması gerekmektedir. Buna göre, liderin taşıması gereken
özellikler şöyledir;
Fiziksel özellikler: Enerji ve aktif olma.
Zeka ve yetenek: Yargılama, bilgi, akıcı konuşma ve kesinlik.
Kişilik: Yaratıcılık, açık sözlülük, dürüstlük ve etik davranış.
İş ile ilgili özellikler: Başarı güdüsü, ileride olma arzu
Sosyal özellikler: İşbirliği yeteneği, prestij, popüler ve sosyal olma, kişiler arası
beceriler, sosyal katılım, nezaket ve zarafet
Özellikler yaklaşımına göre bu özelliklere sahip kişiler grup içerisinden sıyrılıp
farklılıklarıyla dikkat çekerek lider olurlar.
Bazı araştırmacılara göre liderlerin, onları diğer insanlardan ayıran üstün özellikleri ve
huyları vardır. Bu araştırmacılar tarafından liderlik kavramı ile yöneticilik kavramı hemen
hemen aynı anlamda kullanılmıştır. Liderlik, belirli bir işi başarmada diğer kişileri ikna
edebilmek için gerekli olan özellikler bütünüdür
Kişisel özellikler teorisi geliştikçe, genel özelliklerden çok spesifik özelliklerin liderlik
başarısında daha fazla rol oynadığını göstermiştir. Değişik kişisel özelliklerin değişik
durumlarda önem kazandığı veya yitirdiği görülmektedir.
Özellikler teorisi, bazı kişilerin niçin etkin bir lider konumuna gelirken, diğer kişilerin
bundan mahrum olduklarını kişisellikten kaynaklanan farklılıklarla açıklama fikrine dayanır.
Çalışmalar; yaş, boy, zekâ düzeyi, akademik başarı, yargılama yeteneği gibi liderlik
faktörlerini sınamış aynı zamanda bu faktörlerin tümü başarılı liderleri önceden tahminlemeye
çalışmada temel oluşturmuştur.
Özellikler yaklaşımı kapsamında, liderin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve kişisel
yapısı incelenmiş, lider olanları lider olmayanlardan ayıran özellikleri araştırmacılar
tarafından belirlenmeye çalışılmış ve bu araştırmalar sonucunda liderlerde belirlenen
özellikler Tablo 2’de kategorilere ayrılmıştır.
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Tablo 2: Lider Davranışı ve Lider Olmayan Davranışlar
LİDER OLAN DAVRANIŞ

LİDER OLMAYAN DAVRANIŞ

İnsanlarla ilişkilerinde rahattır

İnsanlarla ilişkileri rahat değildir

Çalıştığı işyerine her şeyden daha fazla öncelik
verir

Kendisine öncelik verir

Kapısı daima herkese açıktır

Genellikle çalıştığı yerde bulunmaz

İşe erken gelir geç ayrılır

İşe geç gelir zamanında ayrılır

Özel park yeri, yemek odası, banyo kullanmaz

Bunların hepsine sahiptir

Kolay iletişim kurar

Çalışanları ile ilişkilerinde bürokrasiyi kullanır

İyi dinleyicidir

İyi konuşmacıdır

Herkese karşı hoşgörülüdür

Sadece üst ve amirlerine karşı hoşgörülüdür

Alçak gönüllüdür

Kendini beğenmiştir

Güçlüdür

Bulunmaz olduğunu düşünür

Hoşa gitmeyen problemleri çözmeye çalışır

Kurnazdır

Kendisi ile
toleranslıdır

aynı

fikirde

olmayanlara

karşı

Kendisi ile aynı fikirde olmayanlara karşı
toleransı yoktur

İnandırma gücü yüksektir

Kararsızdır

İnsanlara güvenir

Yalnızca kelimelere
sonuçlara güvenir

Personelinin yaptıkları yanlışlarında suçlamaları
üstlenir

Tersini yapar

Çalışanları ile karşılıklı görüşmeyi tercih eder

Uzun raporlar ister

Verdiği sözde durur

Sözünü tutmaz

İşyerinde en az iki kişinin kendisinden daha iyi
çalıştığını düşünür

Alacağı ücret her şeyden önemlidir

ve

kağıt

üzerindeki

Sözü geçen kuramla ilgili araştırmalar yapan, Kurt Lewin ve arkadaşları, otokratik ve
demokratik olmak üzere iki liderlik tarzı üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Otokratik liderler,
otoriteyi tek elde toplarken, demokratik liderler otoriteyi astlarıyla paylaşan bir liderlik tarzı
çizerler.
Lewin ve arkadaşlarının her iki liderlik tarzı arasındaki farkı bulmak üzere yaptıkları
çalışma sonucunda, otokratik liderle çalışan grupların liderleri başlarında bulunduğu sürece
yüksek performans sergiledikleri görülmüştür. Ancak bu araştırmada, grup içindekilerin kimi
zaman otokratik bir liderle çalışmaktan memnun olmadıkları ve bazen düşmanlık duyguları
besledikleri de gözlenmiştir. Aynı araştırmada, demokratik bir liderle çalışan grup üyelerinin
performansları da iyi düzeyde bulunmuştur. Ayrıca, bu grupların diğer gruplara kıyasla
düşmanca duygular yerine olumlu düşünceler hissettikleri saptanmıştır. Buna ek olarak,
demokratik bir liderle çalışan grup üyeleri, liderleri başlarında olmadığı zamanlarda da aynı
performansı sürdürebilmektedirler.
Kurt Lewin ve arkadaşları liderleri otokratik ve demokratik liderler olarak ikiye
ayırırken Tannenbaum ve Schmidt ise bu iki özelliğin aynı anda kullanılabileceğini
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savunmuşlardır. Mesela acil bir karar verilmesi anında hızlı karar veremeyen astların olması
durumunda lider otokratik olma durumundadır. Liderin otokratik mi demokratik mi olması
astlarının yetenekleri ile alakalıdır. Astlar ne kadar yetenekli ise lider o kadar demokratiktir.
Astların yeteneği düştükçe lider otokratik olmaktadır.
Liderlik konusu ile ilgili olarak ilk geliştirilen yaklaşım olan özellik yaklaşımı
kuramının zayıf olduğu noktalarda vardır. Özellik ve nitelik teorilerinin zayıf olduğu nokta,
tüm liderleri kapsayan bir şekilde kişilik özelliğinin ortaya konulamamasıdır. Bunu, insanları
nitelendirmede kullanılabilecek sınırsız özelliğin bulunmasına, durumsal faktörlerin bazen
kişilik özelliklerinden daha fazla önem taşımasına ve incelenen grupların değişik özelliklere
sahip olmasına bağlayabiliriz.
Başka bir eleştiri noktası ise fiziksel karakteristik özelliklere lider tanımlarında
atfedilen önemdir. Bu yaklaşımda boy, kilo fiziksel görünüm liderlik için önem arz etmekte
örneğin uzun boylu bir liderin diğerlerine göre daha başarılı olduğu düşünülmektedir. Ancak
başarılı liderlerin hepsinin fiziksel ve sağlık olarak mükemmel durumda olduğu söylenemez.
Stogdill ise özellikler kuramı ile toplumun yapısı arasında yakın bir ilişki
bulunduğundan bahsetmektedir. Bu nedenle bir toplumda başarılı olan bir lider başkasında
başarılı olmayabilir. Özellikler kuramı izleyenlerin ihtiyaçlarını gözardı etme, durumsal
faktörleri dikkate almama gibi sebeplerden dolayı eleştirilir. Liderlik sürecini yalnızca “liderin
sahip olduğu özellikler” değişkenini ele alarak inceleyen bu teori gerçek yaşamda pek geçerli
olmamıştır.
Yapılan araştırmaların bir çoğunda ortak olan özellikler olarak üstün zekâ, analiz ve
sentez yapabilme kabiliyeti, düşüncelerini iyi bir biçimde aktarabilme yeteneği ile amaçlara
karşı sebatkârlık tüm liderlerde görülen ortak nitelikler olarak göze çarpmıştır.
Liderlik sürecini sadece “lider” değişkeni açısından ele alarak inceleyen bu teoride,
bazen etkin liderlerin aynı özellikler taşımadıkları belirlenmiş; bazen grup üyeleri arasında
liderin özelliklerinden daha fazlasına sahip olanların bulunmasına karşın bunların lider olarak
ortaya çıkmadıkları gözlemlenmiştir.
Günümüze kadar yapılan çalışmalarda, kesin olarak güvenilir sonuçlar ortaya koymasa
da genel olarak, kadın ve erkeklerin yaş algısı lider olarak kabul görmelerinde farklı sonuçlar
ortaya koymuştur Kadın gruplarında ise, genellikle en genç olan kadının gruba liderlik yapma
şansı diğerlerine oranla daha fazla olacağını savunmuştur.
Zeka faktörü de anlama kapasitesidir ve lider belirlenmesinde önem arz etmektedir.
Bir liderin iyi karar alabilmesi için gereken başlıca özelliktir. Astlar zeki olarak gördükleri bir
üst olduğunda karar almayı üstlerine bırakırlar. Son yirmi yıl içinde iş dünyasının yaşadığı
belki de en büyük devrim, kadınların yoğun biçimde iş yaşamına girmesidir. Yine de, çalışan
kadın sayısındaki artışa ve iş dünyasında kadınların ağırlığının artmasına karşın üst düzey
yönetici ve liderler arasında kadınların sayısı çok fazla değildir
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Liderleri izleyenlerden ayıran özellikleri birer kelime ile ifade etmek istersek aşağıdaki
maddeleri oluşturabiliriz;
•

Yaş

•

Zeka

•

Cinsiyet

•

Güzel konuşma yeteneği

•

Boy

•

Bilgi

•

Dürüstlük

•

Samimiyet

•

Doğruluk

•

Irk

•

Yakışıklılık

•

Yükselme arzusu

•

Başkalarına güven verme

•

İkna gücü

•

İstek oluşturma yeteneği

•

Açık sözlülük

•

Kendine güven duyma (Öz-güven)

•

Kararlılık ve iş başarma yeteneği

•

Hükmetme

•

Hissel olgunluk

•

İnisiyatif sahibi olma (kullanabilme)

•

Kişiler arası ilişki kurma yeteneği

•

İleriyi görebilme yeteneği
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Yukarıda maddeler halinde sıraladığımız bu özelliklerin hepsi aynı anda bir liderde
toplanması mümkün olmayabilir. Hatta bu özellikler liderde yokken izleyenlerde
bulunabilir.Aynı zamanda var olan bu özellikleri ölçmedeki zorluklar liderlik tespitiyle ilgili
arayışlar içerisinde bulunmaya sebebiyet vermiştir. Bu arayışlar lider belirlemede
özelliklerden ziyade davranışları ön plana çıkarmış ve gösterilen davranışlara göre lider
belirleme ön plana çıkmıştır
Özellikler kuramı, liderlerin sahip olduğu özellikleri araştırmak suretiyle liderlik
Kuramları’nın gelişimi açısından önemli faydalar sağlamakla birlikte takipçileri dikkate
almaması, sosyal yapı unsurlarına değinmemesi ve durumsal faktörleri göz ardı etmesi gibi
gerekçelerle bir takım eksiklikleri olduğu yönünde yoğun eleştiriler aldığı da hatırda
tutulmalıdır. Bunun sonucu olarak da 1940’lı yılların ortalarıyla birlikte yapılan incelemeler,
liderlerin davranış boyutunu da dikkate alıcı faktörlerin araştırılması yönüne doğru kaymıştır
Liderlerin özelliklerini belirlemeye yönelik olarak geliştirilen ölçme yolları, soyut
ölçütlerdir. Özellikle liderlik özelliklerini saptamaya yönelik olarak geliştirilen anketlerin
geçerliliği ve güvenirliği de hala tartışma konusudur. Bunun yanında liderlik özellikleri bir
ülkenin kültürel yapısıyla da yakından ilgilidir. Belirli liderlik özelliklerine sahip olan
kişilerin, yaşadıkları toplumdan başka bir toplumda etkili bir lider olmaları mümkün değildir.
Özellikler yaklaşımına ilişkin olarak yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sınırlılıklar ve bu
yaklaşımın etkili lider davranışını açıklamadaki yetersizliği araştırmacıları liderlik konusunda
diğer boyutları araştırmaya yöneltmiştir.
Liderlerin özelliklerini tespitte psikolojik testlerden faydalanılmaktadır. Özellikle
yöneticilik pozisyonlarında da test kullanımını sıklıkla görmek mümkündür. Personel
seçiminde kullanılan metotlardan biri olan ölçme ve değerlendirmeden, liderlik ve yönetim
pozisyonları için seçimde yararlanılabilir. Özellikle belirli bir yöneticilik pozisyonunun
gerektirdiği vasıfların değerlendirilmesine ışık tutan Değerlendirme Merkezi Yöntemi çeşitli
kağıt-kalem testleri, simülasyon ve grup çalışmalarından oluşan bir ölçme bataryası olarak
düşünülebilir. Kariyer planlama süreci içindeki terfiler de yine bu yöntem kullanılarak
gerçekleştirilebilecek fonksiyonlardandır. İşletmelerde liderlik özelliğini değerlendirmek
üzere geliştirilen ölçeklerin çok sınırlı sayıda kaldığı görülmektedir
Ülkemizde ise yaygın olarak kabul gören ve kullanılan bir liderlik testi yoktur. Bu
nedenle bu tür bir ölçek geliştirilmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda lider vasıflarını
ölçen bir ölçek geliştirmek, için de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
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Uygulamalar
İnsanlar Çeşit Çeşit
Bugüne kadarki bilimsel çalışmalarda temel kişilik yatkınlığı ve potansiyellerine göre
bireyler, çeşitli olgu, olay ve durumlara verdikleri tepki çeşitlerine göre gruplandırılmıştır.
Böylece çeşitli kişilik tipleri söz konusudur. En yaygın tipolojilerden biri, insanların
kişiliklerinin, çocuk yönü ve yetişkinlik yönünün ağır basmasına göre yapılan ayrımdır
Bazı insanlar, yetişkin oldukları halde halen çocuk ruhludurlar. Başka bir genel ayrım,
kişiliğin dışadönük yahut içe dönüklük düzeyine göre yapılan ayrımdır. Bazı insanlar kendi
iç dünyalarında, bazıları ise diğer insanlarla daha yoğun bir iletişim içinde olmayı tercih
ederler. Diğer bir yaygın kişilik tipi dağılımına göre bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel
olmak üzere üç temel potansiyelinden biri baskın, diğeri orta, diğeri çekinik düzeydedir.
Fiziksel potansiyelin gelişmiş olması bireyin saha adamı olduğunun ve liderlik
potansiyelinin göstergesidir. Duygusal potansiyeli baskın bireyin; insan ilişkileri,
etkileşimi ve estetik odaklı eğilimleri güçlüdür. Zihinsel potansiyeli baskın bireylerin ise
mantık odaklı ve zihinsel kökenli işlerde başarılı oldukları bilinmektedir.
Gıda Olabilen, Derman Olabilen ve Hasta Edebilen İnsanlar
İmam Gazali, insanları üç gruba ayırır; gıda olanlar, derman olanlar ve hasta edenler. Basit,
sade ama enfes bir ayrımdır bu. Psikolojinin bağımsız bir bilim dalı olduğu son yüz yıldan
yüzlerce yıl önce dile getirilen bu ayrım, esasen insan psikolojisine yönelik çok önemli bir
ufuk sağlıyor.
Gerçekten de bazı insanlar etrafımızda olmazsa olmaz ekmeğimiz, gıdamız konumunda
olup onlara her zaman ihtiyaç duyarız. Hani günde üç öğün onlarla birlikte olsak yeridir.
Zira onlara derinden ihtiyacımız vardır. Bir kısım insan, belirli bir rahatsızlığımızda ortaya
çıkar ve derdimize derman olurlar. Çoğu zaman dara düştüğümüzde bizi anlayan bir dost,
“ilaç gibi gelir.” İşte bu ikinci grup derman gibi insanların da hayatımızda çok önemli ve
belirleyici rolleri vardır. Esas korkacağımız ve çekineceğimiz kişiler, üçüncü grupta yer
alıyor. Bu grup bizi hasta eden virüsler gibidirler. Onlardan saklanırız, kaçınırız, kurtulmak
isteriz de zayıf anımızda bizi yakalar ve maddi manevi bünyemize zarar verirler. İlk iki
grubu biz ister ve ararız, son gruptakiler bir biçimde bizi bulurlar.
O halde insanları besleyip doyuran; herhangi bir rahatsızlığında iyi gelen yahut hasta eden
insanlar var. Acaba biz hangi gruba yakınız?
Kaynak: İlhami Fındıkçı, “İnsanlar Çeşit Çeşit”, http://www.sektorel.com/yazarlar/ilhamifindikci/insanlar-cesit-cesit-kisilik-testleri
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Uygulama Soruları
•
•
•

Çeşitli kişilik tipleri tespitinde kişinin hangi özelliklerinden yararlanılmıştır.
Fiziksel potansiyeli gelişmiş olan bireyin hangi özelliği ön plandadır
İmam-ı Gazali insanları kaç gruba ayırmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Liderlikle ilgili zaman içerisinde üç ana teori vardır. Bunlar; özellikler yaklaşımı,
davranışsal yaklaşım, durumsallık yaklaşımıdır. Özellikler yaklaşımında, liderin özellikleri
üzerinde durulmuştur.Davranışsal yaklaşımda ise liderliğin görev veya insan odaklı oluşuyla
ilgili incelemelerde bulunulmuştur.Durumsallık yaklaşımında da liderin ortaya çıkmasında
içinde bulunan durumun etkisi analiz edilmiştir. Yönetim düşünürleri ise liderlikle ilgili
yaklaşımları genel olarak özellikler,davranışsal, durumsal ve modern teoriler olarak dört
gruba ayırmışlardır.
Liderlikle ilgili literatürde bahsedilen Büyük Adam Kuramı özellikler Kuramı’nın
gelişiminde öncül bir nitelik taşımakla birlikte Platon ve Antik Yunan’a kadar giden bir geçmişe
sahip olduğu vurgulanmaktadır. Büyük adam düşüncesine göre bu liderler doğuştan gelen
özelliklere sahip olduğu veya içerisinde bulunduğu şartlar gereği olağanüstü işler başardıklarını
söylemişlerdir.Büyük Adam Kuramı’nın görüşlerini reddeden düşünceler ise, 18. ve 19. yüzyıllar
itibariyle Hegel ve Fichte tarafından ortaya atılmıştır. “Zeitgeist” adıyla anılan bu karşıt görüşe
göre, büyük liderler esasen köklü değişimin mimarı değil, dönemin var olan çalkantılı koşulları
sonucu oluşan gereksinimin giderilmesi fonksiyonunu üstlenen boşluk doldurucu insanlar olduğu
görüşü ön plana çıkmıştır. Hızla gelişen zaman içerisinde büyük adam görüşü yerini özellikler
yaklaşımına bırakmıştır. Özellik teorisi kişinin lider olabilmesi için doğuştan gelen bazı
özelliklerinin bulunması gerektiğini savunur ve bu özellikler sayesinde kişi bir gruptaki diğer
kişilerden farklı özelliklere sahip olması gerekir görüşünü de doğrular.Varılmak istenen nokta;
bazı insanların doğal liderler olduğu ve bu doğal liderleri başkalarından ayıran fiziksel özelliklere
ve yeteneklere sahip oldukları düşüncesidir .Bu teoride yapılan çalışmalar yaş, boy, zekâ düzeyi,
akademik başarı, yargılama yeteneği gibi liderlik faktörlerini sınamış aynı zamanda bu faktörlerin
tümü başarılı liderleri önceden tahminlemeye çalışmada temel oluşturmuştur.
Özelllik teorisiyle ilgili araştırmalar yapan, Kurt Lewin ve arkadaşları, otokratik ve
demokratik olmak üzere iki liderlik tarzı üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Otokratik liderler,
otoriteyi tek elde toplarken, demokratik liderler otoriteyi astlarıyla paylaşan bir liderlik tarzı
çizerler.Lewin ve arkadaşlarının her iki liderlik tarzı arasındaki farkı bulmak üzere yaptıkları
çalışma sonucunda, otokratik liderle çalışan grupların liderleri başlarında bulunduğu sürece
yüksek performans sergiledikleri görülmüştür.
Özellikler teorisinde liderlerin özelliklerini tespitte psikolojik testlerden
faydalanılmaktadır. Özellikle yöneticilik pozisyonlarında da test kullanımını sıklıkla görmek
mümkündür. Personel seçiminde kullanılan metotlardan biri olan ölçme ve değerlendirmeden,
liderlik ve yönetim pozisyonları için seçimde yararlanılabilir.
Liderlik konusu ile ilgili olarak ilk geliştirilen yaklaşım olan özellik yaklaşımı kuramının
zayıf olduğu noktalarda vardır. Özellik ve nitelik teorilerinin zayıf olduğu nokta, tüm liderleri
kapsayan bir şekilde kişilik özelliğinin ortaya konulamamasıdır.Ayrıca bu kuramın sosyal yapı
unsurlarına değinmemesi ve durumsal faktörleri göz ardı etmesi yoğun eleştiri almıştır.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi liderlikle ilgili yaklaşımlardan biridir?
Sistemsel yaklaşım
Kavramsal yaklaşım
Yapılandırmacı yaklaşım
Yönetimsel yaklaşım
Durumsallık yaklaşımı

2.

Liderlikle ilgili kuramlardan biri olan davranışsal yaklaşımda üzerinde
önemle durulan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Liderlik görev veya insan odaklıdır.
Liderlikte karizma ön plandadır.
Liderlikte genetik özellikler önemlidir.
Liderlikte fiziksel özellikler ön plandadır.
Lider çalıştığı işyerine her şeyden daha fazla öncelik verir.

a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Özellikler yaklaşımına göre bir kişinin lider olarak kabul edilebilmesi için,
grup üyelerinden farklı özellikler taşıması gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerinden biri değildir?
Lider aktif ve enerjik olmalıdır.
Lider ileride olmaya eğilimli değildir.
Lider iş birliğine yatkın olmalıdır.
Lider açık sözlü olmalıdır.
Lider dürüsttür.
Otokratik liderlik nedir?
Otoriteyi astlarıyla paylaşan bir liderlik tarzı çizen liderdir.
Otoriteyi tek elde toplayan lider tarzıdır.
Grup üyelerinin görüşlerini ve önerilerini alır, ancak kararları kendisi veren
liderdir.
Herhangi bir üst otorite tarafından seçilmeyen liderdir.
Denge ve dengelemek noktasında lider hedeflerini gerçekleştirmek için
izleyicisi ile denge kuran lider tipidir.
Özellikler yaklaşımı kapsamında yapılan tasnife göre aşağıdakilerden
hangisi lider olan davranışa bir örnek değildir?
İnsanlarla ilişkilerinde rahattır.
Çalıştığı işyerine her şeyden daha fazla öncelik verir.
Kapısı daima herkese açıktır.
Kendisine öncelik verir.
İyi dinleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi liderleri izleyenlerden ayıran özelliklerinden biri
değildir?
Yaş
Zeka
Bilgi
Doğruluk
Kararsızlık
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7.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Özellikler kuramının eksiklerinden bir değildir?
Takipçileri dikkate almaması
Sosyal yapı unsurlarına değinmemesi
Durumsal faktörleri göz ardı etmesi
Psikolojik testlerden yararlanılmaması
Hiçbiri

8.
a)
b)
c)

Demokratik liderlik nedir?
Otoritenin liderde toplandığı liderlik türüdür.
Astlarını korumaya yönelik davranışlar gösteren liderdir.
Amaçların belirlenmesi ve kararların alınması grup üyelerine bırakılan liderlik
çeşididir.
Kararları, izleyicilere danışarak ve onların fikirlerine başvurarak alan liderdir.
İzleyicilerin görüşlerini ve önerilerini alan, ancak kararları kendisi veren
liderdir.

d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Özellikler yaklaşımı kapsamında yapılan tasnife göre aşağıdakilerden
hangisi lider olmayan davranışa bir örnek değildir?
Sözünü tutmaz.
Kendisi ile aynı fikirde olmayanlara karşı toleransı yoktur.
İnandırma gücü yüksektir.
Kendini beğenmiştir.
Kurnazdır.
Liderlikle ilgili kuramlardan bir olan durumsallık yaklaşımında üzerinde
önemle durulan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Liderlikte önemli olan karizmadır.
Liderlikte genetik özellikler önemlidir.
Liderlikte fiziksel özellikler önemlidir.
Liderlik görev veya insan odaklıdır.
Liderin ortaya çıkmasında içinde bulunulan durum etkilidir.

Cevaplar:

1)e, 2)a, 3)b, 4)b, 5)d, 6)e, 7)d, 8)d, 9)c, 10)e
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3. LİDERLİKTE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Davranışsal Yaklaşımın Özellikleri
3.2. Ohio State Üniversitesi Çalışmaları
3.3. Michigan Üniversitesi Çalışmaları
3.4. Blake ve Mouton’ın Yönetim Tarzı Matrisi
3.5. McGregor’ın X ve Y Teorileri
3.6. Likert’in Dörtlü Yaklaşım Modeli

49

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Davranışsal liderlik yaklaşımın özellikleri hakkında bilgi veriniz.
2. Başlıca davranışsal liderlik kuramlarını açıklayınız.
3. Ohio State Üniversitesi çalışmaları hakkında bilgi veriniz.
4. Michigan Üniversitesi çalışmaları hakkında bilgi veriniz.
5. Blake ve Mouton’ın Yönetim Tarzı Matrisi’ni açıklayınız.
6. McGregor’ın X ve Y Teorileri hakkında bilgi veriniz.
7. Likert’in Dörtlü Yaklaşım Modeli hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Davranışsal Liderlik
Kuramının Özellikleri

Davranışsal Liderlik
Kuramlar

Kazanım
Davranışsal liderlik kuramının
genel özellikleri hakkında bilgi
verebilmek
Başlıca davranışsal liderlik
kuramları olan Ohio State
Üniversitesi çalışmaları, Michigan
Üniversitesi çalışmaları, Blake ve
Mouton’ın Yönetim Tarzı Matrisi,
McGregor’ın X ve Y Teorileri ve
Likert’in Dörtlü Yaklaşım Modeli
hakkında bilgi veriniz.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Davranış
Davranışsal liderlik kuramı
Ohio State Üniversitesi
Michigan Üniversitesi
Blake ve Mouton’ın Yönetim Tarzı Matrisi
McGregor’ın X ve Y Teorileri
Likert’in Dörtlü Yaklaşım Modeli
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Giriş
Davranışsal liderlik teorisinin ana fikri, liderleri başarılı ve etkin yapan hususun,
liderin özelliklerinden çok, liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğudur. Liderin astları
ile iletişim şekli, yetki devredip etmemesi, planlama ve kontrol şekli, amaçları belirleme şekli
vb. gibi davranışlar liderin etkinliğini belirleyen önemli faktörler olarak ele alınmıştır.
Bu bölümde öncelikle davranışsal liderlik teorisinin özellikleri üzerinde durulacak ve
özellikler teorisinden farkları ortaya konacaktır. Bölümün ilerleyen kısımlarında davranışsal
yaklaşımlar kuramı ile ilgili çalışmalara yer verilecektir. Bu çalışmalar; Ohio State
Üniversitesi çalışması, Michigan Üniversitesi çalışması Blake ve Mouton’ın yönetim tarzı
matrisi çalışması, McGregor’ın X ve Y teorileri çalışması ve Likert’in dörtlü yaklaşım modeli
çalışmasıdır.
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3.1. Davranışsal Yaklaşımın Özellikleri
Özellikler Kuramının liderlik kavramını açıklamada yetersiz kalması üzerine yapılan
araştırmalar yön değiştirerek, liderin kişisel özellikleri yerine liderin davranışlarını açıklayıcı
bir nitelik kazanarak davranışsal faktörlere ağırlık verilmeye başlanmıştır. Davranışsal
Liderlik Kuramı’na göre liderin başarılı olmasında talipçilerine karşı ortaya koyduğu tutum ve
davranışları çok önemlidir
Liderlik çalışmalarında 20. yüzyılın ilk ve daha sonraki yıllarında ABD’de davranışsal
hareketler ön plana çıkmıştır. Davranışsal özelliği savunan bilim adamlarının dikkati miras
kalan veya kalıtsal olan liderlik anlayışından tamamen liderlerin ölçülebilir davranışlarına
çevrilmiştir. Onlar liderlerin iş esnasında ne yaptığına bakmak istemişlerdir. Sürdürdükleri
hipotezleri, etkili liderlerle etkili olmayan liderlerin davranışları arasında farklılıklar olduğu
yönünde olmuştur. Bu dönemde, belirli dikkatler liderlerle onları takip edenler ve çalışma
alanları arasındaki ilişkilere çekilmiştir.
Bu yaklaşımın ana fikri, liderleri başarılı ve etkin yapan hususun, liderin
özelliklerinden çok, liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğudur. Liderin astları ile
iletişim şekli, yetki devredip etmemesi, planlama ve kontrol şekli, amaçları belirleme şekli vs.
gibi davranışlar liderin etkinliğini belirleyen önemli faktörler olarak ele alınmıştır. Ayrıca bu
yaklaşımı özellikler yaklaşımından daha önemli kılan ve geçerliliğini artıran en önemli nokta
ise; insanların lider olarak doğmalarının bir mecburiyet olmaması ve içsel kişilik
özeliklerinden bağımsız bir şekilde, uygun ve doğru şeyleri yapacak biçimde eğitilebilir ve
lider haline getirilebilir olmaları yolundaki temel felsefedir.
Davranışsal yaklaşım esasen özellikler yaklaşımının ortaya koyduğu tartışmalı
durumlar sonrası daha çok tercih edilmiştir. Davranışsal yaklaşıma liderin etkinliğini
özellikleri değil davranışları belirlemektedir denilebilir. Bu yaklaşımda liderin liderlik
yaparken gösterdiği davranışlar üzerinde durulmaktadır. Bu konuda birçok liderlik davranışı
tarzları ileri sürülmüştür.
Davranışsal yaklaşımın amacı liderin özelliklerine ya da dikkat çeken
karakteristiklerine bakmak yerine gerçekte liderin ne yaptığı ile ilgilenmektedir. Diğer bir
ifadeyle Davranışsal Kuram’ı, Özellikler Kuramı’ndan farklı olarak lidere takipçilerinin
penceresinden bakmayı içeren bir kuram olduğu ifade edilebilir. Bu yaklaşım, liderin ne tür
özelliklere sahip olduğunu değil, çalışanlarına karşı tutumlarının ne yönde olduğunu inceleme
esasına dayanır.
Bir liderlik kuramı olan davranışsal yaklaşımda liderin izleyici ya da astları ile ve
amaca yönelik faaliyetler ile ilişkileri ele alınır ve bu yaklaşımın ana düşüncesi, lideri etkili ve
başarılı yapan unsurun liderlik davranışı olduğudur. Başka bir ifadeyle, davranışsal liderlik
kuramlarının ana fikri; liderleri başarılı ve etkin yapan öğelerin, liderin özelliklerinden çok,
liderin liderlik süreci içerisinde sergilediği davranışlar olduğudur. Yani bu yaklaşım liderin
kişisel özelliklerinden çok davranışlarının etkisi olduğunu vurgulamaktadır ve liderlerin
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sergiledikleri liderlik davranışları ile bu konudaki başarıları, etkiledikleri grupların başarısını
da beraberinde getirmektedir.
Davranışsal yaklaşım liderin ne yaptığı ile ilgilenmektedir başka bir ifade ile
davranışsal yaklaşım, liderin davranış tarzları ile tanımlanabileceğini ileri sürmektedir. Bu
yaklaşım liderliği, kişiye özgü unsur olarak değil, liderin grubun diğer üyeleri ile
etkileşiminden doğan davranış biçimi olarak görmektedir. Dolayısıyla lider, ait olduğu
gruptan bağımsız değildir. Davranışsal liderlik teorileri ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu
çeşitli önderlik tarzları belirlenmiş ve etkinlikleri araştırılmıştır.
Davranış teorilerinin gelişmesinde çeşitli uygulamalı araştırma ve teorik çalışmaların
katkıları olmuştur. Bu çalışmaların sonucu olarak değişik liderlik tarzları belirlenmiş ve
bunların etkinlikleri araştırılmıştır. Davranış bilimcilerine göre liderlik, bir gruptaki bir
bireyin oynadığı role ve bu rolün diğer üyelerin beklentilerini biçimlendirilmesine dayanan
karşılıklı etkileşim süreci içinde oluşmaktadır. Bir açıdan bakıldığında “davranış”ın, bireyin
kişilik özelliklerinin dışa vurulması ya da yansıması olduğu söylenmektedir.

3.2. Ohio State Üniversitesi Çalışmaları
1945’lerin sonlarında Ohio State Üniversitesinde başlayan çalışmalarda, araştırmacılar
bir soru örneği geliştirmişler ve bunu liderlerin davranışlarını astlarının düşüncelerinin
değerlendirilmesinde askeri ve sanayi kurumlarına uygulanmıştır.
Ohio State Üniversitesi’nde yapılan bu çalışmalar davranışsal yaklaşımla ilgili ilk
çalışmalardan biri sayılmaktadır. Bu çalışmalarda etkin liderlerin yaptıkları ile ilgilenip
onların etkin olmasına yardımcı olacak belirli davranışlar incelenmiştir. Onların fark ettiği bir
özellik liderin izleyicilerini etkilemede gösterdiği davranışların önemli olduğudur.
Ohio State Üniversitesi’nde (OSÜ) yapılan Araştırmalar davranışsal kuramların
incelenmesinde en geniş en kapsamlı yapılan araştırmalardır. Araştırmalar 2. Dünya Savaşının
hemen ardından başlamıştır. Savaşın içinde olunması sebebiyle ilk olarak askeri
organizasyonlardaki daha sonra da sivil kuruluşlardaki liderlik olgusu incelenmiştir. Askeri ve
sivil kuruluşlardaki bu detaylı araştırmalar sonucunda tam 1800’e yakın lider davranış biçimi
ortaya çıkarılmış ve sonra bu sayı 150’ye indirilmiştir. Çalışmanın sonucunda lideri ortaya
çıkaran davranışlar için iki önemli faktör belirlenmiştir. Bu faktörler kişiyi dikkate alma
faktörü ve inisiyatif faktörüdür.
Kişiyi dikkate alma faktörü, liderin izleyicileri üzerinde güven ve saygı yaratması,
onlarla dostluk ve arkadaşlık geliştirmesi yönündeki davranışlarını ifade etmektedir. Kişiyi
dikkate alan liderler; çalışanları desteklemeyi, onlardan ve onların düşüncelerinden
yararlanmayı ve karar almada sık sık katılım sağlamayı yönetim anlayışlarının odağına
yerleştirirler. Bu faktör düzeyli ikili iletişim, astların fikirlerine saygı ve onların duygularıyla
ilgilenme gibi faaliyetleri kapsar. Faktöre göre, örgütteki kişiler arasındaki dayanışmayı güçlü
kılmaya yönelik liderlik davranışları önemlidir. Liderin göz ardı edemeyeceği konular;
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astların kişisel sorunlarıyla ilgilenmek, astların tekliflerini dikkate almak ve astların haklarını
savunmak şeklinde sıralanabilir.
İnisiyatif veya (işe ağırlık verme) faktörü ise, liderin gerçekleştirilmek istenen
amaçlarla ilgili işin zamanında tamamlanması için, amaç belirleme, grup üyelerini organize
etme, haberleşme sistemini belirleme, iş ile ilgili süreleri belirleme ve bu doğrultuda
talimatlar verme yönündeki davranışlarını göstermektedir. Bu faktörde elde edilen yüksek
puanlar, grup faaliyetini yönetme, grup planlaması, haberleşme, programlama, yeni fikirleri
uygulamaya koyma gibi faaliyetler açısından oldukça ileri algılama yeteneğini ifade eder. Bu
faktör yapıyı harekete geçirme faktörü olarak da adlandırılmaktadır. Yapıyı harekete
geçirmeye önem veren bir liderin gösterdiği davranış ya da eğilim, özellikle yapılan işin
başarıya ulaşması amacından kaynaklanır ve bu sonuca yöneliktir. Yapıyı harekete geçirme
aynı zamanda, liderin kendi görevi ya da grubun görevleri ile ilgili olarak işi ve amaçları
tanımlamaya, şekillendirmeye ve harekete geçirmeye yönelmiş faaliyetleri kapsar.
Bu tanımlardan hareketle, inisiyatif (işe ağırlık verme) faktörü liderin öncelikle grubun
hedeflerini saptayıp grup üyelerini bu amaçlar doğrultusunda yönlendirmesi ve sonra süreç
içerisinde çalışmaları kontrol etmesi; kişiyi dikkate alma faktörü ise lider ile grup üyeleri
arasında ve grup üyelerinin kendi arasında saygıya ve güvene dayalı, açık, destekleyici,
arkadaşlık-dostluk ilişkisi sağlama olarak da ifade edilebilir. OSÜ araştırmalarına göre
liderlikte amaçların ve insan faktörünün bir arada ortaya çıktığı görülmektedir. Liderin ortaya
çıkması için kişisel özelliklerinin yanı sıra lider- izleyen ilişkisinin önemi de vurgulanmıştır.
Bu iki farklı liderlik davranışının liderde bulunma oranına bağlı olarak dört farklı
liderlik tipolojisi ortaya konulmuştur söz edilebilir. Bu tipolojiler Şekil 2 üzerinde daha net
olarak ifade edilmektedir.

Şekil 2: Ohio State Üniversitesi Liderlik Tipolojisi
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Yukarıdaki sekle göre I. bölgedeki lider hem grubun başarmaya çalıştığı ise hem de
grup üyelerine önem veren bir davranış yapısına sahiptir. II. bölgedeki lider grubun
başarmaya çalıştığı ise önem veren fakat aynı önemi grup üyelerine göstermeyen bir davranış
yapısına sahiptir. III. bölgedeki lider hem grubun başarmaya çalıştığı ise hem de grup
üyelerine önem vermeyen bir davranış yapısına sahiptir. Son olarak IV. bölgedeki lider ise
grubun başarmaya çalıştığı ise önem vermeyen fakat grup üyelerine önem veren bir davranış
yapısına sahiptir
Sonuç olarak Ohio State çalışmalarının esas bulguları şunlar olmuştur:
•

Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça, personel devir hızı ve
devamsızlığı azalmaktadır.

•

Liderin inisiyatifi esas alan davranışları arttıkça grup üyelerinin performansı
artmaktadır.

3.3. Michigan Üniversitesi Çalışmaları
Ohio çalışmaları ile benzer zamana rastlayan Michigan Üniversitesindeki çalışmalarda
Ohio Üniversitesi araştırmalarında olduğu gibi, lider davranışları iki bölümde incelenmiştir.
Bu çalışma üniversitenin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün iki bilim adamı Tonnenbaum ve
Schmidt tarafından yapılmıştır. Araştırma sonucunda liderin kişiye yönelik davranışlar ve işe
yönelik davranışlar olarak iki davranış biçimi ele alınmıştır. Söz konusu edilen iki liderlik
tarzı arasındaki fark, özel bir uygulama biçiminden değil, liderlik fonksiyonunu ele alış ya da
liderliğe yöneliş biçiminden doğmaktadır. Sonuçta yüksek verimli grup liderlerinin liderlik
tarzlarının kişiye yönelik merkezli olduğu düşük verimli grup liderlerinin işe yönelik merkezli
liderlik tarzı uyguladığı görülmüştür. Michigan Üniversitesi çalışmaları sonrasında ortaya
çıkan (1) işe yönelik lider ve (2) kişiye yönelik lider davranışlarının özelliklerini şu şekilde
ifade edebiliriz.
(1) İşe Yönelik Lider: İzleyicilerin, grup üyelerinin önceden belirlenen ilke ve
yöntemlere göre çalışıp çalışmadıklarını yakından kontrol eden, büyük ölçüde cezalandırma
ve mevkie dayanan resmi otoritesini kullanan bir davranış gösteren lider tipidir.
İşe yönelik lider, işin yapılmasına büyük önem vermekte ve isin en kısa surede
bitirilmesi için ceza ve makama dayanan resmi otoritesini kullanmaktadır. Bu tip liderler emir
veren ve astlarının düşüncelerini önemsemeyen davranışlar sergilemektedir.
(2) Kişiye Yönelik Lider: Yetki devrini esas alan, grup üyelerinin tatminini arttıracak
çalışma koşullarının geliştirilmesi için çalışan ve izleyicilerin kişisel gelişimleri ve
ilerlemeleri ile yakından ilgilenen bir davranış gösteren lider tipidir. Kişiye yönelik lider,
yetki devrini esas alan, grup üyelerinin tatminini arttıracak çalışma şartlarının geliştirilmesine
çalışan ve grup üyelerinin kişisel gelişme ve ilerlemeleri ile yakından ilgilenen bir davranış
gösterir. Bu tipteki lider bireyler arasındaki ilişkilere önem verir ve astlarının duyguları ile
yakından ilgilenen, onların duygularına önem gösteren davranışlar sergiler. Etkinlik ve
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verimliliği yükseltmek için teknolojik yöntemlerden çok, kişilerin insan olarak potansiyel
enerjilerinden faydalanmaya çalışır. Bu liderlik tipindekiler, mevcut alet ve teçhizatla
personelin daha çok çalışmalarını sağlayabilen bir kimselerdir
Görünen o ki Michigan liderlik araştırmaları, liderlik davranışlarını açıklayacak ve
sınıflandıracak boyutları geliştirmeyi amaçlamıştır. Bunu yaparken de büyük ölçüde
uygulamalı araştırmalara ağırlık vermiştir. Böylece araştırma sonucu belirlenirken faktörlerin
liderlik davranışlarını açıklamaya yeterli olduğu, dolayısıyla liderlik sürecinin
açıklanabileceği varsayılmıştır. Davranışsal yaklaşımın iki önemli araştırması olan Ohio
Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi çalışmaları bazı konularda eleştirilmiştir. Bunların
başında, liderlik davranışlarının iki boyutlu olarak sınırlandırılması, evrensel olarak etkili
olduğu kabul edilebileceği düşünülen bir liderlik tarzının önerilmesi ve durumsal
değişkenlerin dikkate alınmamış olması gelmektedir.

3.4. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi
Ohio ve Michigan Üniversitelerindeki çalışmaların hemen ardından Teksas
Üniversitesi’nde görevli iki bilim adamı olan Jane Surgley Mouton ve Robert R. Blake de
davranışsal liderlik yaklaşımları alanında çalışmalar başlatırlar. Bu iki bilim adamı 1960’lı
yılların ortalarında sonuçlanan çalışmalarında Ohio State Üniversitesi araştırmaları sırasında
toplanan verileri daha etkin tanımlayıp değerlendirebilecekleri bir “Yönetim Tarzı Matriksi”
oluşturarak liderlik tarzlarını bu matriks üzerinde göstermiştir.
Böyle bir modelin en önemli yararı yöneticilere ve liderlere gösterdikleri davranışı
kavramsallaştırma imkânı vermesidir. Böylece lider, çeşitli eğitim ve geliştirme programları
ile kendi yönetim tarzında değişiklikler yapabilir.
Büyük ölçüde örgüt geliştirme ile ilgili eğitim programlarında kullanılan bu model,
liderlerin davranırken ağırlık verdikleri faktörleri iki grupta toplamıştır. Bunlar; üretime
yönelik olma ve kişiler arası ilişkilere yönelik olma boyutlarıdır.
Blake Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi, lideri, örgüt-birey ilişkisi içerisinde
görmektedir ve liderin bu yapı içerisindeki yerine göre etkinliği belirlenmektedir. Liderin,
örgüt amaçlarını ve hedeflerini ön planda tutup örgüt politikalarına önem verirken, örgüt
içerisindeki kişilere/çalışanlara ilgisinin düşük seviyede olması, onu örgüt lideri konumuna
getirmektedir. Bunun tam tersi olarak örgüt içerisindeki kişilere ilgi üst düzeyde gösterilirken,
örgüt amaç ve hedeflerinin ikinci planda yer alması da, lidere birey eksenli bir yapıda yer
verir ve kulüp liderliğini gösterir. Liderin örgüt-birey ilişkisini dengeli bir biçimde yönetmesi
ve yönlendirmesi onu ekip lideri olarak karşımıza çıkartır. Örgüt hedeflerinin ve örgüt
kişilerinin ihtiyaçlarının oldukça iyi bir şekilde gözlemlenilmesi, örgüte ve bireye önemin üst
seviyede verilmesi, örgüt başında yer alan kişiyi aranan lider statüsüne getirecektir. Bu tarz
kişiler, örgütlerde her zaman parmakla gösterilen, takipçileri yoğun olan, yüksek derecede
karizmaya sahip nitelikli kişilerdir.

58

Liderlik davranışının üretime yönelik olma ve insana yönelik olma boyutları, yönetim
ölçeğini oluşturmaktadır. Ölçek, söz ettiğimiz beş tip liderlik tarzını ortaya koymaktadır. Şekil
3’ten bu liderlik tarzları incelenebilir.

Şekil 3: Blake ve Mouton’un Yönetim Kafesi

3.5. McGregor’un X ve Y Teorileri
Yönetim teorisyeni Douglas McGregor (1906–1964) bilim topluluğu toplantısında,
alfabetik karakterlerle ortaya koyduğu Teori X ve Teori Y’yi kabul ettirmiştir. Bu teoriler
insan doğasında yönetim ve liderlik davranışlarındaki etkilerinde yönetimsel inanış olarak
zayıf model oluşturmuştur.
McGregor, önce Taylor ve Fayol’un geliştirmiş olduğu klasik yönetim kuramının
betimlemesine (tasvirine) girişmiş ve buna X kuramı demiştir. McGregor’a göre birbirine zıt
görüşleri içeren X ve Y teorisi varsayımları iki grupta toplanmaktadır.
(1) X Teorisi Varsayımları:
• Ortalama bir insan çalışmayı sevmez ve işten mümkün olduğu kadar kaçmaya
çalışır.
• Ortalama bir insan sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli değildir ve
güvenceyi her şey tercih eder.
• Bu özellikleri dolayısıyla insanları çalıştırmak için onları zorlamalı, yakından
kontrol etmeli ve amaçları gerçekleştirmeleri için cezalandırılmalıdır
(2) Y Teorisi Varsayımları:
•

Kişi için iş, oyun ve dinlenme kadar tabiidir.
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•

Kişi doğuştan tembel değildir. Onu bu hale getiren tecrübeleridir.

•

Kişi belirlediği amaç doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek çalışır.

• Her insanın potansiyeli vardır. Uygun şartlar altında kişi bunları geliştirir ve daha
fazla sorumluluk yüklenmeyi öğrenir.
• Dolayısıyla liderin yapması gereken uygun bir ortam yaratmak suretiyle insanın
kendini geliştirmesini ve sahip olduğu enerjiyi amaçları doğrultusunda kullanmasını
sağlamaktır.
Sonuç olarak X kuramının varsayımları otoriter ve müdahaleci özellikleri ile klasik
yaklaşımı temsil eder nitelikte iken, buna karşılık Y kuramı, demokratik ve katılımcı
özellikleri ile modern yaklaşımı temsil eder niteliktedir. X ve Y kuramları birbiriyle
kıyaslandığında ise etkin liderlik davranışı açısından Y kuramının daha çağdaş bir yaklaşım
ifade ettiği açıkça görülmektedir.
X teorisinin anlayışında olan bir yönetici, klasik teorinin öngördüğü şekilde insanı,
maddi organizasyonun gereklerine uyan pasif bir unsur olarak kabul edecek ve tutucu bir
davranış gösterecektir. Başka bir deyişle ayrıntılı iş tanımları, sıkı kontrol, pek az yetki devri,
izlenecek ilkelerin ayrıntılı olarak belirlenmesi, detaylı ceza uygulamaları X teorisi özelliğini
taşıyan yöneticilerin tipik uygulamaları olacaktır. Yöneticilerin X teorisi varsayımlarını
benimsediklerini açık olarak söylemeleri şart değildir. Yönetim tarzlarına ve davranışlarına
bakarak bu konuda bir yargıya varmak mümkündür
Y Teorisi ise Neo-Klasik Yönetim anlayışını temsil etmektedir. Daha katılımcı ve
çalışanlara önem atfeden bir yapıda olmaktadır. İletişime, motivasyon ve ödüllendirmeye,
yetki ve sorumluluk devrine önem veren Y Teorisi Yaklaşımının benimsenmesi organizasyon
performansının arttırılmasında etkinliği sağlamaktadır.
İnsan davranışlarına ait bu iki zıt varsayım iki farklı liderlik davranışının ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Buna göre X teorisini benimseyen liderler daha otoriter ve
müdahaleci olup insanları güdeleyebilmek için korkutma, denetim, planlama ve ekonomik
araçların kullanılması yolunu seçmişlerdir. Oysa Y teorisini benimseyen liderler astlarını
ödüllendirme ve takdir etme gibi yöntemlerle daha katılımcı ve demokratik bir liderlik
davranışı benimsemişlerdir.

3.6. Likert’in Dörtlü Yaklaşım Modeli
Michingan Üniversitesi öğretim üyelerinden Rensis Likert ve arkadaşları, hem insan
hem de sermaye kaynaklarının, uygun yönetimi gerektiren değerler olarak göz önünde
tutulması gerektiğini vurgulamışlar ve bu düşünceden hareketle, çeşitli endüstriyel çevrelerde
örgütsel değişim programları uygulamışlardır.
Likert’e göre sermaye kaynaklarındaki kayıplar, sigortalama, ödünç alma vb. yollarla
kolayca kapatılabildiği halde, insan kaynaklarında meydana gelen kayıplar kolayca
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kapatılamazlar. Bu kaynakların sigortası mevcut değildir. Yeni personeli işe alma, eğitme ve
geliştirme uzun yıllar alır. Michingan Üniversitesi öğretim üyelerinden Rensis Likert ve
arkadaşları, hem insan hem de sermaye kaynaklarının, uygun yönetimi gerektiren değerler
olarak göz önünde tutulması gerektiğini vurgulamışlar ve bu düşünceden hareketle, çeşitli
endüstriyel çevrelerde örgütsel değişim programları uygulamışlardır.
Likert’e göre sermaye kaynaklarındaki kayıplar, sigortalama, ödünç alma vb. yollarla
kolayca kapatılabildiği halde, insan kaynaklarında meydana gelen kayıplar kolayca
kapatılamazlar. Bu kaynakların sigortası mevcut değildir. Yeni personeli işe alma, eğitme ve
geliştirme uzun yıllar alır.
Likert bu araştırmalar sonrası lider davranışlarını dört ana başlık altında toplamıştır;
Sistem-1 Tipi Lider Davranışı: Sömürücü (İstismarcı) Otokratik,
Sistem-2 Tipi Lider Davranışı: Yardımsever Otokratik,
Sistem-3 Tipi Lider Davranışı: Katılımcı,
Sistem-4 Tipi Lider Davranışı: Demokratiktir
Sistem-1 Tipi Lider Davranışı: Sömürücü-Otoktarik Lider
Sistem 1 tarzında lider, astlarına güvenmemekte ve tüm kararları kendisi almaktadır.
Çalışanları cezalandırma ve korkutma ile güdülemektedir. Yukarıdan aşağıya iletişimi
benimsemektedir. İstismarcı otokrat lider tipi olarak da adlandırılan bu tip tüm gücü
kendisinde toplar, karar verme olgusunu kendi başına gerçekleştiren tiptir. Bunlara göre en iyi
ast kendisine söyleneni yapandır. Ben ne dersem o olur” görüsüne sahip lider modelidir.
Astların hiçbir şekilde karara katılma serbestliği yoktur. Bu modele göre en iyi ast liderin
verdiği talimatları tam olarak uygulayandır. Tüm gücü kendisinde toplayan lider kararları da
tek basına verir. Astlarına hiçbir şekilde güvenmez.
Sistem-2 Tipi Lider Davranışı: Yardımsever Otokratik Lider
Yardımsever Otoriter liderlik sistem tarzında lider astlarına az da olsa güven duymakta
aşağıdan yukarıya iletişime biraz olsa da olanak tanımakta cezalandırma ve korkutma yanında
ödüllendirme yoluyla da astlarını güdülemektedir. Bu liderlik yaklaşımında astlar korku ve
ihtiyatla hareket etme eğilimi gösterirler. Astları güdülemede hem ekonomik ödüller hem de
güçlü cezalar kullanılmaktadır. İletişim yukarıdan aşağıya; kısmen de aşağıdan yukarıya –
özellikle sadece üstlerin duymak istedikleri bilgi ve haberlerin gönderilmesi koşuluyla –
doğru işlemektedir. Kararların önemli bir kısmı ve örgütsel amaçların saptanması yüksek
yönetim kademelerinde alınırken, birçok kararlar da bazı sınırlamalar içerisinde alt yönetim
kademelerine devredilmektedir. Örgütün kontrol süreci hala yüksek kademe yönetiminin
elindedir, ancak bazı kontrol faaliyetleri sınırlı da olsa orta ve alt kademelere
devredilmektedir
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Sistem-3 Tipi Lider Davranışı: Katılımcı Lider
Astlarına tam olmasa da büyük ölçüde güvenmektedir. Astların kararlara katılımlarına
olanak ve özgürlük tanımakta; karar alırken onların fikirlerini dikkate almakta ve
kullanmaktadır. Katılımcı liderlik: Lider, karar vermeden önce çalışanların fikirlerini alırken
tamamen olmasa da onlara büyük oranda güvenmektedir. Hangi işin nasıl ve ne zaman
yapılacağı konusunda çalışanlar karar verebilir. Cezadan çok ödüllendirmeye önem
verilmektedir. Katılımcı lider yetkiyi dağıtma eğilimindedir. Kararlar otokrat önderde olduğu
gibi bir merkezden verilmez, astların katılımı ile alınır. Modern yönetimde genel eğilim
katılımcı önder tipinin yaygınlaştırılması yönündedir
Sistem-4 Tipi Lider Davranışı: Demokratik Lider
Demokratik lider çalışanlarına koşulsuz güvenmektedir. Amaçların belirlenmesinde ve
karar aşamalarında tüm çalışanların tam katılımı söz konusudur. Başarılı olanlar
ödüllendirilir. Demokrat lider tipi güçten kaçınır. Bu tür liderin yönetimindeki grup üyelerinin
kendi kendini eğitmesi söz konusudur. Önderin görevi grubun dış temasını sağlamak ve
koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirmek olarak görülebilir. Demokrat önderliğin uç
uygulamalarında işletme içerisinde yer alan farklı grupların zamanla amaç farklılığına yol
açması söz konusu olabilir. Bu sonuç ise işletme içerisinde kargaşa anlamına gelir Likert in
yaptığı bu araştırma sonucu oluşan sistem 1 sistem 2 sistem 3 sistem 4 tipi lider davranışlarını
aşağıda ki tabloda daha net olarak görebiliriz.
Tablo 2: Likert’in Sistem 4 Modeli
Liderlik
Değişkeni

SİSTEM 1
(İstismarcı
Otokratik)

SİSTEM 2
(Yardımsever
Otokratik)

SİSTEM 3
(Katılımcı)

SİSTEM 4
(Demokratik)

1.Astlara olan
güven

Astlara
güvenmezler.

Hizmetçi-Efendi
anlayışında bir
güven anlayışına
sahip.

Kısmen güvenir.
Fakat kararla ilgili
kontrol elindedir.

Bütün
konularda
tam olarak
güvenir.

2.Astların
algıladığı
serbesti

Astlar ile ilgili
konuları
konuşmak
istemezler.

Astlar
kendilerini fazla
serbest
hissetmezler.

Astlar
kendilerini
oldukça serbest
hissederler.

Astlar
kendilerini
tamamen
serbest
hisseder.

3.Üstün
astlarla olan
ilişkisi

Astların
fikirlerini
oldukça nadir
alırlar.

Bazen astların
fikrini sorar.

Genel olarak
astların
fikirlerini alır ve
kullanmaya
çalışır.

Daima astların
fikirlerini alırlar
ve onları
kullanırlar.

Tablodan da görüldüğü üzere, Likert’in araştırmaları, verimliliği yüksek grupların
sistem 3 ve sistem 4 tipi bir yönetim altında olduklarını; verimliliği düşük grupların ise sistem
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1 ve sistem 2 altında olduklarını göstermiştir. Sistem 1 “işe yönelik”, çok biçimsel ve otoriter
bir yönetim tarzını, Sistem 4 ise “çalışana yönelik”, kişiler arası ilişkilere, karşılıklı güvene ve
takım çalışmasına önem veren yönetim tarzını simgelemektedir. Sistem 4 modeli ile ilgili
olarak metodolojiye ilişkin çeşitli eleştiriler yapılmıştır. Ayrıca bu modelin, sistem 4
uygulamasını her yerde daima geçerli en etkin yönetim tarzı saymaktadır.
Bu araştırmanın Ohio State araştırmalarından ayrıldığı önemli bir nokta ise lider
davranışlarının kişilere dönük bir uçtan üretime dönük bir karşıt uca kadar yayılan bir süreç
olarak ele alınmasıdır.
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Uygulamalar
Davranışsal Yaklaşım
Bazı araştırmacılar etkili liderlerin evrensel olan davranışlarını bulmaya yönelmişlerdir.
Davranışsal kurama göre etkili liderlerin nasıl davrandıkları tespit edilerek liderlik becerileri
öğrenilebilir. Kişilik özellikleri kuramından farklı olarak davranışsal kuram liderlerin
yapıldığını, meydana getirildiğini ve liderliğin doğuştan gelmediğini ileri sürmektedir.
Bir lider olarak antrenör yeni bir takımı ele aldığında iyi ilişkiler ve iletişimi yerleştirmeli,
açık hedefler ve amaçlar belirlemelidir. Başarılı antrenörler etkili iletişim kurma becerisine
sahiptirler. Yaşları 12 ile 18 arasında değişen 160 hokey oyuncusuyla yapılan araştırmalar,
antrenörlük davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçları vermiştir: Başarılı liderler etkili
eğitim ve gösterimde bulunma davranışına sahiptirler. Başarılı antrenörler çalışma yoğunluğu
ve çabalarıyla ilgili olarak teşviklerde bulunurlar.
Başarılı liderlerin ve antrenörlerin davranışları izlenerek bunların ne yaptıkları, nasıl
yaptıkları, hangi kapsam, sıklık, süre ve yoğunluklarda yaptıkları ile ilgili bilgiler toplanılarak
değerlendirilmektedir. Antrenörlük davranışları izlenilirken birden fazla değerlendirici
bulunmalıdır. Örneğin altı kişinin kaydını tuttuğu ve bir sonuca vardığı belirli antrenörlük
davranışları bir kişinin vardığı sonuçlardan çok daha güvenilirdir.
Amerika’nın en başarılı antrenörlerinden Wooden’ı izleyen araştırmacılar onun yaptığı
gösterimlerin çok nadiren 5 saniyeden daha da uzun sürdüğünü bulmuşlardır. Wooden’ın
gösterimleri zihinde imgesel görünümler bırakan çok açık görünümler olmaktadır. Wooden
öğretimde bulunduğu sırada vücut hareketlerini kullanmaktadır. Wooden doğru uygulamayı
çabuk bir şekilde göstermektedir (pozitif model alma) ve daha sonra oyuncunun hemen
yapmış olduğu doğru olmayan şekli taklit etmektedir (negatif model alma) .
Yapılan araştırmalar aynı zamanda başarılı antrenörlerin kendiliğinden ve tepkisel
davranışlara
sahip
olduklarını
göstermektedir.
Antrenörlük
davranışlarının
değerlendirilmesinde tepkisel ve kendiliğinden olan davranış kategorileri aşağıda
gösterilmektedir. Bu bilim adamları doğal ortamlarda antrenörlük davranışlarını takip etmek
için antrenörlük davranışını değerlendirme sistemini (ADDS) geliştirmişlerdir. Tepkisel
davranış, belirli bir oyuncu davranışına tepki göstermeyi içermektedir. Örneğin yapılan bir
yanlıştan sonra antrenörün öğretimde bulunması. Kendiliğinden davranış ise, antrenör
tarafından başlatılan bir davranıştır. Örneğin oyuncular sahaya çıkarlarken antrenörlerin
oyuncularına teşviklerde bulunması.
ADDS kullanılarak yapılan araştırmalar bazı ortak sonuçlar vermiştir. Bunlar şöyledir;
1- Pozitif Pekiştireç (aferin, rakibini devamlı önünde tutmayı başarıyorsun, bunu devam ettir).
2- Genel Teknik Öğretim (Topa dipleme vuruşu yaparken topun en dibine bıçaklayıcı bir
darbe yap).
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3- Genel Teşvik (aferin, iyi çalışıyorsun, gayretini devam ettir).
Yanlışa bağımlı teşvikler ve pekiştirmeler kullanan antrenörlerle çalışan sporcular kendilerine
daha çok saygı ve güven geliştirmektedirler. Genel teknik öğretimi iyi antrenörlerle çalışanlar
ise takım arkadaşlarına daha çok önem vermekte ve yaptıkları spora daha pozitif
bakmaktadırlar.
Kaynak: Erkut Konter, “Bir Lider Olarak Antrenör”,
http://www.antrenmandunyasi.com/kullanici_dosyalari/File/sporpsikolojisi/birliderolarakantre
nor/davranissalyaklasim.htm
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Uygulama Soruları
•
•

Davranışsal yaklaşım açısından bir antrenörün liderliğini değerlendiriniz.
ADDS kullanılarak yapılan araştırmanın bazı sonuçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Liderlik çalışmalarında davranışsal hareketler 20. yüzyılın ilk ve daha sonraki
yıllarında ABD’de ön plana çıkmıştır. Liderin astları ile iletişim şekli, yetki devredip
etmemesi, planlama ve kontrol şekli, amaçları belirleme şekli vs. gibi davranışlar liderin
etkinliğini belirleyen önemli faktörler olarak ele alınmıştır. Davranışsal liderlik uramına göre
liderin başarılı olmasında talipçilerine karşı ortaya koyduğu tutum ve davranışları çok
önemlidir.
1945’lerin sonlarında Ohio State Üniversitesi’nde davranışsal liderlik kuramıyla ilgili
ilk çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalarda, araştırmacılar bir soru örneği geliştirmişler ve bunu
liderlerin davranışlarını astlarının düşüncelerinin değerlendirilmesinde askeri ve sanayi
kurumlarına uygulanmıştır. Bu çalışmalarda etkin liderlerin yaptıkları ile ilgilenip onların
etkin olmasına yardımcı olacak belirli davranışlar incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda lideri
ortaya çıkaran davranışlar için iki önemli faktör belirlenmiştir. Bu faktörler kişiyi dikkate
alma faktörü ve inisiyatif faktörüdür. Ohio State çalışmalarının sonucunda iki bulguya
ulaşılmıştır. Bunlardan biri liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça, personel devir hızı
ve devamsızlığı azalmasıdır. Diğeri liderin inisiyatifi esas alan davranışları arttıkça grup
üyelerinin performansı artmasıdır.
Ohio Üniversitesi’ndeki çalışmalara eş zamanlı olarak Michigan Üniversitesi’nde
liderlikle ilgili araştırmalar yapılmış ve lider davranışları; kişiye yönelik davranışlar ve işe
yönelik davranışlar olarak iki davranış biçimi olarak ele alınmıştır. Sonuçta yüksek verimli
grup liderlerinin liderlik tarzlarının kişiye yönelik merkezli olduğu düşük verimli grup
liderlerinin işe yönelik merkezli liderlik tarzı uyguladığı görülmüştür.
Ohio ve Michigan Üniversiteleri’ndeki çalışmaların hemen ardından Teksas
Üniversitesi’nde görevli iki bilim adamı olan Jane Surgley Mouton ve Robert R. Blake de
davranışsal liderlik yaklaşımları alanında çalışmalar başlatırlar. Bu iki bilim adamı bir
“Yönetim Tarzı Matriksi” oluşturarak liderlik tarzlarını bu matriks üzerinde göstermiştir.
Böyle bir modelin en önemli yararı yöneticilere ve liderlere gösterdikleri davranışı
kavramsallaştırma imkânı vermesidir. Böylece lider, çeşitli eğitim ve geliştirme programları
ile kendi yönetim tarzında değişiklikler yapabilir. Yönetim ölçeğine göre lider tipleri beşe
ayrılır. Bunlar; etkili olmayan lider, klüp lideri, örgüt lideri, görev lideri ve ekip lideridir.
Yönetim teorisyeni Douglas McGregor (1906–1964) bilim topluluğu toplantısında,
alfabetik karakterlerle ortaya koyduğu Teori X ve Teori Y’yi kabul ettirmiştir. X kuramının
varsayımları otoriter ve müdahaleci özellikleri ile klasik yaklaşımı temsil eder nitelikte iken,
buna karşılık Y kuramı, demokratik ve katılımcı özellikleri ile modern yaklaşımı temsil eder
niteliktedir. X ve Y kuramları birbiriyle kıyaslandığında ise etkin liderlik davranışı açısından
Y kuramının daha çağdaş bir yaklaşım ifade ettiği açıkça görülmektedir. Michingan
Üniversitesi öğretim üyelerinden Rensis Likert de liderlikle ilgili çalışmalar yapmış ve bu
araştırmalar sonrası lider davranışlarını dört ana başlık altında toplayarak dörtlü yaklaşım
modeli ortaya koymuştur. Bunlar: sömürücü (istismarcı) otokratik, yardımsever otokratik,
katılımcı ve demokratik lider davranışıdır.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Davranışsal liderlik kuramına göre liderin başarılı olmasında talipçilerine karşı
ortaya koyduğu tutum ve davranışları çok önemlidir.
Davranışsal özelliği savunan bilim adamlarının dikkati miras kalan veya
kalıtsal olan liderlik anlayışından tamamen liderlerin ölçülebilir davranışlarına
çevrilmiştir.
Davranış teorilerine göre en uygun liderlik davranışı duruma göre değişecektir.
Davranışsal yaklaşıma liderin etkinliğini özellikleri değil davranışları
belirlemektedir.
Bir liderlik kuramı olan davranışsal yaklaşımda liderin izleyici ya da astları ile
ve amaca yönelik faaliyetler ile ilişkileri ele alınır.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi liderlikle ilgili yapılan çalışmalardan değildir?
Ohio State Üniversitesi çalışması
Michigan Üniversitesi çalışması
Blake ve Mouton’ın Yönetim Tarzı Matrisi
McGregor’ın X ve Y Teorileri
Cambridge Üniversitesi çalışması

3.
a)

Aşağıdakilerden hangisi Ohio State çalışmalarının bulgularından biridir?
Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça, personel devir hızı ve
devamsızlığı azalmaktadır.
Ortalama bir insan çalışmayı sevmez ve işten mümkün olduğu kadar kaçmaya
çalışır.
Kişi için iş, oyun ve dinlenme kadar tabiidir.
Kişi belirlediği amaç doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek çalışır.
Her insanın potansiyeli vardır. Uygun şartlar altında kişi bunları geliştirir ve
daha fazla sorumluluk yüklenmeyi öğrenir.

b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)

Ohio Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi çalışmaları bazı konularda
eleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu eleştirilerden biri
değildir?
Liderlik davranışlarının iki boyutlu olarak sınırlandırılması
Evrensel olarak etkili olduğu kabul edilebileceği düşünülen bir liderlik tarzının
önerilmesi
Durumsal değişkenlerin dikkate alınmamış olması
Davranışsal yaklaşımın desteklenmemesi
Hiçbiri
Blake Mouton’un Yönetim Tarzı Matriks’ine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Blake Mouton’un Yönetim Tarzı Matriks’i, lideri örgüt-birey ilişkisi içerisinde
görmektedir ve liderin bu yapı içerisindeki yerine göre etkinliği
belirlenmektedir.
Liderin örgüt-birey ilişkisini dengeli bir biçimde yönetmesi, lideri aranan lider
statüsüne getirir.
Böyle bir modelin en önemli yararı yöneticilere ve liderlere gösterdikleri
davranışı kavramsallaştırma imkanı vermesidir.
68

d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.

Teoriye göre sermaye kaynaklarındaki kayıplar, sigortalama, ödünç alma vb.
yollarla kolayca kapatılabildiği halde, insan kaynaklarında meydana gelen
kayıplar kolayca kapatılamazlar.
Bu model büyük ölçüde örgüt geliştirme ile ilgili eğitim programlarında
kullanılır.
McGregor’a göre aşağıdakilerden hangisi X Teorisi varsayımlarından biri
değildir?
Ortalama bir insan çalışmayı sevmez ve işten mümkün olduğu kadar kaçmaya
çalışır.
Ortalama bir insan sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli değildir ve
güvenceyi her şey tercih eder.
İnsanları çalıştırmak için onları zorlamalı, yakından kontrol etmeli ve amaçları
gerçekleştirmeleri için cezalandırılmalıdır
Her insanın potansiyeli vardır. Uygun şartlar altında kişi bunları geliştirir ve
daha fazla sorumluluk yüklenmeyi öğrenir.
Hiçbiri

d)
e)

McGregor’a göre aşağıdakilerden hangisi Y Teorisi varsayımlarından biri
değildir?
Kişi belirlediği amaç doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek çalışır.
Liderin yapması gereken uygun bir ortam yaratmak suretiyle insanın kendini
geliştirmesini ve sahip olduğu enerjiyi amaçları doğrultusunda kullanmasını
sağlamaktır.
Ortalama bir insan sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli değildir ve
güvenceyi her şey tercih eder.
Kişi belirlediği amaç doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek çalışır.
Kişi için iş, oyun ve dinlenme kadar tabiidir.

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Likert’in lider davranış türlerinden biri değildir?
Paylaşımcı
Sömürücü (İstismarcı) Otokratik
Yardımsever Otokratik
Katılımcı
Demokratiktir.

9.

Likert’in Sistem 4 Modeline İlişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
İstismarcı Otokratik lider astlara karşı hizmetçi-efendi anlayışında bir güven
anlayışına sahiptir.
Demokratik lider üst astların daima fikirlerini alırlar ve onları kullanır.
Katılımcı lider astlara kısmen güvenir. Fakat kararla ilgili kontrol elindedir
Yardımsever otokratik lider üstün astın bazen fikrini sorar.
Demokratik lider astlara bütün konularda tam olarak güvenir.

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)
10)

Lider, karar vermeden önce çalışanların fikirlerini alırken tamamen
olmasa da onlara büyük oranda güvenmektedir. Hangi işin nasıl ve ne
zaman yapılacağı konusunda çalışanlar karar verebilir. Cezadan çok
ödüllendirmeye önem verilmektedir. Bu şekilde tanımlanan lider
aşağıdakilerden hangisidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Yardımsever otokratik lider
Karizmatik lider
Katılımcı lider
Demokratik lider
Sömürücü otokratik lider

Cevaplar:

1)c, 2)e, 3)a, 4)d, 5)d, 6)d, 7)c, 8)a, 9)a, 10)c
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4. LİDERLİKTE DURUMSALLIK YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Liderlikte Durumsallık Yaklaşımının Özellikleri
4.2. Fiedler’in Durumsallık Modeli
4.3. House ve Evans’ın Amaç Yol Teorisi
4.4. Hersey ve Blanchhard’ın Olgunluk Modeli Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Liderlikte durumsallık yaklaşımının özellikleri hakkında bilgi veriniz.
2. Durumsal liderlik kuramlarını belirtiniz.
3. Fiedler’in Durumsallık Modeli hakkında bilgi veriniz.
4. House ve Evans’ın Amaç Yol Teorisi hakkında bilgi veriniz.
5. Hersey ve Blanchhard’ın Olgunluk Modeli Yaklaşımı’nı açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Durumsal Liderlik
Kuramının Özellikleri

Durumsal Liderlik
Kuramlar

Kazanım

Durumsal liderlik kuramının genel
özellikleri hakkında bilgi
verebilmek
Başlıca durumsal liderlik
kuramları olan Fiedler’in
Durumsallık Modeli, House ve
Evans’ın Amaç Yol Teorisi ve
Hersey ve Blanchhard’ın
Olgunluk Modeli Yaklaşımı
hakkında bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Durumsallık
Durumsallık kuramları
Fiedler’in Durumsallık Modeli
House ve Evans’ın Amaç Yol Teorisi
Hersey ve Blanchhard’ın Olgunluk Modeli Yaklaşımı
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Giriş
Davranışsal yaklaşımdan elde edilen sonuçlar sonrasında örgütlerin ve örgütlerin yapı
taşını oluşturan insan unsurunun örgütün faaliyet gösterdiği çevre ile etkileşimsel bir ilişkisi
olduğunun fark edilmesi üzerine durumsallık yaklaşımını oluşturan araştırmaların temeli
atılmıştır. Durumsallık yaklaşımı; liderlik olayının oluştuğu koşullara ağırlık veren teorilerden
oluşmaktadır. Bu nedenle, “Koşul-Bağımlılık Yaklaşımı” olarak da adlandırılmaktadır.
Durumsallık yaklaşımının genel varsayımı, değişik koşulların (durumların) değişik liderlik
tarzları gerektirdiğidir. Dolayısıyla, liderlik olayını açıklamaya çalışan bir teori, “koşullar”
değişkenini de modelin bir parçası yapmak zorundadır.
Bu bölümde öncelikle durumsal liderlik özelliklerinin bahsedilecektir.Sonrasında
Fiedler’in Durumsallık Modeli üzerinde durulacaktır. Fiedler’in durumsallık teorisine yönelik
araştırmaları maddeler halinde özetledikten sonra House ve Evans’ın Amaç Yol Teorisinden
bahsedilecektir. Sonrasında ise Hersey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik Modeli (Yaşam
Eğrisi)anlatılacaktır. Hersey ve Blanchard’ın geliştirdiği durumsallık yaklaşımı liderlik
tarzları grup üyelerinin olgunluk düzeylerine bağlı olarak incelenmektedir.
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4.1. Liderlikte Durumsallık Yaklaşımının Özellikleri
Davranışsal yaklaşımdan elde edilen sonuçlar sonrasında örgütlerin ve örgütlerin yapı
taşını oluşturan insan unsurunun örgütün faaliyet gösterdiği çevre ile etkileşimsel bir ilişkisi
olduğunun fark edilmesi üzerine durumsallık yaklaşımını oluşturan araştırmaların temeli
atılmıştır.
1970’li yıllarda belirmeye başlayan bu yaklaşımın araştırmaları da örgütün içinde
bulunduğu durum ve koşullara bağlı olarak liderlik davranışlarının nasıl değişim gösterdiğini
ya da nasıl değişim göstermesi gerektiğini inceleyerek etkin liderlik davranırlarının tespitine
yönelmişlerdir
Durumsallık teorisine göre liderlik etkililiğini etkileyen; (1) liderin özellikleri ve (2)
içinde bulunan durumun uyumluluk düzeyi olmak üzere iki faktör vardır.
Bu teorilerin genel varsayımı; değişik koşulların, değişik liderlik tarzları
gerektirdiğidir. Liderin etkinliğini belirleyen faktörler aşağıda görülebilir;
•

Gerçekleştirilmek istenen amacın niteliği

•

İzleyicilerin yetenekleri ve bekleyişleri

•

Liderliğin cereyan ettiği organizasyonun özellikleri

•

İzleyicilerin geçmiş deneyimleri.

Durumsallık teorilerine göre; en uygun liderlik davranışı duruma göre değişecektir.
Teorinin bu tezine karşın, hangi koşullarda hangi tür liderlik davranışının uygun olabileceğini
gösteren çalışmaların sayısı fazla değildir. Bu konuda en iyi bilinen çalışma, Fred Fiedler’in
durumsal lider etkililiği modelidir
Durumsallık yaklaşımı, liderlik olayının oluştuğu koşullara ağırlık veren teorilerden
oluşmaktadır. Bu nedenle, “Koşul-Bağımlılık Yaklaşımı” olarak da adlandırılmaktadır.
Durumsallık Yaklaşımı’nın genel varsayımı, değişik koşulların (durumların) değişik liderlik
tarzları gerektirdiğidir. Dolayısıyla, liderlik olayını açıklamaya çalışan bir teori, “koşullar”
değişkenini de modelin bir parçası yapmak zorundadır. Durumsallık Yaklaşımı, en uygun
liderlik davranışının koşullara ve durumlara göre değişeceğini savunduğu için, yönetimde
“tek ve en iyi” yönetim tarzı bulunduğunu ileri süren Davranışsal Yaklaşım’dan
farklılaşmaktadır. Bu nedenle, her durumda geçerli olan “tek en iyi” liderlik tarzı söz konusu
değildir. Ayrıca, Durumsallık Yaklaşımı, liderlik yeteneklerinin eğitim ve tecrübe yolu ile
geliştirilebileceğini kabul etmektedir.
Liderin etkinliğini belirleyen faktörler gerçekleştirilmek istenen amacın niteliği, grup
üyelerinin yetenekleri ve bekleyişleri, organizasyonun özellikleri, liderin ve izleyicilerin
geçmiş tecrübeleri olarak açıklanabilir.
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Durumsallık yaklaşımı liderin özellikleri davranışları ve içinde bulunduğu durum
arasında bir etkileşim olduğu düşüncesine dayandırılarak “en iyi liderlik nasıl ortaya konur”
sorusuna cevap verir. Bu yaklaşım liderlik kavramına daha gerçekçi bir anlayış geliştirmiş ve
her durumda farklı bir liderlik tarzının mümkün olduğunu ifade eden durumsallık akımı
olarak adlandırılmıştır
Durumsallık kuramına göre etkili liderlik belirli liderlik özellikleri ve davranışları ile
belirli durumsal koşulların bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Liderlik araştırmaları bu
karmaşık ilişkiyi ortaya çıkarmak amacına odaklanmıştır. Durumsallık yaklaşımı
organizasyon yapısını çeşitli içsel ve dışsal şartlar arasındaki ilişkilere göre şekil alan bir yapı
olarak ele alıp inceler.
Bu yaklaşıma göre organizasyon yapısı bir bağımlı değişkendir. Bu yaklaşıma göre her
insan ve durum farklıdır. Dolayısıyla klasik ve neo-klasiklerin iddia ettiği gibi her yerde ve
her zaman geçerli “en iyi yönetim tarzı” ya da “en iyi örgüt” yoktur. En iyi yönetim tarzı
insana, teknolojiye ve çevreye göre değişiklik göstermektedir. Bu yaklaşıma göre örgütler,
değişen çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, değişken bir çevrede sabit ilkelere
bağlı kalmak yanlıştır. Bu durum aşağıdaki şekil üzerinde şu şekilde gösterilebilir:

Şekil 4: Organizasyon Yapısı ve Dışsal – İçsel Faktörler
Durumsal liderlik teorilerinin çeşitli üstün özelliklerinden bahsedilebilir. Avery ve
Ryan’ın araştırmasında liderler, durumsal liderliği; çalışanları yönetmek için bir iskelet yapı
sağladığından yararlı, her duruma uygulanabildiği, sezgisel olduğu ve genel algımıza uygun
olduğu için değerli bir yönetim aracı olarak belirtmişlerdir. Durumsallık yaklaşımı bir başka
liderlik kuramıdır. Bu kurama göre, amacın özelliği, grup üyelerinin yetenekleri ve
beklentileri, örgütün özellikleri, liderin ve grup üyelerinin geçmiş deneyimleri lider
davranışlarını etkileyen temel değişkenler olarak kabul edilmiştir. Yani liderin etkinliği,
liderin kişiliği ve durumlar arasındaki ilişkilere bağlıdır.
Durumsal liderliğin üstünlüklerini Ralph ise şöyle sıralamaktadır.
•

Anlaşılabilir ve çok yönlü kavrama gücü ve görece uygulama kolaylığı
nedeniyle sezgiye dayalı olarak uygulanabilir.

•

“Tek boyuta indirgeme” biçimini reddetme prensibi.

•

Denetimcilerin gelişmeye dönük isteklerini karşılayabilecek lider özelliklerini
gerektirmesi.
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Durumsallık yaklaşımı organizasyon yapısını çeşitli içsel ve dışsal şartlar arasındaki
ilişkilere göre şekil alan bir yapı olarak ele alıp inceler. En iyi yönetim tarzı insana,
teknolojiye ve çevreye göre değişiklik göstermektedir. Bu yaklaşıma göre örgütler, değişen
çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, değişken bir çevrede sabit ilkelere bağlı
kalmak yanlıştır.
Durumsallık yaklaşımına göre örgütler değişmez ilkelere göre değil, içinde faaliyet
gösterdiği çevrenin koşullarına göre şekillenir. Böyle bir yaklaşım, değişen Katılımcıların
anahtar parçaları bir bütün olarak değerlendirmesine yardımcı olur.

4.2. Fiedler’in Durumsallık Modeli
Durumsallık yaklaşımları içerisinde, çalışmalarına davranışsal yaklaşım çerçevesinde
başlamasına rağmen, araştırmaları sonucunda, durumsallık yaklaşımı içerisinde
değerlendirilen “lider etkililiği” olarak adlandırılan yaklaşımı geliştiren ve lider davranışlarını
işe ve ilişkiye yönelik olarak ikiye ayıran Fiedler, önemlidir. Ona göre, bir liderin davranışları
katıdır, kolay değiştirilemez, o yüzden liderin davranışlarını değiştirmeye çalışmak yerine
örgütteki koşulları liderin tarzına uygun hale getirmek daha faydalıdır.
Fiedler, davranışçı kuramların bazı isabetli boyutlarını yakalamış olmakla birlikte,
liderliğin durumlara bağlı olarak değişebileceği sorusunu yanıtsız bıraktığı tezinden hareket
etmiştir, O da, davranışçı kuramların saptamış olduğu boyutlara benzer iki liderlik davranış
biçimi tanımlamıştır. Bunlardan ilki, işe güdülü; diğeri ise insana güdülü liderlik biçimleri
olarak tanımlanmıştır
Buraya kadar Fiedler modeli davranışçılardan pek fazla ayrılmamaktadır. Ancak
Fiedler, bu iki liderlik biçimlerinin, liderliğin yapıldığı ortama göre değişebileceği görüşünü
eklemiştir. Ona göre, davranış kişilik (gereksinimler, güdüler, dürtüler) ile durum (çevre)
arasındaki etkileşimin sonucudur.
Fiedler kuramının en önemli yönü, koşullarla liderlik davranışının birleştirilmesidir.
Lider davranışı durumdan duruma değişmez. Yöneticinin davranışını değiştirmek yerine
davranışına uygun yerde çalıştırmanın gerekli olduğu savunulmaktadır. Teorinin durumsallık
yaklaşımı olarak adlandırılmasının sebebi liderin etkiliğinin hem izleyenlere hem de duruma
bağlı olmasına dayanmasıdır. Fiedler’in durumsallık teorisine yönelik araştırmalar ve elde
edilen bulguları maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz.
• İzleyenlerle ilişkisi iyi olan lider, görev yapısını izleyenleri karara katma yoluyla
belirlediğinde ve konum gücü de güçlü olduğunda en yüksek etkililiğe ulaşmaktadır.
• Görev yapısını açıkça belirleyen ve güçlü olan bir lider, izleyenlerle ilişkisi kötü
bile olsa yüksek verim sağlamaktadır.
• Görev yapısını belirlemede, konum gücünü kullanmada ve izleyenlerle ilişki
kurmada zayıf olan lider, etkililiği en düşük olan liderdir.
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• Bir grubun etkiliği, liderin kritik durumlarda sergileyeceği liderlik niteliğine
bağlıdır.
• Her ortamda geçerli olan evrensel ve en iyi bir liderlik biçimi yoktur. Liderliği
imalat grupları yönetim kurulu yönetici gibi oldukça değişik gruplarda inceleyen
Fiedler lider ve durumun özelliklerinin dikkate alındığı bir liderlik modeli
geliştirmiştir.
Bu modelde hazırlanan ve on sekiz maddenin (Sevimli Sevimsiz, Arkadaş canlısıArkadaş canlısı olmayan, Reddedici Kabullenici, Gergin-Rahat, Mesafeli-Yakın, Soğuk,Sıcak, Destekleyici-Düşman, Can Sıkıcı- İlginç,Kavgacı- Uyumlu,Sıkıcı-Neşeli, Açık- Uzak,
Kaba-Kibar, Güvenilmez-Güvenilir, Saygılı-Saygısız, Kötü-Hoş, Kabullenen-Kabullenici
Olmayan, Riyakar- İçten, Hatırşinas-Kırıcı), sekiz basamaklı bir derecelendirmeye tabi
olacağı en az tercih edilen çalışma arkadaşı (Least Preffered Co-Worker: LPC) anketi
uygulanmıştır. Söz konusu LPC ölçeği Şekil 5 üzerinde görülebilir.
Sonuçta yüksek LPC grup puanlarına sahip liderlerin insanlar arası ilişkilere yönelik,
düşük LPC değerlerine sahip liderlerin ise göreve yönelik liderlik biçimine sahip olduğu
görülmüştür.
Şekil 5’te örneği görülen ölçek toplam 18 dilimden oluşur ve değerlendirmeye tabii
olan kişilerden bu dilimlerin her birinde yer alan bir kavramın iki zıt ucu arasındaki bir puanla
değerlemesi istenir. Ölçeği cevaplayan liderin alabileceği en düşük puan 18,en yüksek puan
ise 144’tür. Aldıkları LPC puanlarına bağlı olarak liderler için su yorumlar yapılabilir:
1. 18–64 Puan (Düşük LPC): Düşük LPC puanı liderin ise yöneliminin fazla
olduğunu belirler. Bu tarz liderler kişi ilişkilerini üretime maliyet katan bir unsur olarak
görürler. Otoriterdirler, astlarını sürekli denetim altında tutarak başarılması gereken islere
yönlendirirler.
2. 64–73 Puan: Bu puan aralığındaki liderler ise ve kişiye olan eğilimlerini aynı amaç
etrafında dengeleyen lider tipini oluştururlar.
3. 73–144 Puan (Yüksek LPC): LPC puanı yüksek liderler kişi yönelimli liderlerdir.
iş başarımından çok astlarının tatminine ve onlarla arkadaşça ilişkiler kurmaya önem verirler.
Astlarına karsı otoritelerini kullanmaktan ziyade onları serbest bırakmaya özen gösterirler.

80

Şekil 5: LPC Ölçeği
Fiedler’ın teorisine göre uygun liderlik tarzı, çeşitli durumlardaki kontrol derecesine
bağlıdır. Başarılı ve etkili liderliğe durum ve liderlik tarzının örtüşmesi sayesinde ulaşılır.
Durum ve liderlik tarzının örtüşmemesi halinde durumu değiştirmeye çalışmak liderlik tarzını
değiştirmeye çalışmaktan daha kolaydır.
Bu teori katı bir yaklaşım sunmak yerine liderin karşı karşıya kaldığı duruma göre
değişen geniş bir liderlik davranışı yelpazesi sunmasıdır. Örneğin bir ekibin şefi başlangıçta
katılımcı bir yaklaşım sergilemesine karşın, tecrübesi arttıkça plandan sapma olmaması için
zorlayıcı bir tutum takınabilir
Fiedler kuramının en önemli yönü, koşullarla liderlik davranışının birleştirilmesidir.
Fiedler Kuramı’nın temel varsayımı; lider davranışının durumdan duruma değişmeyeceğidir.
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Bu nedenle Fiedler, yöneticinin davranışını değiştirmek yerine, yöneticiyi o davranışa uygun
yerde çalıştırmanın gerekli olduğunu savunmaktadır.

4.3. House ve Evans’ın Amaç Yol Teorisi
Amaç - Yol Teorisi Liderlerin izleyenlerinin iş tatmini ve performansını ne şekilde
geliştirdiğini açıklamak amacıyla House ve Evans tarafından geliştirilen Amaç – Yol Liderlik
Yaklaşımında, liderin aktivitesi ve çalışanların motivasyonu öncelikle ele alınmıştır.
Çalışanlarını motive edebilen bir lider, grubun amacını başarma şansını yükseltir ve böylece
etkinliğin yükselme olasılığı artar. Amaç – Yol Yaklaşımı’nda yöneticiden liderliğe geçiş için
üç davranış biçimini iyi değerlemek gerekir;
1. Çalışanların gereksinimleriyle grup amaçlarını iyi birleştirmek gerekir.
2. Yönetici astlarının bireysel veya grup olarak işi başarma güçlerini nasıl
artıracağını araştırmak ve bu konuda özel yöntemler geliştirmek zorundadır.
3. Yönetici çalışanların teknik ve psişik özellikleri ile işi başarma arzuları arasında
ilişki ve denge kurmak zorundadır.
Bu yaklaşım bir liderin yapıyı harekete geçirme ve insana ilgi boyutlarını, grup
üyelerinin işten duyduğu tatmini arttırmak veya rol belirsizliğini azaltmak veya ortadan
kaldırmak için kullanabileceğini belirlemektedir. Diğer bir ifade ile bu yaklaşım “yapıyı
harekete geçirmeyi” rol belirsizliğini azaltan unsur, “insan faktörüne ilgiyi” ise, yapılan işten
duyulan tatmini arttıran bir araç olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşıma göre bir liderin görevi
şudur: Yapılacak işle ilgili durumları açığa kavuşturma veya değiştirme ve böylece grup
üyelerinin işten duyacakları tatmini artırmadır.
Bu yaklaşım, liderin izleyicilerini nasıl etkilediğini, iş ile ilgili hedeflerin nasıl
algılandığını ve amaca erişme yollarının neler olduğunu incelemektedir. Liderin görevi
astlarını harekete geçirmek, amaçları belirlemek ve bu amaçlara ulaşacak yolları bulmalarına
yardımcı olmaktır. Etkin bir liderlik, uygun liderlik tarzının duruma ve izleyenlerin
ihtiyaçlarına göre belirlenmesiyle oluşur.
Amaç – Yol Teorisi, liderin astlarının kişisel güçlerini örgütsel amaçların başarımı için
nasıl yönlendireceği veya kişisel amaçlar ile örgütsel amaçları uyumlaştırmaya dair nasıl bir
yol bulunabileceği sorularının cevabı üzerine odaklanmıştır. Bu sebeple de yol-amaç teorisin
de başarıyı hedefleyen bir lider öncelikle astlarının ihtiyaçları ile örgüt amaçlarını başarılı bir
biçimde uyumlaştırabilmeli, daha sonra astlarını organize etmenin yanı sıra onların is
başarımlarını arttırıcı yolları araştırıp geliştirmeli ve son olarak da astlarının teknik ve kişisel
özelliklerinin isi ile uyumunu sağlamaya çalışmalıdır. Fakat kişilerin bir amaca yönelmesi için
liderlerinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olması yeterli olmayacaktır çünkü astlara göre
asıl önemli olan liderin belirlediği davranışlar aracılığıyla belli sonuçlara ulaşabileceklerine
inanmaları ve ulaşacaklarına inandıkları sonuçların onlar için taşıdığı değerdir. Bu sebeple
liderin kişileri yönlendirebilmesinin asıl anahtarı astları için değer taşıyan amaçları
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belirleyerek onların bu amaçları gerçekleştirebilecekleri yola ışık tutmaktır. Amaç – Yol
Amaç teorisi bir liderin durumsal faktörlere bağlı olarak içinde farklı liderlik davranışları
sergileyebilecekleri fikrini savunmuş ve bu fikre dair dört farklı liderlik davranışı ortaya
koymaktadır. Amaç – Yol Teorisi’nde dört çeşit liderlik davranışı tanımlanmıştır. Lider,
tanımlanan bu dört çeşit liderlik davranışından birini uygulayarak astlarının motivasyonunu,
performansını ve iş tatminlerini etkileyebilmektedir. Bu dört çeşit liderlik davranışları aşağıda
görülebilir;
1.

Yönlendirici liderlik: Görevin yerine getirilmesi konusunda astlarını yönlendiren
ve astlarına yol gösteren liderlik tarzıdır. Grup üyelerinin çalışma rollerini
tanımlayan lider, astların beklentilerinin ne olduğunu bilir ve astlara işi nasıl
yapacakları konusunda bilgi verir.

2.

Destekleyici liderlik: Destekleyici liderler arkadaşçadır ve astlarının statüleri,
refahları ve ihtiyaçları üzerine düşündüğünü gösterir. Üyeleri birbirine göre eşit
olarak değerlendirir.

3.

Katılımcı liderlik: Lider, bir işle ilgili olarak karar almadan önce astlarının tavsiye
ve önerilerini dikkate alarak düşünür.

4.

Başarıya yönelmiş liderlik: Lider, çalışma grupları için amaçları ve astların en üst
düzeyde başarılı olmasındaki beklentileri tartışır. Eğer astlarda amaçlara yönelik
bir istek söz konusu ise, liderin, başarıya yönelmiş liderlik davranışı astların
performansının arttırılması ile sonuçlanır.

Sonuç olarak Amaç – Yol Teorisi mantıklı ve bazı deneysel dayanaklara sahip
gerçekçi bir teori olarak görülmektedir. Fakat bu teoriye yönelik olarak yapılan pek çok
araştırma, amaç-yol teorisinin orijinal biçimiyle çok basit olduğudur.

4.4. Hersey ve Blanchhard’ın Olgunluk Modeli Yaklaşımı
Hersey ve Blanchard’ın geliştirdiği durumsallık yaklaşımı liderlik tarzları grup
üyelerinin olgunluk düzeylerine bağlı olarak incelenmektedir. Liderin davranışları
izleyenlerin olgunluk derecesine göre belirlenir. Lider, otoriter ve destekleyici davranışlarını
hangi düzeyde uygulayacağına karar vermek için izleyenlerin durumunu, olgunluğunu sürekli
takip etmek durumundadır. Burada önemli nokta liderin kendi izleyenlerinin motivasyonunu
ve davranış şekillerini sürekli göz önüne alması gerektiği gerçeğidir. Lider yaptığı bu
gözlemler sonucunda kendi davranış biçimini belirleyecektir.
Hersey ve Blanchard’ın durumsallık modelinde, takipçilerin durumlarına göre, farklı
liderlik tarzlarının uygulanması gerektiği savunulmuştur Geniş kapsamlı bir araştırma
olmamasına rağmen, Hersey ve Blanchard’ın birlikte geliştirdikleri bu teori, yönetim eğitim
programlarında geniş bir şekilde işlenmektedir. Teori, bir lideri lider yapan temel
değişkenlerin, onu izleyenlerin olgunluk düzeyi olduğunu savunmaktadır. Lideri izleyenlerin
olgunluğunu belirleyen alt değişkenler aşağıda görülebilir;
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•

Uzmanlık

•

Yaşantı

•

Yeterlilik

•

İş Bilgisi

•

Makam

•

Kişilik Özellikleri

•

Örgüt İçindeki Bağımsızlık Düzeyleri

•

Lideri Algılama Biçimleri

•

Özelliklerinin Düzeyi

•

Liderden Beklentiler

Şekil 6 üzerinde Hersey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik (Yaşam Eğrisi ) Modeli
görülebilir.

Şekil 6: Hersey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik (Yaşam Eğrisi ) Modeli
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Şekilde görüleceği üzere lider davranışları ilişkiye ve göreve yönelik olma durumuna
göre S1, S2, S3 ve S4 olarak belirlendikten sonra, astların olgunluk durumları da olgun
olmayan durumdan olgun olan duruma göre derece M1, M2, M3 ve M4 olarak ifade
edilmektedir. Burada olgun olmayan astlar (M1) için, lider göreve daha çok önem vermekte,
ilişkilere ise daha az önem veren bir davranış sergilemektedir. Olgun olmayan astlara emir
verip icrasını isteme olan (S1) davranışını sergilemektedir. Olgunluğun biraz arttığı
durumlarda (M2) halinde ise lider yüksek görev yüksek ilişki davranışı sergilemekte, davranış
biçimi S2 niteliğinde olup astlara fikir ve emirlerinin gerekçelerini izah etmektedir. Olgunluk
düzeyinin biraz daha arttığı (M3) durumunda ise lider, yüksek ilişki düşük görev davranışını
(S3) sergileyerek işlerin yapılmasında astların görüş ve fikirlerini alarak onların yönetime
katılmalarını sağlamaktadır. Olgunluğun en yüksek düzeyde olduğu (M4) durumunda ise
lider, düşük ilişki düşük görev (S4) davranışını sergileyerek planlama ve icra yetkilerini
astlarına devretmektedir. Bu modele göre tek bir etkin liderlik stilinin olduğunu söylemek
güçtür. Birbirinden farklı ancak birbirini sürekli olarak etkileyen boyutların bileşimleri farklı
liderlik stillerini göstermektedir. Yaşam eğrisi kuramına yapılan eleştiriler ise bilimsel
araştırmacılar tarafından tam olarak dikkatlice test edilememiş olması ve alt düzeydeki
kişilerin doyum düzeyinin bu koşullarda uzun sürmeyeceği şeklindedir.
Yaşam eğrisi modeli olarak da adlandırılan Hersey ve Blanchard’ın durumsallık
modeli, dinamik ve esnek bir model olmasından dolayı büyük ilgi görmüştür. En etkili liderlik
stilinin belirlenebilmesi için astların motivasyon, deneyim ve yetenek düzeylerinin sürekli
değerlendirilmesi gerekmektedir. Hersey ve Blanchard’a göre uygun liderlik stili, sadece
astların motivasyonunu artırmayacak, aynı zamanda onların olgunlaşmalarına da yardımcı
olacaktır
Hersey ve Blanchard’ın “Yaşam Eğrisi Modeli” bilimsel araştırmacılar tarafından
testlerle desteklenerek varsayımlarının geçerliliğini kanıtlayacak sonuçlar ortaya koyamadığı
gerekçesiyle eleştirilere konu olmuştur. Modelin eleştiri aldığı bir diğer nokta ise modelin
yalnızca astların olgunluk düzeyi üzerine odaklanmış olmasıdır.
Bütün bunların yanı sıra model Fiedler, Reddin ve Blake-Mouton’un modellerini
tamamlayıcı bir yapı sergilemektedir. Ayrıca lider davranışlarının astların olgunluğuna bağlı
olarak gösterdiği esneklik üzerinde de önemle durulmuş olması modelin işlevselliğini arttırıcı
etkenler arasında sıralanabilir
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Uygulamalar
Durumsallık Yaklaşımı ve Eğitim Örgütlerinin Yönetimi
Durumsallık yaklaşımı modern (çağcıl) kuramlardan biridir. 1970’lerden sonra yapılan bir
dizi araştırmaya dayanmaktadır. Durumlarla ve koşullarla ilgilidir. Durumsallık yaklaşımı,
liderlik biçiminin, özel durumların gereklerine göre biçimlenmesi gerektiğini, bu nedenle tek
bir yaklaşımın bütün koşullar için geçerli olmayacağını belirtir. Liderler davranışlarını değişik
koşullara göre durum ve ortam değişkenlerini dikkate alarak ayarlamalılardır. Bu yaklaşım
lider yerine grubu inceler, yani bütünseldir. Liderlik sürecinin, lider izleyiciler(çalışanlar) ve
koşullar arasındaki ilişkilerden oluştuğunu belirtir.
Durumsallık yaklaşımının genel varsayımı şudur; tüm koşullarda uygulanabilecek en iyi
evrensel bir liderlik biçemi yoktur. Liderlik kural koyucu değil, betimseldir. Liderlik
davranışının seçiminde en önemli ölçüt etkililiktir, yani davranışın örgütün amacını hangi
etkililikte gerçekleştirilebildiğidir. Sonuç olarak ise bu amacı en iyi gerçekleştiren davranış
tercih edilir.
Eğitim Örgütlerinin Yönetimi Açısından Durumsallık Yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımını eğitim yönetimi açısından değerlendirdiğimizde örgüt kavramı
karşımıza çıkar. Durumsallık yaklaşımına göre her örgüt benzeri olmayan toplumsal, açık bir
sistemdir. Örgütler elverişli ortamda var olur ve iç-dış ortamından ayrı olarak ele alınamaz.
Yapılandırılmaları da buna göre olmalıdır. Her yer ve koşulda geçerli tek bir en iyi örgüt
yapısı yoktur. Örgütü tanımak için girdi, çıktı, süreç, geribildirim ve çevre tek tek
incelenmelidir ve her örgüt kendine özgü yönetilmelidir.
Değişik durumlar ve koşullarda, yönetimde başarılı olmak için farklı yöntem ve tekniklere,
farklı yaklaşımlara gerek vardır. En iyi yönetim, örgüt ve çevresel koşullara göre değişir.
Örgütün çalıştığı koşullardan, çevre, teknoloji, büyüklük, kaynaklar ve diğer faktörlerden
türetilen durumsallara uyum sağlayacak etkin örgütsel düzenleniş sağlanmalı ve ona göre
yönetilmelidir. Yöneticinin davranışı ve örgütün yapısı gördüğümüz gibi birçok şarta bağlıdır,
ne yapılacağı genelleştirilemez. Örneğin; kişileri güdüleme yalnızca paradan gelmeyebilir.
Bazı durumlarda para kazanmak temel güdüdür. Bazen güdü boş vakit, bazen statü, bazen
çevrenin kabulü olabilir. Bu durum yöneticileri örgütü yenilemeye, kendilerini geliştirmeye
yönlendirir.
Durumsallık Yaklaşımına Göre Ele Alındığında Mevcut Eğitim Yönetimi Sistemimizin
İhtiyaçları
Peki, eğitim kurumlarımızın mevcut yönetim şekli dikkate alındığında, durumsallık
yaklaşımının hangi özellikleri yönünden değişime ihtiyaç duyulmaktadır? Bu özelliklerden
ilki; yöneticinin gelişime, yeniliğe ve değişime açık olması gerekliliğidir. Yukarıda
belirttiğimiz gibi yönetici, örgütü her basamağında, her biriminde, her bölümünde bulunan
çalışanlar, araç-gereç, teknoloji gibi değişkenleri ele alarak yönetim davranışını
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oluşturmalıdır. Günümüzde teknoloji alanında büyük değişim ve gelişim yaşanmakta,
toplumların değer yargıları, devletlerin özellikleri sürekli değişmektedir. Okul bir örgüt ve
örgüt de iç-dış ortamından ayrı ele alınamayacağına göre yönetici çağa ayak uydurmalı,
bunlara seyirci kalmak yerine hem kendisini hem de yönettiği örgütü geliştirmeli, içinde
bulunduğu koşullara uyum sağlamalıdır.
İkincisi ise okul yöneticilerinin liderlik özelliğinden uzak olmasıdır. Her okul bölgesinin
benzersiz olması, her öğretmenin veya personelin farklı kişilik yapıları göstermesi, öğrenci
yaş ve kişilik özelliklerinin farklılıkları gibi pek çok değişken okulun yapısında etken
olduğundan eğitim sisteminin yöneticisi olan okul müdürleri liderlik özellikleri göstermek
durumundadır. Çünkü birçok değişkenin bir örgüt içerisinde uyumlu ve eşgüdümlü bir şekilde
verimli bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Bu nedenle, okul yöneticilerinin yetiştirilmelerine
önem verilmeli ve bu özelliğe dikkat ederek seçim yapılmalıdır.
Sonuç
Durumsallık yaklaşımı örgüt yöneticisine lider olma özelliğini getirir. Yöneticileri yeniliğe
yönlendirir ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini savunur. Yönetim sürecine çalışanları ve
diğer şartları dahil eder. En iyi yönetim şeklinin insana, çevreye ve çağa göre değişebildiğini
savunur. Bu yönleri ile eğitim sistemimizin ihtiyacı olan güncelliğe kavuşmasını sağlayabilir.
Kaynak: Nermin Araç Tarı, “Durumsallık Yaklaşımı ve Eğitim Örgütlerinin Yönetimi”,
https://www.academia.edu/5852719/DURUMSALLIK_YAKLA%C5%9EIMI_VE_E%C4%9
E%C4%B0T%C4%B0M_%C3%96RG%C3%9CTLER%C4%B0N%C4%B0N_Y%C3%96N
ET%C4%B0M%C4%B0
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Uygulama Soruları
•
•
•

Durumsallık yaklaşımının genel varsayımı nedir?
Durumsallık yaklaşımını eğitim yönetimi açısından değerlendirdiğimizde hangi
kavram karşımıza çıkar?
Durumsallık yaklaşımına göre mevcut eğitim yönetimi sistemimizin ihtiyaçları
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Davranışsal yaklaşımdan elde edilen sonuçlar sonrasında örgütlerin ve örgütlerin yapı
taşını oluşturan insan unsurunun örgütün faaliyet gösterdiği çevre ile etkileşimsel bir ilişkisi
olduğunun fark edilmesi üzerine durumsallık yaklaşımını oluşturan araştırmaların temeli
atılmıştır. Durumsallık teorisine göre liderlik etkililiğini etkileyen; (1) liderin özellikleri ve (2)
içinde bulunan durumun uyumluluk düzeyi olmak üzere iki faktör vardır.
Durumsallık Yaklaşımı, en uygun liderlik davranışının koşullara ve durumlara göre
değişeceğini savunduğu için, yönetimde “tek ve en iyi” yönetim tarzı bulunduğunu ileri süren
Davranışsal. Yaklaşım’dan farklılaşmaktadır. Durumsallık kuramına göre etkili liderlik belirli
liderlik özellikleri ve davranışları ile belirli durumsal koşulların bir araya gelmesi ile ortaya
çıkar. Liderlik araştırmaları bu karmaşık ilişkiyi ortaya çıkarmak amacına odaklanmıştır.
Durumsallık yaklaşımı organizasyon yapısını çeşitli içsel ve dışsal şartlar arasındaki ilişkilere
göre şekil alan bir yapı olarak ele alıp inceler. Durumsallık liderlik yaklaşımında en popüler
çalışma, Fred Fiedler’in durumsal lider etkililiği modelidir. Fiedler’e göre, bir liderin
davranışları katıdır, kolay değiştirilemez, o yüzden liderin davranışlarını değiştirmeye
çalışmak yerine örgütteki koşulları liderin tarzına uygun hale getirmek daha faydalıdır.
Fiedler de iki liderlik davranış biçimi tanımlamıştır. Bunlardan ilki, işe güdülü liderlik biçimi;
diğeri ise insana güdülü liderlik biçimidir Fiedler kuramının en önemli yönü, koşullarla
liderlik davranışının birleştirilmesidir.
Diğer durumsallık modeli olan House ve Evans’ın Amaç - Yol Teorisi’nde liderin
aktivitesi ve çalışanların motivasyonu öncelikle ele alınmıştır. Bu yaklaşım, liderin
izleyicilerini nasıl etkilediğini, iş ile ilgili hedeflerin nasıl algılandığını ve amaca erişme
yollarının neler olduğunu incelemektedir. Liderin görevi astlarını harekete geçirmek, amaçları
belirlemek ve bu amaçlara ulaşacak yolları bulmalarına yardımcı olmaktır. Etkin bir liderlik,
uygun liderlik tarzının duruma ve izleyenlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesiyle oluşur Bu
yaklaşım, liderin izleyicilerini nasıl etkilediğini, iş ile ilgili hedeflerin nasıl algılandığını ve
amaca erişme yollarının neler olduğunu incelemektedir. Liderin görevi astlarını harekete
geçirmek, amaçları belirlemek ve bu amaçlara ulaşacak yolları bulmalarına yardımcı olmaktır
Bir başka durumsallık modeli olan Hersey ve Blanchhard’ın Olgunluk Modeli
Yaklaşımı’nda liderlik tarzları grup üyelerinin olgunluk düzeylerine bağlı olarak
incelenmektedir. Modelde takipçilerin durumlarına göre, farklı liderlik tarzlarının
uygulanması gerektiği savunulmuştur Geniş kapsamlı bir araştırma olmamasına rağmen,
Hersey ve Blanchard’ın birlikte geliştirdikleri bu teori, yönetim eğitim programlarında geniş
bir şekilde işlenmektedir. Teori, bir lideri lider yapan temel değişkenlerin, onu izleyenlerin
olgunluk düzeyi olduğunu savunmaktadır Hersey ve Blanchard’ın “Yaşam Eğrisi Modeli”
bilimsel araştırmacılar tarafından testlerle desteklenerek varsayımlarının geçerliliğini
kanıtlayacak sonuçlar ortaya koyamadığı gerekçesiyle eleştirilere konu olmuştur. Modelin
eleştiri aldığı bir diğer nokta ise modelin yalnızca astların olgunluk düzeyi üzerine
odaklanmış olmasıdır.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi durumsal yaklaşıma göre liderin etkinliğini
belirleyen faktörlerden biri değildir?
Gerçekleştirilmek istenen amacın niteliği
İzleyicilerin fiziksel özellikleri
İzleyicilerin yetenekleri ve bekleyişleri
Liderliğin cereyan ettiği organizasyonun özellikleri
İzleyicilerin geçmiş deneyimleri.
Durumsallık yaklaşımına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Durumsallık yaklaşımı liderlik olayının oluştuğu koşullara ağırlık veren
teorilerden oluşmaktadır.
Durumsallık yaklaşımı, liderlik yeteneklerinin eğitim ve tecrübe yolu ile
geliştirilebileceğini kabul etmektedir.
Durumsallık yaklaşımı organizasyon yapısını çeşitli içsel ve dışsal şartlar
arasındaki ilişkilere göre şekil alan bir yapı olarak ele alıp inceler.
Durumsallık yaklaşımı lideri, örgüt-birey ilişkisi içerisinde görmektedir ve
liderin bu yapı içerisindeki yerine göre etkinliği belirlenmektedir.
Durumsallık
yaklaşımı
“Koşul-Bağımlılık
Yaklaşımı”
olarak
da
adlandırılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Ralph’a göre Durumsal liderliğin
üstünlüklerinden biri değildir?
Anlaşılabilirdir ve çok yönlü kavrama gücü
Görece uygulama kolaylığı nedeniyle sezgiye dayalı olarak uygulanabilir.
Tek boyuta indirgeme” biçimini reddetme prensibi
Denetimcilerin gelişmeye dönük isteklerini karşılayabilecek lider özelliklerini
gerektirmesi
Liderin etkinliğini özellikleri değil davranışları belirlemesi
Aşağıdakilerden hangisi Amaç – Yol Teorisi’nde tanımlanan liderlik
türlerinden biri değildir?
Yönlendirici liderlik
Destekleyici liderlik
Katılımcı liderlik
Yönetici liderlik
Başarıya yönelmiş liderlik
Hersey ve Blanchard’ın “Yaşam Eğrisi Modeli bazı eleştirilere konu
olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu eleştiri kaynaklarından
biridir?
Bilimsel araştırmacılar tarafından testlerle desteklenerek varsayımlarının
geçerliliğini kanıtlayacak sonuçlar ortaya koyamaması
Kullanılan kavramların ve genellemelerin basitleştirmesi nedeniyle
metodolojinin geçersizliği
Çalışanların beklentilerini yerine getirebilecek çözümler üretememesi
Liderin etkinliğini özellikleri değil davranışları belirlemesi
Her koşulda “o koşula uygun”liderlik tarzının etkili olacağını savunmaktır.
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)

Yönlendirici liderliğin temel özelliği nedir?
Liderler arkadaşçadır ve astlarının statüleri, refahları ve ihtiyaçları üzerine
düşünürler.
Lider, bir işle ilgili olarak karar almadan önce astlarının tavsiye ve önerilerini
dikkate alarak düşünür.
Lider, çalışma grupları için amaçları ve astların en üst düzeyde başarılı
olmasındaki beklentileri tartışır.
Görevin yerine getirilmesi konusunda astlarını yönlendiren ve astlarına yol
gösteren liderlik tarzıdır.
Lider çalışanların beklentileri istekleri morallerini düşürmeyecek düzeyde
karşılar.
Hersey ve Blanchard’ın durumsallık modeline göre lideri izleyenlerin
olgunluğunu belirleyen bir takım alt değişkenler bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu alt değişkenlerden biri değildir?
Uzmanlık
Fiziksel Özellikler
Kişilik Özellikleri
Makam
Yeterlilik
Aşağıdaki ifadelerden hangisi House ve Evans’ın amaç yol teorisine ilişkin
değildir?
Bir liderin yapıyı harekete geçirme ve insana ilgi boyutlarını, grup üyelerinin
işten duyduğu tatmini arttırmak veya rol belirsizliğini azaltmak veya ortadan
kaldırmak için kullanabileceğini belirlemektedir.
Liderin izleyicilerini nasıl etkilediğini, iş ile ilgili hedeflerin nasıl algılandığını
ve amaca erişme yollarının neler olduğunu incelemektedir.
Liderin astlarının kişisel güçlerini örgütsel amaçların başarımı için nasıl
yönlendireceği veya kişisel amaçlar ile örgütsel amaçları uyumlaştırmaya dair
nasıl bir yol bulunabileceği sorularının cevabı üzerine odaklanmıştır.
Başarıyı hedefleyen bir lider öncelikle astlarının ihtiyaçları ile örgüt amaçlarını
başarılı bir biçimde uyumlaştırabilmelidir.
Liderin davranışları izleyenlerin olgunluk derecesine göre belirlenir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hersey ve Blanchhard’ın olgunluk modeli
yaklaşımına ilişkin değildir?
Liderin davranışları izleyenlerin olgunluk derecesine göre belirlenir.
Bir liderin davranışları katıdır, kolay değiştirilemez, o yüzden liderin
davranışlarını değiştirmeye çalışmak yerine örgütteki koşulları liderin tarzına
uygun hale getirmek daha faydalıdır.
Dinamik ve esnek bir model olmasından dolayı büyük ilgi görmüştür.
Çalışanlarını motive edebilen bir lider, grubun amacını başarma şansını
yükseltir ve böylece etkinliğin yükselme olasılığı artar.
Liderin kendi izleyenlerinin motivasyonunu ve davranış şekillerini sürekli göz
önüne alması gerekir.
Fiedler’in Durumsallık Modeline ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Liderin davranışları kuraldır kolay değiştirilemez.
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b)
c)
d)
e)

İşe güdülü liderlik biçimi vardır.
Yönetici astlarının bireysel veya grup olarak işi başarma güçlerini nasıl
artıracağını araştırmak ve bu konuda özel yöntemler geliştirmek zorundadır.
Liderlik biçimleri liderliğin yapıldığı ortama göre değişir.
İnsana dayalı liderlik biçimi vardır.

Cevaplar:

1)b, 2)d, 3)e, 4)d, 5)a, 6)d, 7)b, 8)e, 9)b, 10)c
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5. LİDERLİKTE MODERN YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Liderlikte Modern Yaklaşımının Özellikleri
5.2. Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
5.3. Dönüştürücü Liderlik Yaklaşımı
5.4. Etkileşimci Liderlik Yaklaşımı
5.5. Narsistik Liderlik Yaklaşımı
5.6. Otantik Liderlik Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Liderlikte modern yaklaşımın özellikleri hakkında bilgi veriniz.
2. Karizmatik Liderlik Yaklaşımı’nı açıklayınız.
3. Dönüştürücü Liderlik Yaklaşımı’nı açıklayınız.
4. Etkileşimci Liderlik Yaklaşımı’nı açıklayınız.
5. Narsistik Liderlik Yaklaşımı’nı açıklayınız.
6. Otantik Liderlik Yaklaşımı’nı açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Modern Liderlik
Kuramının Özellikleri

Modern Liderlik
Kuramlar

Kazanım
Modern liderlik kuramının
genel özellikleri hakkında
bilgi verebilmek
Başlıca modern liderlik
kuramları olan Karizmatik
Liderlik, Dönüştürücü
Liderlik, Etkileşimci
Liderlik, Narsistik Liderlik
ve Otantik Liderlik hakkında
bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Modern liderlik
Karizmatik
Dönüştürücü
Etkileşimci
Narsistik
Otantik
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Giriş
Sürekli değişen dünya şartlarında bir çok alanda olduğu gibi liderlik alanında
gelişmeler ve yenilikler yaşanmakta, buna paralel olarak liderlikle ilgili eski yaklaşımları
geliştiren veya yepyeni bakış açısına sahip görüşler ortaya konmaktadır.
Yönetim ve organizasyon alanında ortaya çıkan gelişmeler ve yeni kavramlar, liderlik
alanında da yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1970’lerin ortalarından itibaren,
örgütsel davranış alanında uzmanlaşan sosyo-psikoloji temelli araştırmacılar, gelişen
teknolojinin gereklerine ve değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için formel
organizasyonların strateji, kültür ve uygulamalarında köklü değişimlerin yapılması gereğini
kavrayarak, formel organizasyonlarda değişim üzerinde liderlerin etkilerini açıklamaya
çalışmışlardır.
Bu bölümde Postmodern Kuramlar olarak yer verilen bu yaklaşımlar çerçevesinde ele
alınacak olan kuramlar; Karizmatik Liderlik Kuramı, Etkileşimci Liderlik Kuramı, Stratejik
Liderlik Kuramı, Vizyoner Liderlik Kuramı ve Dönüştürücü Liderlik Kuramı olarak
sıralanabilir. Bahsi geçen her bir liderlik kuramının birbirinden farklı yönlerini üzerinde
durulmuştur. Liderlikte modern yaklaşımlar başlığı altında ele alınan bu kuramlarda liderlerin
sahip olması gereken özelliklerden detaylı şekilde bahsedilmiştir.
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5.1. Liderlikte Modern Yaklaşımının Özellikleri
Sürekli değişen dünya şartlarında birçok alanda olduğu gibi liderlik alanında
gelişmeler ve yenilikler yaşanmakta, buna paralel olarak liderlikle ilgili eski yaklaşımları
geliştiren veya yepyeni bakış açısına sahip görüşler ortaya konmaktadır.
1978 yılından itibaren yönetim ve liderlik konularında klasik ve geleneksel lider
davranış biçimleri yanında, Burns ve Bass’ın yaptıkları araştırmalarda yeni bir ayrımın
yapılması gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu ayırım, “Transaksiyonel Lider” ve
“Transformasyonel Lider” davranışları şeklinde yapılmıştır. Ayrıca “Karizmatik Lider”
kavramı ile hem yönetsel hem de davranışsal ve kişisel özellikler bir arada düşünülerek
liderlik yeni bir başlık altında sınıflandırılmaktadır. Küresel rekabetin getirmiş olduğu zihni
ve organizasyonel boyuttaki değişimler etkinlik sürecini etkilemekte bu değişim liderlik
konusunda da etkisini sürdürmektedir.
Postmodern Kuramlar olarak yer verdiğimiz bu yaklaşımlar çerçevesinde ele alınacak
olan kuramlar; Karizmatik Liderlik Kuramı, Etkileşimci Liderlik Kuramı, Narsistik Liderlik
Kuramı, Otantik Liderlik Kuramı ve Dönüştürücü Liderlik Kuramı olacaktır.
Yönetim ve organizasyon alanında ortaya çıkan gelişmeler ve yeni kavramlar, liderlik
alanında da yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1970’lerin ortalarından itibaren,
örgütsel davranış alanında uzmanlaşan sosyo-psikoloji temelli araştırmacılar, gelişen
teknolojinin gereklerine ve değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için formel
organizasyonların strateji, kültür ve uygulamalarında köklü değişimlerin yapılması gereğini
kavrayarak, formel organizasyonlarda değişim üzerinde liderlerin etkilerini açıklamaya
çalışmışlardır.
Bu araştırmalarla birlikte ilgi; normal yönetici davranışlarından, izleyiciler ve sosyal
sistemler üzerinde güçlü etkileri olan olağanüstü liderler üzerine kaymıştır. Karizmatik,
transformasyonel, ilham verici ve vizyoner liderler olarak tanımlanan bu liderlerin, izleyiciler
üzerinde ve örgütsel performansı geliştirmede güçlü etkilerinin olduğu görülmüştür

5.2. Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
“Karizma” terimini yönetim bilimine kazandıran ilk kişi “karizmatik otorite”
kavramıyla Max Weber olmuştur. Zaman içinde yapılan pek çok araştırmaya konu olan bu
terim, daha sonra “karizmatik liderlik” adı verilen yeni liderlik türünün büyük ilgi görmesiyle
baslıca yönetim bilimcilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır Karizmatik Liderlik
Yaklaşımı” ile Conger ve Kanungo, bu yeni liderlik modeli üzerinde başarılı çalışmalar ortaya
koymuşlardır.
House ise ortaya koyduğu Karizmatik Liderlik Yaklaşımı’ndaki çalışmalarını dini ve
siyasi liderlerin analizi yoluyla yapmıştır. House teorisinde karizmatik liderlerin; kendilerine
özgü davranış biçimlerine, astlarıyla olan ilişkilerine ve hangi ortamlarda ortaya çıktıkları
konularına açıklık getirmeye çalışmıştır. Topladığı veriler sonucunda House karizmatik
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liderin en çok ihtiyaç duyduğu unsurların güç, inanç ve ideallere sahip olma ile kendine güven
olduğu sonucuna varmıştır Karizma kelimesi köken olarak Yunanca bir kelimedir ve ihsan
edilmiş, bağışlanmış, ilahi ilham yeteneği anlamlarına gelir. Kökü inayet anlamında olan
Khoris’tir. Sözlüklerde ise yaratıcı duygu ve düşünceye yöneltici özel bir liderlik yeteneği
olarak da tanımlanır.
Daha sonra Hıristiyan kilisesinde, Tanrı tarafından iyileştirme, tahmin gibi olağanüstü
beceri gerektiren işleri gerçekleştirebilmek için gönderilen yetenekleri açıklamak amacıyla
kullanılmıştır Karizmatik güç diğer güç kaynaklarından farklıdır. Bu gücün kaynağı,
doğrudan liderin kişiliğiyle ilgilidir. Liderin kişiliğinin astlara ilham verebilmesi, onların arzu
ve ümitlerini dile getirebilmesi bu gücün temelidir. Saygı duydukları, kişiliklerini
beğendikleri, sempatik olarak gördükleri liderlerle kendilerini özdeşleştiren astlar,
kendileriyle özdeşleştirdikleri liderlerinin vermiş olduğu emirleri daha kolay benimseyip
yerine getirmektedirler. Karizmatik güçte, liderin bulunduğu makam ve sahip olduğu
unvandan çok liderin kişilik özellikleri ön plandadır
Karizmatik liderlerin kişilik özelliklerini belirlemeye çalışan birçok araştırma
yapılmıştır. En ayrıntılı analiz, Conger ve Kanungo tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
araştırmacılar, karizmatik liderlerin gelenek ve göreneklere uymayan, iddialı ve kendine
güvenen kişiler oldukları, statükoyu korumaktan ziyade köklü değişimleri tercih ettikleri
sonucuna ulaşmışlardır. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk, Hitler ve Mussolini böyle kişilerdir.
Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere karizmatik liderlik; bir işletme liderliğinden öte;
toplumsal değişimleri beraberinde getiren sosyal bir yaklaşımı temsil etmektedir.
Karizmatik gücün kaynağı liderin sahip olduğu kişisel özelliklerdir. Karizma, bireyi
normal insanlardan ayıran istisnai bazı kudretleri belirten kişisel bir özelliktir. Karizmatik bir
liderlerin sahip olduğu bu istisnai özelliklerin bazıları şunlardır;
•

Olağanüstü yetenekler,

•

Yüksek özgüven,

•

Yüksek etkileme ve baskın olma ihtiyacı,

•

İnançlarının doğruluğuna ikna etme,

•

Risk alma,

•

Kendini dava için feda etme,

•

Vizyona ulaşmak için yüksek maliyete katlanma,

•

İzleyicilerin ihtiyaçlarına önem verme,

•

Kriz durumlarında radikal çözümler üretebilme,
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•

Yeteneklerinde süreklilik taşıması,

Karizmatik lider çevresindeki insanları etkileyebildiği zaman ortaya çıkmaktadır
Liderin sergilediği davranışlar ve sahip olduğu kişisel özellikler çevresinde olumlu etkiler
bırakır Karizmatik gücün ortaya çıkabilmesi için liderin çalışanların gözünde çekici bir hale
gelmesi gerekmektedir. Lider çevresinde çekici ve arkasından gidilmesi uygun görülen bir
kişi ise karizmatik güç sahibidir. Sahip olunan karizma diğer çalışanların lidere benzemek
istemeleri ile sonuçlanacaktır.
Doğal olarak da diğer çalışanlar lideri takip edeceklerdir. Lider ile çalışanlar
arasındaki etkileşim ne kadar güçlüyse karizmatik güç o kadar başarılı olacaktır. Liderin
çalışanlara karşı adaletli davranması ve onların istek ve duygularına karşılık verebilmesi
liderin karizma sahibi olmasına sebep olacaktır. Diğer tarafta çalışanlara karşı ayrımcılık
yapıldığında ya da olumsuz davranışların gösterildiğinde karizmatik güç ortadan kalkacaktır.
Karizmatik güç liderin etkili bir lider olmasına sebep olacaktır. Karizmatik gücün
etkin bir biçimde kullanılması ile beraber çalışanlar liderin peşinden gideceklerdir. Lider
çalışanlar için iyi bir model olacaktır. Zira karizma çalışanları kendisine çekecektir.
Karizmatik liderler, kuvvetli bir güç ihtiyacı duyarlar, özgüvenleri çok yüksektir.
İnanç ve idealleri hakkında güçlü kanaatleri vardır. Vizyon iletmek, yönetilenler üzerinde etki
oluşturmak ve onlara model olmak için çaba harcarlar. İşin anlam ve önemini, yüksek
performans beklentisini ve astlarına başarıları konusunda güvenleri olduğunu belirtirler.
Bass’a göre bu liderler çok üstün tartışma ve inandırma gücüne, teknik uzmanlığa
sahiptir ve astlarında tutumsal, davranışsal ve coşkusal değişiklikler yaparlar. Stres altında
olanlar ve rahatlama arayanlar kolayca liderlerin söylediklerine bu şevkle inançlarını
güçlendirirler. Stresten rahatlatmak için kolektif çabaları seferber eder ve yenilikçi misyonunu
oluştururlar. Radikal değişiklikleri ve cesur, sıra dışı eylemleri, takipçilerin kendi ideolojileri,
değerleri ve inançları ile tutarlı bir şekilde savunurlar. Astlar yaşanan bu değişimle birlikte
kendilerini önderin değer ve davranışları ile şekillendirirler. Lidere karşı aşırı sadakat, güven,
bağlılık gösterirler. Karizmatik liderler üyelerinin ihtiyaç, değer, kaynak ve özlemlerini kendi
ilgilerinden kolektif ilgilere dönüştürürler. Karizmatik liderler kararlıdırlar. Bunun sebebi
duyguları, izlenimleri ve duyguları arasında çatışma yaşamamalarıdır.
House ise ortaya koyduğu “Karizmatik Liderlik Yaklaşımı’ndaki çalışmalarını dini ve
siyasi liderlerin analizi yoluyla yapmıştır. House teorisinde karizmatik liderlerin; kendilerine
özgü davranış biçimlerine, astlarıyla olan ilişkilerine ve hangi ortamlarda ortaya çıktıkları
konularına açıklık getirmeye çalışmıştır. Topladığı veriler sonucunda House karizmatik
liderin en çok ihtiyaç duyduğu unsurların güç, inanç ve ideallere sahip olma ile kendine güven
olduğu sonucuna varmıştır.
Karizmanın formel organizasyonlarda nasıl ele alınabileceğine yönelik en önemli
çalışmanın House’un 1977 yılında geliştirdiği karizmatik liderlik yaklaşımı olduğu
söylenebilir. Karizmatik liderliği açıklayabilmek için test edilebilir ve daha çok gözleme
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dayalı birtakım varsayımlar ortaya atmıştır. Yaklaşım, karizmatik liderin nasıl davrandığı,
diğer insanlardan farkları ve daha çok hangi ortamlarda ortaya çıktıkları üzerine
yoğunlaşmıştır. Kişilik, nitelikleri, davranışları ve ortamı hesaba kattığı için diğer
yaklaşımlardan daha çok kabul görmüştür.
Liderin karizmatik olup olmadığını ortaya çıkaran sekiz gösterge belirlenmiştir.
Bunlar:
•

Takipçilerin, liderin inançlarının doğruluğuna olan güvenleri,

•

Takipçilerin, inançlarıyla liderin inançlarının benzerliği,

•

Liderin takipçiler tarafından kayıtsız-koşulsuz kabul edilmesi,

•

Takipçilerin lideri etkileyebilmeleri,

•

Takipçilerin, lidere isteyerek itaat etmeleri,

•

Takipçilerin organizasyon amaçlarının belirlenmesindeki payları,

•

Takipçilerin çabalarını arttırma istekleri,

•

Takipçilerin grup amaçlarını ortaklaşa gerçekleştirebilmelerine olan inançlarıdır.

Yukl, karizmatik liderliğin her zaman faydasının görülemeyeceğini ve örgüt üzerinde
zararlı etkilerinin de olabileceğini belirtmiştir. Başarılı işletme kuran çoğu girişimcinin,
işletmesini adeta bir kale olarak görmekte olduğunu ve bu kalenin düşmemesi adına girişilen
her türlü faaliyette oldukça zalim ve ego düşkünü olduklarından bahsetmiştir. Yukl,
karizmatik liderlerin bu tip bireysel güç eğilimleri, liderleri düşüncesiz, çıkarcı, zorba, itici ve
sürekli durumu korumaya çalışan bir yapıya yöneltmektedir. Bu tip liderlerin elinde
bulundurduğu formel yetki, şiddetli bir krizden dolayı örgütün üzerindeki stres arttığında
geleneksel değerleri ve inançları ele almada zayıflamaktadır.
Karizmatik liderin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı koşullar şunlardır;
•

Değişimi zorunlu kılan ya da mevcut durumu yaşanmaz kılan kriz, kaos ya da
belirsizlik koşullarının mevcudiyeti,

•

İzleyicilerin görev ve rollerinin ideoloji ile bağlandırılmış olması,

•

Mevcut koşullardan tatminsizlik duygusunun yoğun biçimde yaşanması,

•

Aslında mevcut olmayan bir sorunun suni olarak yaratılmış olması,

•

Geleneksel iş görme yol ve yöntemlerinin değerini yitirmiş olması,

•

İzleyicilerinin kimlik ve değerlerinin liderin vizyonu ile uyumlu olması,
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•

Örgüte bağlılığı sağlayan bir misyonun mevcudiyeti,

•

Örgütte çok sayıda insanın yetersizlik, korku, pişmanlık, suçluluk, düşmanlık
duyguları yaşıyor olması,

•

Bastırılmış duygu ve tepkileri harekete geçirecek bir davanın mevcut olması,

Liderliğe ilişkin yanlış bir yargı da, liderliğin sonradan öğrenilen bir olgu olmadığı
doğuştan olduğu şeklindedir. Herkesin lider olamayacağıdır. Bu bir yanlış inançtır. Genetik
yapıdan gelen fiziksel özellikler, hırs, karizma diye nitelendirilen özellikler bir lider yaratmaz.
Daha başka özelliklerin de olması gerekmektedir. Çünkü liderlik öğrenilebilir. Herkes liderlik
davranışları gösterebilir. Liderlik belli bir statüye, konuma, makama özgü bir özellik olarak
algılanmamalıdır. Liderlik karizma gizemiyle birkaç kişiye verilebilen bir olgu hiç olamaz.
Çünkü liderlik bir süreçtir. Herkes potansiyeli oranında, liderlik davranışlarını sergileyebilir.
Eğitim yöneticisinin gerek okul çevresiyle gerekse eğitimle ilgili çevrelerle doğrudan
ilişkisi bağlamında, karizmatik bir yol yüklenmesi söz konusudur. Bu bir anlamda, bu rolü
ona yükleyenlerin ihtiyaç düzeyi ile ilişkilidir. Bu süreç, genellikle tek yönlü işlemektedir.
Lider grubun, topluluğun kurucusu olarak bir anda ortaya çıkar. Eğitim alanındaki karizmatik
lider olma özelliği, yaşanan problemleri ve çatışmaları çözen yöneticilere atfedilmektedir.

5.3. Dönüştürücü Liderlik Yaklaşımı
Dönüştürücü liderlik anlayışı diğer liderlik tarzlarıyla karşılaştırıldığı zaman
takipçileri motive etmede nitel olarak farklı yaklaşımları sayesinde 1990’lı yıllarda önemli bir
liderlik tarzı olarak popülerlik ve canlılık kazanmıştır. Önce Burns tarafından ortaya konulan,
daha sonra da Bass tarafından geliştirilen dönüştürücü liderlik, gelecekte paylaşılan bir vizyon
yaratmak, çalışanları zihinsel olarak harekete geçirmek ve çalışanlarda bireysel farklılıklara
önem vermede bir liderin yeteneği olarak belirtilmektedir.
Dönüştürücü liderler, özellikle karizmatik liderler olmak üzere, diğer etkili liderlerin
kişisel özelliklerine sahiptirler. Her şeyden öte karizmatiktirler.
Madsen ve Albrechtsen, karizmatik liderliğin kutsal bir kahraman veya kutsal bir
kişilik olduğunu ve bunların dönüştürücü liderlik için de söylenebileceğini; ancak bunların
yeterli olmadığını ifade etmektedirler. Dönüştürücü liderlik güven, saygı ve yetkilendirmeyi
de içermelidir. Dönüştürücü liderlik davranışı gelecekteki gelişimlere odaklanır ayrıca ilişki
odaklı liderlik olarak da adlandırılır.
Dönüştürücü liderlik; astların duygu, düşünce, inanç ve değerlerini dönüştürerek
onların beklentilerinin de ötesinde performans sağlama amacına yönelik bir liderlik tarzıdır.
Liderlerin izleyicilerinin duygu, düşünce, inanç ve değerlerini dönüştürebilmesi için
üç yol önerilmektedir
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•

İzleyicilerinin, görevlerinin değer ve öneminin farkında olmalarını ve bu görevleri
yerine getirecek yolları bilmelerini sağlamak,

•

İzleyicilerin, kendi kişisel çıkarlarının ötesinde ekibin veya örgütün amaçlarına
odaklanmalarını sağlamak ve onları bu yönde motive etmek,

•

İzleyicilerin ihtiyaçlarını değiştirerek ve geliştirerek, kişisel büyümeye, gelişmeye
ve başarıya değer vermeleri için daha yüksek düzeydeki ihtiyaçlarını harekete
geçirmek; yani işgörenlerin kendini gerçekleştirme gibi daha yüksek istek ve
ihtiyaçlarına odaklanmalarını sağlamak.

Yukl’a göre dönüştürücü liderlerin liderlik süreci içersinde sahip olması gereken
özellikler şunlardır;
•

Açık ve çekici bir vizyon geliştirmek,

•

Vizyonu gerçekleştirmek için strateji geliştirmek,

•

Vizyonu izleyicilere açık bir şekilde iletmek ve yaymak,

•

Vizyonun gerçekleşeceğine dair güvenini ve iyimserliğini göstermek,

•

Vizyonun gerçekleşmesinde izleyicilere karşı inanç ve güvenini açıklamak,

•

Güveni oluşturmak ve pekiştirmek için başlangıçta ulaşılabilir küçük başarılarla
hareket etmek,

•

Başarıları kutlamak,

•

Anahtar değerleri vurgulamak ve yeni vizyonun değerlerinin yerleşmesi için
sembolik faaliyetlerde bulunmak,

•

Rol modeli oluşturarak örnek olmak ve örneklerle yönetmek,

•

Yeni kültürel formlar yaratmak, mevcutları değiştirmek veya eski formları yok
etmek,

•

Değişime uyumda, insanlara yardımcı olacak yeni geçiş adetleri (törenleri ve
seremonileri) kullanmak,

Dönüştürücü liderlik; özellikle kriz durumlarında, dinamik ve istikrarsız çevrelerde,
karmaşık yapıya sahip işlerde ön plana çıkmaktadır. Atılım yapmak isteyen ve yenilikçi
gelişme politikaları izleyen örgütlerde hiç kuşkusuz dönüşümcü liderlik tarzı etkili
olmaktadır. Liderlik tarzının etkili olmasından kastedilen örgütsel amaç ve hedeflerin
başarılma derecesidir.
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5.4. Etkileşimci Liderlik Yaklaşımı
Etkileşimci ya da transaksiyonel liderler, çalışanların geçmişten süregelen
faaliyetlerini daha etkin ve verimli kılmak veya iyileştirmek sureti ile iş yapma ve yaptırma
yolunu seçmektedirler. Bu yaklaşımı benimseyen liderler, yetkilerini çalışanları
ödüllendirmeyi, daha çok çaba göstermeleri için para ve statü verme biçiminde kullanırlar.
Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi yönleri ile çok az ilgilenirler.
Etkileşimci lider biraz gelenekçi yapıya sahiptir. Geçmişteki olumlu ve yararlı
gelenekleri sürdürme, bunları gelecek nesillere bırakma bakımından yararlı hizmetlerde
bulunur. Atılım yapmak ve yenilikçi gelişme politikaları izleyen organizasyonlarda
transformasyonel liderlik biçimi, aksine durgun büyüme ve tasarruf politikasını benimsemiş
organizasyonlarda da etkileşimci liderlik biçimi etkili olmaktadır.
Etkileşimci lider çalışanlar ve lider arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmıştır. Gelenekçi
bir yapıya sahip olan etkileşimci liderlere göre çalışanlar kendilerinden beklenilen kadarını
yaparlar. Lider karşılıklı bağlılıkla, çalışanlara istediklerini verdiği sürece başarı bekler.
Etkileşimci lider hedeflere ulaştırmak için daha pratik davranır. Sorunlara zamanında
müdahale ederler.
Etkileşimci liderliğin üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar; (1) Koşulsal Ödül, (2)
İstisnalarla Yönetim ve (3) Bırakınız Yapsınlar Tarzındaki Liderliktir.
Koşulsal Ödül: Etkileşimci lider izleyenlerin ödül alabilmeleri için ne yapmaları
gerektiğini net olarak ortaya koyar. İzleyenlerin gereksinimlerini karşılayabilmek için onların
gerekli çabaları göstermeleri durumunda onları ödüllendirirler. Liderler kendilerine bağlı
çalışanların ihtiyaçlarını anlarlar ve çeşitli ödüllerle onları teşvik ederler. İzleyenden beklenen
ile bunun sonucunda elde edeceği şey arasında yakın bir ilişki olduğunu bilir. Bir tür karşılıklı
değiş tokuş durumu mevcuttur. Bu tür liderler baştan belirlenen sonuçlardan fazlasını
alamamaktadır.
İstisnalarla Yönetim: Lider süreci aktif olarak takip ediyor ve olumsuzluk
durumunda ya da oluşma olasılığında derhal müdahale ediyorsa istisnalarla yönetimin aktif
boyutudur. Ancak, olumsuzluk ortaya çıkıncaya kadar bir müdahalede bulunmuyorsa bu da
istisnalarla yönetimin pasif boyutudur. Bu tip liderler genelde hatalara yönelir ve sürekli
bunları dile getirirler. Bu da izleyenler üzerinde baskı oluşturur. Ceza ve disiplin istisnalarla
yönetimin bir aracı olabilir.
Bırakınız Yapsınlar Tarzındaki Liderlik: Burada da lider herhangi bir müdahalede
bulunmayarak süreci izleyenlere bırakmaktadır.

5.5. Narsistik Liderlik Yaklaşımı
Narsisizm kavramı Yunan mitolojisinde, sudaki aksini görerek kendine aşık olan ve
ömrünü hiç ulaşamayacağı bu sevgiliyi seyrederek tüketen Narkissos’dan gelmektedir.
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Mitolojiye göre; “Kahin Teiresias, bebek Narkissos’un kendini tanıyamadığı takdirde
çok uzun bir hayat süreceği kehanetinde bulunur. Narkissos olgunlaştıkça karşı konulmayacak
kadar yakışıklı, sayısız genç aşığını suçluluk duygusu hissetmeksizin reddeden kibirli ve
inatçı birine dönüşür. Ameinius adında hor gördüğü bir aşığı, Narkissos tarafından kendisine
verilen bir kılıçla intihar eder. Ameinius’un intikam duasına Peri kraliçesi Nemesis cevap
verir. Güçlerini kullanarak Narkissos’un aşık olmasını sağlar ancak şöyle bir şartı vardır:
“Kimseyi sevemeyen kendisini sevsin.” Narkissos bir gün su içmek için nehrin kenarında
eğildiğinde, sudaki aksini görür ve ona aşık olur. Geri kalan hayatını ulaşılamayacak bu aşığa
hasret çekerek geçirir Kendisini bu eziyetten sadece ölümün kurtarabileceğine inanan
Narkissos göğsüne bir hançer saplayarak hayatına son verir.
Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 1980’de yayınlanan DSM-III’de patolojik
narsisisizm bir kişilik bozukluğu olarak ilk kez yer almıştır. 1994 de son halini almıştır. DSMIV tanımına göre narsistik kişilik bozukluğu; “Dokuz kriterden beşinin olması ile ortaya çıkan
erken erişkenlik döneminde başlayan beğeni ihtiyacının had safhada olduğu, empati
duygusundan yoksunlukla ortaya çıkan bir süreçtir.
DMS-IV tarafından belirtilen Narsistik kişilik bozukluğu kriterleri aşağıdaki gibidir;
• Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır (Örn: Başarılarını yeteneklerini
abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin olağanüstü biri olarak bilinmeyi bekler).
• Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi fantezileri üzerine kafa
yorar.
• Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna inanır ve ancak özel ya da toplumsal durumu
üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da onlarla arkadaşlık
etmesi gerektiğine inanır.
•

Çok beğenilmek ister.

• Hak kazandığı duygusu vardır (Kendisinin, özellikle kayrılacak olduğu bir tedavi
biçimi uygulanacağı beklentileri ya da beklentilerine göre uyum gösterme).
• Kişiler arası ilişkilerini kendi çıkarları için kullanır. Kendi amaçlarına ulaşmak
için, başkalarının zayıf yanlarını kullanır.
• Empati kuramaz. Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını tanıyıp tanımlamada
isteksizdir.
•

Çoğu zaman başkalarını kıskanır, ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır.

•

Küstah ve kendini beğenmiş davranışlar ya da tutumlar sergiler.

Narsistik değerleri yüksek bireylerin liderlik nitelikleri açısından konuya
yaklaşıldığında ise literatürde üretken ve üretken olmayan narsist liderler sınıflandırması ile
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karşılaşılmaktadır. Narsist liderler herkesin büyük planlarından haberdar olmasına izin veren,
anekdotlar içeren, büyük konuşmalar yapan şaşalı kişilerdir. Üretken narsist liderler dünyayı
değiştirdiğinde, bunu sadece kendisi için değil aynı zamanda çalışanları, takipçileri ve
kendisine inananlar için de anlamlı hale getirirler. Narsist liderler geleceği oluşturmaya
girişirler. Geride bir iz bırakmak isterler, hatta buna ihtiyaç duyarlar. Narsist liderler
genellikle yerleşik iş yapma şekillerini bozar ve kendi kuralları ile yepyeni bir oyun meydana
getirirler. Şirketlerini kendi vizyonları için bir araç olarak görürler.
Narsist liderler, bağımsız düşünerek risk almayı severler. Tutkuludurlar. Onlar için
özel hayat yoktur. İşleri onların hayatıdır. Tutkulu adanmışlıkları, sürekli olarak
arayabilecekleri meslektaşları, yardımcıları ve danışmanları için yıpratıcı olabilir. Bunun
yanında narsist liderlerin başkaları üzerinde inkar edilemez çekim güçleri vardır. Soğuk ve
ilgisiz görünmelerine rağmen ihtiyaç duyduklarında üretken olanları bu durumlarını muazzam
bir cazibe ve karizmaya dönüştürebilirler.
Narsist liderlerin doymak bilmez öğrenme istekleri vardır. Azimlidirler, tehditler
karşısında tetiktedirler. Mizah duyguları yüksektir.

5.6. Otantik Liderlik Yaklaşımı
Otantik kelimesi, İngilizce “authentic” kelimesinden gelmektedir. İngilizce-Türkçe
sözlüklerde gerçek, hakiki, doğru, orijinal, içten, samimi, gibi anlamlara gelmektedir. Liderlik
açısından, bu kavramın doğru, içten, samimi ve gerçek anlamları çerçevesinde düşünülmesi
gerekmektedir. Otantik liderliğin çoğu tanımı, konunun altında yatan otantiklik yapısı ile
başlamaktadır.
Otantiklik yapısı, kendini bilmeyi, kendini kabullenmeyi, kendi olmayı ve kendine
karşı dürüst olmayı ima etmektedir. Otantik davranışı kişinin değer yargıları, tercihleri ve
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hareket etmesi olarak tanımlamıştır. Otantiklik, kişinin
kendisine karşı dürüst olmasını bir mecburiyet haline getirmek yerine o kişinin gerçek
duygularını, isteklerini ve eğilimlerini özgürce ifade etmesini sağlar''
“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin, ya nice okumaktır”
ifadeleri günümüzde tanımlanmaya çalışılan otantiklik kavramını oldukça iyi açıklamaktadır.
Bu nedenle otantiklik, yeni bir kavram ya da yaşam biçimi değil aksine, tarihsel süreç içinde
yaşanmış ve farklı anlamlar ile söylenmiş ve yazılmış bir kavramdır. Bu ifadelerde olduğu
gibi otantiklik de, “kendini bilmeyi” odak konu olarak alır ve bu ölçüyü kendisine temel
dayanak yapar.
Otantik liderliğin bileşenleri ile ilgili en güncel çalışma Walumbwa ve arkadaşları
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada otantik liderliğin bileşenleri olarak; (1) öz farkındalık,
(2) içselleştirilmiş ahlak anlayışı, (3) karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi ve (4)
ilişkilerde şeffaflık olarak belirtilmiştir.
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(1) Özfarkındalık: Bu bileşen bir bireyin kendi güdüleri, duyguları, istekleri ve
kendisiyle ilgili bilgisinin farkında olması ve bunlara güvenmesini esas almaktadır. Bunun
kapsamında kişinin kendi yetenekleri ve zayıflıklarını, karakter özelliklerini ve duygularını
bilmesi yer almaktadır ve sadece bununla sınırlı da değildir. Kısaca, otantikliğin farkındalık
bileşeni kişinin ihtiyaçları, değer yargıları, hisleri, kişilik yönleri ve bunların tavırlarındaki
yerini içermektedir.
Özfarkındalık kişinin güçlerinin ve zayıflıklarının yanı sıra kendinin çok yönlü
doğasının farkında olmayı da kapsar. Özfarkındalık son nokta değil, kişinin benzersiz
değerlerini, kimliğini, duygularını, hedeflerini, bilgisini, yeteneklerini, ve/ya da kapasitesini
çoğu zaman dışsal olaylarla tetiklenerek ifade etmesi sürecidir.
Özünde, otantik liderler kendilerine karşı daha samimi ve yüksek seviyeli ahlaki
dürüstlük sahibi olarak görülürler, bundan dolayı, güvenilirlik onların kişisel kimliklerinin
çekirdek unsurudur ki bu takipçileriyle olumlu ilişkiler kurmalarını teşvik etmektedir.
(2) İçselleştirilmiş ahlak anlayışı: İkinci bileşen, davranış, tavırlar ve özellikle de
kişilerin gerçek benlikleri ile uyum içinde hareket edebilmesini kapsamaktadır. Otantik bir
şekilde davranmak, sadece başkalarını memnun etmeye yönelik hareket etmek veya "hatalı"
davranmayarak cezalardan kaçınmanın yerine kişinin değerleri, tercihleri ve ihtiyaçları ile
uyum içinde hareket etmesi anlamına gelmektedir. İçselleştirilmiş ahlak anlayışı,
benimsenmiş ve bütünleştirilmiş bir öz düzenleme biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu tarz bir
ahlak anlayışı kişinin kendisini organizasyonun veya toplumun baskılarına göre değil, kendi
ahlaki standartları ve değer yargılarına göre yönlendirmesidir.
(3) Karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi: Tarafsız karar verme kişisel
dürüstlüğün ve karakterin kalbidir, karakter ve dürüstlük sadece liderin kararlarını ve
eylemlerini değil aynı zamanda kendi iyiliği hakkındaki sezgilerini etkilemektedir. Kendisi
hakkındaki bilgisini tarafsız değerlendiren bireyler (liderler), elde edilen verileri daha hatasız
olarak yorumlamalı ve beceri düzeyini daha iyi değerlendirebilmelidir ki bunlar deneyimleme
akışının iki önemli şartıdır.
Daha fazla dürüstlüğe sahip liderler daha tarafsız değerlendirme sergilemektedirler.
Daha tarafsız değerlendirme yapabilen liderler elde edilen verileri daha hatasız olarak
yorumlamakta, becerilerini daha iyi değerlendirmekte ve öğrenme potansiyellerindeki
zorlayıcı şartları aramaktadırlar.
(4) İlişkilerde Şeffaflık: Otantik liderliğin dördüncü bileşeni tabiatla ilişkilidir, çünkü
kişinin yakın ilişkilerinde açıklık ve dürüstlüğe değer vermesi ve bunu başarmasını
içermektedir. İlişkisel otantiklik size yakın insanların, iyi ya da kötü, gerçek kişiliğinizi
görmelerinin önemini kapsamaktadır. Bu maksatla, otantik ilişkiler seçimsel bir kendini açma
ve karşılıklı samimiyet ve güven geliştirme sürecini içermektedir. Kısacası, ilişkilerde
otantiklik kişinin yakın çevresiyle ilişkilerinde içten olması "sahte olmaması" anlamına
gelmektedir.
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Uygulamalar
Karizmatik Liderler
Karizma, karizmatik otorite, karizmatik liderlik Eski Yunan Çağı’na kadar uzanan bir
geçmişe sahip olan Charisma ; ”ilahi ilham yeteneği ”, bir kimsenin müstesna bir deruni
kudretle donatılmış olması anlamına gelmektedir. Karizma kavramı ilk kez Hristiyanların
kilisenin müritleri üzerindeki etkileri için kullanılmıştır. Max Webber: ‘Karizma, çalışarak
kazanılamayan, doğuştan gelen olağanüstü özellikler olarak algılanmalıdır.’ der. Max
Webber, karizmatik otoriteyi dile getirdikten sonra bu konu üzerine birçok araştırmacı bilim
adamı çalışmalar yaparak fikirler üretir. Karizma üzerine en çok kabul gören düşünceler
Max Webber‘in ortaya koyduğu karizma üzerine düşünceleridir.
Webber’e göre karizmatik liderlerin ortaya çıkmaları ve onlarda aranan nitelikler ile
toplumun içinde bulunduğu sorunlar, inançlar ve beklentiler arasında sıkı bağlılıklar
bulunmaktadır. Karizmanın çeşitli tipleri bulunmaktadır. Dini tip, bunların en temel olanıdır.
Genellikle toplumların en bunalımlı dönemleri karizmatik liderlerin ortaya çıkması için
elverişli koşulları sağlamaktadır. Toplumun siyasi, askeri bir lidere ihtiyaç duyduğu
dönemlerde ortaya çıkıp içinde bulunulan durumlara radikal kararlar alarak çözümler üretme
yeteneğine haiz kimselerdir karizmatik liderler.
Toplumunun askeri, idari yönden ihtiyacı olan dönemde ortaya çıkmış sorumluluk bilinci ile
hareket etmiş, aldığı radikal kararlarla yaşadığı dönemde adının anılması dahi çok zor bir
rejimi topluma benimseterek yeni bir bayrak altında ve inkılâplar ışığında bir ülke kurmuş ve
halkın desteğini arkasına alarak büyük savaşlar kazanmış bir lider olan Mustafa Kemal
Atatürk, bu tanımın en güzel örneğidir. Sosyalleşmiş liderler içinde yer verebileceğimiz
halklarına fikirlerini aşılamış diğer liderlerin birkaçına göz atalım.
Fidel Castro, Küba devrimi lideri. Diktatörlüğe karşı verdiği mücadelede her zorluğa
katlanmış ele aldığı liderlikte yaptığı reformlarla dış ülkelerin ambargo ve savaşlarına maruz
kalmıştır. Bunlara rağmen ülkesinde sosyalist politikalara bağlı olacağını bildirmiştir. Castro,
fikirlerinden vazgeçmeyeceğini, sadece kendi halkına değil tüm dünyaya kabul ettirdi.
Mao Zedong, Çin Halk Cumhuriyeti kurucusu ve devrimci lider. Ülkesinde devrim için
yapılan savaşların lideri, planlayıcısı. Yaptığı toprak reformları, Japonya’ya karşı verdiği
savaşlarla Çin Halk Cumhuriyetinin kurucu lideri oldu.
Mohandas Karamçand Gandi, Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve
ruhani lideri. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili
olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür.
Toplumlarına değerler katmış karizmatik liderler olduğu gibi yıkıcı etkilere sahip, halkalarına
acılar yaşatmış liderler de bulunmakta. Adolf Hitler bu karizma tanımına uyabilecek en güzel
örneklerden biri. İzleyici etkileme, hitabet gücü yüksek, uğruna milyonları sürükleyebilecek
bir sihre sahip olan tanrı tarafından donatılmış bir lider gözüyle bakılmaktadır. Halkı kötü
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sona sürükleyen, düşüncelerinin doğru olduğunu dayatan ve yıkıma sebep olan kişiselleşmiş
bir liderdir.
Bu tanıma verebileceğimiz bir diğer örnek ise Saddam Hüseyin. Karizmatik liderlik
kavramında zihinlerde oluşturulan iyi bir politik liderlerin vasıfları olmadığını halkı kötü
sona sürüklemelerinin de olası bir durum olduğunu görebiliyoruz.
Saddam Hüseyin Abdülmecid El-Tikriti, Irak’ın beşinci cumhurbaşkanı ve dikdatörü. 2006
yılında idam edildi.
Karizmatik liderlik yalnızca politik siyasi kavramlara özgü bir oluşum değildir. Sivil haklar
ve özgürlük savunucuları, iş idarecileri gibi farklı örgüt tiplerinde ortaya çıkmış karizmatik
liderler görebiliyoruz. Ortak noktaları ise inananları, üyeleri, izleyenleri, çalışanları kendi
fikir ve düşüncelerini kabul ettirmeleridir.
Kaynak: Uğur Demirbilek, Karizmatik Liderler, http://sanatkaravani.com/karizmatikliderler/

110

Uygulama Soruları
•
•
•

Karizma kelimesinin kelime anlamı nedir?
Karizma kavramı ilk kez niçin kullanılmıştır?
Karizmanın çeşitli tipleri bulunmaktadır.Bunların en temel olanı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sürekli değişen dünya şartlarında birçok alanda olduğu gibi liderlik alanında
gelişmeler ve yenilikler yaşanmaktadır. Buna paralel olarak liderlikle ilgili eski yaklaşımları
geliştiren veya yepyeni bakış açısına sahip görüşler ortaya konmaktadır.
1970’lerin ortalarından itibaren, örgütsel davranış alanında uzmanlaşan sosyopsikoloji temelli araştırmacılar, gelişen teknolojinin gereklerine ve değişen rekabet
koşullarına uyum sağlayabilmek için formel organizasyonların strateji, kültür ve
uygulamalarında köklü değişimlerin yapılması gereğini kavrayarak, formel organizasyonlarda
değişim üzerinde liderlerin etkilerini açıklamaya çalışmışlardır. Yapılan tüm bu çalışmaların
sonunda modern yaklaşımlar çerçevesinde yeni kuramlar ortaya çıkmıştır. Bu kuramlar
karizmatik liderlik kuramı, dönüştürücü liderlik kuramı, etkileşimci liderlik kuramı, narsistik
liderlik kuramı ve otantik liderlik kuramıdır.
Karizmatik liderlik kuramına göre; karizmatik bir liderde olması gereken özellikler
risk alma, kendini dava için feda etme, vizyona ulaşmak için yüksek maliyete katlanma
izleyicilerin ihtiyaçlarına önem verme, kriz durumlarında radikal çözümler üretebilme
yeteneklerinde süreklilik taşıması, yüksek özgüven, yüksek etkileme ve baskın olma ihtiyacı
inançlarının doğruluğuna ikna etme olarak belirtilmiştir.
Dönüştürücü liderlik anlayışı diğer liderlik tarzlarıyla karşılaştırıldığı zaman
takipçileri motive etmede nitel olarak farklı yaklaşımları sayesinde 1990’lı yıllarda önemli bir
liderlik tarzı olarak popülerlik ve canlılık kazanmıştır. Önce Burns tarafından ortaya konulan,
daha sonra da Bass tarafından geliştirilen dönüştürücü liderlik, gelecekte paylaşılan bir vizyon
yaratmak, çalışanları zihinsel olarak harekete geçirmek ve çalışanlarda bireysel farklılıklara
önem vermede bir liderin yeteneği olarak belirtilmektedir Dönüştürücü liderler, özellikle
karizmatik liderler olmak üzere, diğer etkili liderlerin kişisel özelliklerine sahiptirler. Her
şeyden öte karizmatiklerdir
Etkileşimci liderlik yaklaşımında çalışanlar ve lider arasındaki ilişki üzerine
yoğunlaşmıştır. Gelenekçi bir yapıya sahip olan etkileşimci liderlere göre çalışanlar
kendilerinden beklenilen kadarını yaparlar. Lider karşılıklı bağlılıkla, çalışanlara istediklerini
verdiği sürece başarı bekler. Etkileşimci lider hedeflere ulaştırmak için daha pratik davranır.
Sorunlara zamanında müdahale ederler. Etkileşimci liderliğin üç boyutu bulunmaktadır.
Bunlar; (1) Koşulsal Ödül, (2) İstisnalarla Yönetim ve (3) Bırakınız Yapsınlar Tarzındaki
Liderliktir.
Otantik kelimesi, İngilizce “authentic” kelimesinden gelmektedir. İngilizce-Türkçe
sözlüklerde gerçek, hakiki, doğru, orijinal, içten, samimi, gibi anlamlara gelmektedir. Liderlik
açısından, bu kavramın doğru, içten, samimi ve gerçek anlamları çerçevesinde düşünülmesi
gerekmektedir. Otantik liderliğin çoğu tanımı, konunun altında yatan otantiklik yapısı ile
başlamaktadır. Otantik liderliğin bileşenleri ile ilgili en güncel çalışma Walumbwa ve
arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada otantik liderliğin bileşenleri olarak; öz
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farkındalık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı, karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi ve
ilişkilerde şeffaflık olarak belirtilmiştir.
Narsist liderler ise herkesin büyük planlarda haberdar olmasına izin veren anekdotlar
içeren, büyük konuşmalar yapan şaşalı kimselerdir. Narsist liderler bağımsız düşünürler ve
risk almayı severler. Başkalarının üzerinde inkar edilemez bir çekim gücü vardır. Doymak
bilmez öğrenme istekleri vardır. Azimlidirler, tehditler karşısında sürekli tetiktedirler.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.

Aşağıdakilerden hangisi bir liderin karizmatik olup olmadığını ortaya
çıkaran göstergelerden biri değildir?
Takipçilerin, liderin inançlarının doğruluğuna olan güvenleri
Takipçilerin, inançlarıyla liderin inançlarının benzerliği
Takipçilerin, lidere isteyerek itaat etmeleri
Takipçilerin çabalarını arttırma istekleri
Takipçilerin lider tarafından koşulsuz şartsız kabul edilmesi
Aşağıdakilerden hangisi Yukl’a göre dönüşümcü liderlerin liderlik süreci
içersinde sahip olması gereken özellikler biri değildir?
Açık vizyonu gerçekleştirmek için strateji geliştirmek
Vizyonu izleyicilere açık bir şekilde iletmek ve yaymak
Vizyonun gerçekleşeceğine dair güvenini ve iyimserliğini göstermek
Eski formlardan vazgeçmemek yeniliklerden kaçınmak
Vizyonun gerçekleşmesinde izleyicilere karşı inanç ve güvenini açıklamak
Aşağıdakilerden hangisi karizmatik bir liderlerin sahip olduğu istisnai
özelliklerden biri değildir?
Olağanüstü yetenekler
Yüksek özgüven
Yüksek etkileme ve baskın olma ihtiyacı
Kendini beğenmişlik
İnançlarının doğruluğuna ikna etme

a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi karizmatik liderin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı
koşullardan biri değildir?
İzleyicilerin görev ve rollerinin ideoloji ile bağlandırılmış olması
Aslında mevcut olmayan bir sorunun suni olarak yaratılmış olması
Geleneksel iş görme yol ve yöntemlerinin değerini yitirmiş olması
İzleyicilerinin kimlik ve değerlerinin liderin vizyonu ile uyumlu olması
İzleyicilerin her isteğinin koşulsuz kabul edilmesi

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Karizma terimini yönetim bilimine kazandıran kimdir?
Jay Conger
Max Weber
Rabindra Kanungo
House
Jane Surgley Mouton

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimci liderliğin boyutlarından değildir?
Koşulsal Ödül
İstisnalarla Yönetim
Sistemsel Yönetim
Bırakınız Yapsınlar Tarzı Liderlik
Hiçbiri
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7.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi DMS-IV tarafından belirtilen narsistik kişilik
bozukluğu kriterlerden biri değildir?
Başkalarının hakkına değer verir.
Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır.
Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi fantezileri üzerine kafa
yorar.
Kişiler arası ilişkilerini kendi çıkarları için kullanır. Kendi amaçlarına ulaşmak
için, başkalarının zayıf yanlarını kullanır.
Empati kuramaz. Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını tanıyıp tanımlamada
isteksizdir.

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi otantik liderliğin bileşenlerinden biri değildir?
Özfarkındalık
Etkili görünüm
İçselleştirilmiş ahlak anlayışı
Karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi
İlişkilerde şeffaflık

9.

Astların duygu, düşünce, inanç ve değerlerini dönüştürerek onların
beklentilerinin de ötesinde performans sağlama amacına yönelik bir
liderlik tarzıdır. Sözü edilen liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Karizmatik liderlik
Otokratik liderlik
Demokratik liderlik
Dönüşümcü liderlik
Destekleyici liderlik

a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Kişinin değer yargıları, tercihleri ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde
hareket etmesidir. Sözü edilen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
İçgüdüsel davranış
Otantik davranış
İstendik davranış
Sonradan kazanılan davranış
Fizyolojik davranış

Cevaplar:

1)e, 2)d, 3)d, 4)e, 5)b, 6)c, 7)a, 8)b, 9)d, 10)b
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6. KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kamu Yönetiminde Liderliğe Genel Bakış
6.2. Kamu Yönetiminde Liderliğin Önemi
6.3. Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışları
6.1.1. Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışında Liderlik
6.1.2. Klasik Yönetici Kavramından Liderliğe Dönüşüm
6.1.3. Klasik Yönetici Kavramından Liderliğe Dönüşüm
6.4. Türkiye’de Kamu Yönetimi
6.5. Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik Araştırmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu yönetiminde liderliğin önemi hakkında bilgi veriniz.
2. Geleneksel kamu yönetimi anlayışında liderlik hakkında bilgi veriniz.
3. Klasik yönetici kavramından liderliğe dönüşümün gerekliliği konusunda bilgi veriniz.
4. Yeni kamu yönetimi znlayışında liderlik konusunda bilgi veriniz.
5. Kamu kurumlarında lidere ihtiyaç duyulmasının nedenleri hakkında bilgi veriniz.
6. Türkiye’de kamu yönetiminin genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veriniz
7. Türkiye’de kamu yönetiminde liderlik araştırmalarının sonuçları hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kamu Yönetiminde
Liderlik

Kamu Yönetiminde Klasik
Yönetici Kavramından
Liderliğe Dönüşümün
Önemi

Kazanım
Kamu yönetiminde liderliğin
önemi ve kamu yönetiminde
mevcut liderlik anlayışları
konusunda bilgi verebilmek.
Kamu yönetiminde klasik
yönetici kavramından
liderliğe dönüşümün kamu
yönetimi açısından önemi ve
yeni kamu yönetimi
anlayışında liderlik hakkında
bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Kamu önetimi
Bürokrasi
Kamu yönetiminde liderlik
Klasik liderlik
Yeni liderlik
Türkiye
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Giriş
Özellikle son yarım yüzyıldır küreselleşme ile toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel,
teknolojik vb. alanlardaki baş döndürücü gelişmeler tüm örgütlerde olduğu gibi kamu
örgütlerinde de büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatmıştır. Yönetim alanında
geleneksel yöntemler yetersiz kalmış, örgütsel bozukluklar ve yapısal nedenlerden ya da
çalışanlardan kaynaklanan yer, araç-gereç, yöntem ve bürokratik kültür ile ilgili sorunlar
neticesinde mevcut yönetim yapısı bu durumlarla baş etmekte zorlanmış, böylece niteliği
değişen kamu hizmetleri yerine getirilememiştir. Bu süreçte kamuya bağlı kuruluşların
modern yönetim anlayışı ve insan odaklı, etkileşimci ve yenilikçi bir liderlik bileşimini iyi bir
şekilde sentezleyen aktif ve dinamik liderle yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir.
Her ülke kendine özgü kamu sektörü değerlerine sahip olduğundan ve bu değerler
ülkeden ülkeye değiştiğinden her ülke kendine özgü kamu sektörü liderlik anlayışı
geliştirmelidir. Bu bağlamda kendine özgü kamu sektörü liderlik anlayışını geliştiren ülkeler
mevcut sorunları daha iyi analiz edebilir, bu sorunları gidermek için daha etkili stratejiler
geliştirebilir ve böylece, kamu sektörü liderliği sayesinde, kamu sektöründe başarıyı
engelleyen etkenler mümkün olduğunca kaldırılabilir. Bir takım gelişmelere rağmen
ülkemizdeki kamu kuruluşlarında üst ve orta düzey yöneticiler genellikle tepeden atanmakta
ve bu konuda ilgili kurumdaki personelin ve özellikle astların görüşü sorulmamaktadır. Bunun
neticesinde bu yöneticiler astlarına karşı ilgisiz, sorumsuz ve kayıtsız kalmaktadır. Türk kamu
yönetiminde ast-üst ilişkileri ya da amir-memur ilişkileri daha çok bir mevzuat konusu olarak
ele alınmakta; iş ilişkilerinin sosyal ve psikolojik yönleri üzerinde durulmamaktadır. Yeni
kamu yönetimi anlayışı, kamu sektöründe her türde ve düzeydeki yöneticilerin etkinliğine
büyük önem vermekte, yöneticilerin aynen özel sektör yöneticileri gibi düşünmelerini ve
davranmalarını gerektirmektedir. Yeni anlayışa göre kamu yönetimi sadece siyasi liderliğe
değil, aynı zamanda halka karşı da sorumludur. Yöneticiler, sadece kurallara ve prosedürlere
uygun davranarak sorumluluklarını yerine getirmiş sayılmamakta; yaptıkları işlerin
sonuçlarından da (etkinlik, verimlilik, kalite, müşteri memnuniyeti vb.) sorumlu
tutulmaktadır.
Bu bölümde öncelikle kamu yönetiminde liderliğin önemi üzerinde durulacak; klasik
yönetici kavramından liderliğe dönüşüm süreci, klasik ve yeni liderlik anlayışları arasındaki
farklar, yeni liderlik anlayışının etkin işleyen bir kamu yönetimi bakımından önemi,
Türkiye’de kamu yönetimi ve kamu yönetiminde liderlik araştırmalarından elde edilen
bulgular incelenecektir.
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6.1. Kamu Yönetiminde Liderliğe Genel Bakış
Kamu kurumları kamu yararını gütmektedir. Bu anlamda kamu yöneticilerinin görevi
kamu hizmeti faaliyetini yöneterek kamu yararını sağlamaktır. Bununla birlikte geleneksel
bürokratik kamu yönetimi anlayışının günümüz ihtiyaçlarına cevap veremediği söylenebilir.
Bu yüzden çalışanları motive ederek kamu kurumlarının daha etkili ve verimli kamu hizmeti
sunmalarını sağlayacak, sonunda da vatandaşları mutlu edecek liderlere ihtiyaç duyulmuştur.
Küreselleşme ile toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel, teknolojik vb. alanlardaki baş
döndürücü gelişmeler tüm örgütlerde olduğu gibi kamu örgütlerinde de büyük bir değişim ve
dönüşüm sürecini başlatmıştır. Yönetim alanında geleneksel yöntemler yetersiz kalmış,
örgütsel bozukluklar ve yapısal nedenlerden ya da çalışanlardan kaynaklanan yer, araç-gereç,
yöntem ve bürokratik kültür ile ilgili sorunlar neticesinde mevcut yönetim yapısı bu
durumlarla baş etmekte zorlanmış, böylece niteliği değişen kamu hizmetleri yerine
getirilememiştir. Bu bağlamda halkın kamu örgütlerinden beklentisi yükselmiş, buna paralel
olarak da bu değişimlere ayak uydurmak için de öncü olacak yönetici liderlere de duyulan
ihtiyaç da giderek artmıştır. Çünkü liderler izleyicilerini motive ederek esin kaynağı olmakta,
bunları bizzat kendi davranışlarıyla göstermektedir. Görülen o ki kamu hizmetlerinin yerine
gelebilmesi, daha etkili ve verimli hizmet alınılabilinmesi için liderlik özelliklerine sahip
bireylere ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır.
Yukarıda anlatıldığı gibi değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı ve toplumun
bilinçlendiği günümüzde kamuya bağlı kuruluşların modern yönetim anlayışı ve insan odaklı,
etkileşimci ve yenilikçi bir liderlik bileşimini iyi bir şekilde sentezleyen aktif ve dinamik
liderle yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Böylece, küreselleşen dünya tarafından
şekillendirilen günümüzde başarılı olabilmek adına, kamu sektörü liderliğinin hem şimdiki
hem de gelecek kuşaklara aktarımı konusunda açık ve iyi tanımlanmış politikalar geliştirmek
zorundadırlar. Yani kamu sektörünün başarısı açısından, tüm resmi bir bütün olarak görebilen
ve herkesle ortak bir vizyon oluşturmayı başarabilen liderler, kamu sektörü için liderlik
özelliklerine sahip ideal yöneticilerdir.
Buna karşın “ortam ne olursa olsun bazı liderlik tarzları daima etkilidir” görüşü doğru
olmayabilir. Özellikle günümüzdeki astların, yalnızca liderin davranışına göre amaçları
gerçekleştirdikleri düşünülmemelidir. Bu anlamdaki klasik liderlik bilgilerinin önemli bir
kısmı günümüzde eleştirilmektedir. Çünkü hem lider, hem de izleyicilerin nitelikleri,
olanakları, çevreleri değişmiştir. Bu nedenle, bir liderin başarı şansı, liderlik ilkelerinin
tamamını uygulamasından çok, değişen koşullara dengeli bir şekilde uyulabilmesi ile
mümkün görünmektedir.
Kamu yönetimi ve hizmetinden verim alınabilmesi ve bu hizmet veriminin etkili
olabilmesi için insan odaklı yaklaşımın ciddi bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi
gerekmektedir. Çünkü kamu örgütlerinde yaşanan pek çok sorunun temelinde bu örgütlerin
iyi yönetilmemesi yatmaktadır. İyi yönetim ise ancak iyi bir liderle mümkün olabilir. Kamu
yönetiminde liderlik anlayışı çerçevesinde yöneticinin örgütsel hiyerarşideki konumunun
verdiği yetkiler ve yazılı kurallarla örgüt amaçlarını mümkün olan en kısa zamanda ve
122

verimlilikte gerçekleştirme görevi vardır. Bu süreçte, yönetsel işlemlerin yasal bir
dayanağının bulunması ve yasalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

6.2. Kamu Yönetiminde Liderliğin Önemi
Özellikle hızlı bir değişimin yaşandığı ve belirsizliğin çok yüksek olduğu günümüzde
değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal koşullar karşısında örgütlerin rekabet gücünü
etkileyen faktörlerden birisi de örgütlerin hem yöneticisi ve hem de lideri konumunda olan
kişilerin sahip olduğu liderlik yeteneği, tarzı ve gücüdür. Yalnızca verimliliği ve mevcut
durumu korumayı temel alan klasik yönetici anlayışı ile örgütün yoğun rekabet ortamında ve
hızla değişen koşullar ve özellikle belirsizlik ortamında örgütün hedeflerine ulaşması zor
görünmektedir. Örgütün işleyişinde rol alan, çalışanları ikna ve motive eden, onlarla etkin
iletişim içerisinde bulunan ve değişime hazırlayan liderler örgütlerde etkinliği
sağlayabilmekte ve sinerji oluşturabilmektedir
Diğer taraftan, kamu örgütlerinde çalışan, farklı amaç ve beklentileri olan kişilerin
aynı amaç ve hedeflere yöneltilmesi ve harekete geçirilmesi pek de kolay değildir.
Çalışanların enerjilerini amaca yönelik eylemlere dönüştürmek ve yöneltmek doğru bilgi ve
tecrübe, beceri, yetenek ve tutum gerektirmektedir. Bu amaç ve hedef birlikteliğini sağlayacak
ve harekete geçirecek bilgi ve yeteneği de liderlik vasfına haiz kişiler dışında kimsede bulmak
olası değildir. Liderliğin kamu hizmeti kalitesinin yükseltilmesinde rolü, üst yönetimin
kararlılığının sağlanması, küresel ve toplumsal değişim talepleri doğrultusunda örgütün
stratejik yapılanma gereklerini karşılamasıdır. Ayrıca kamu örgütlerinde liderlik; işe alma ve
seçim, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, kamu hizmeti etiği ve planlamayı içeren
çeşitli insan kaynakları yönetimi bileşenlerini bütünleştirici bir rol oynadığından örgütsel
performansın yanında yönetim kapasitesini de artıran önemli ve yaşamsal bir değerdir.
Dolayısıyla kamu sektörü liderliğinden en büyük beklenti çevreden kaynaklanan sorunları
çözmesi ve bunlarla mücadele etmesi ile kamu çıkarını sağlamak için kurumsal adaptasyonu
sağlamayı başarmasıdır. Çünkü örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmak için hazırlanan planların
her türlü olası durumu kapsayamaması, örgütlerin içinde yaşadığı çevrenin son derece
dinamik ve değişken olması, örgütlerin büyüme eğiliminde olması ve belki de hepsinden
önemlisi, örgütlerdeki insan unsurunun değişken, öngörülmeyen ve karmaşık bir yapıya sahip
olması ancak kamu sektörü liderliğinde gerçekleştirilebilir.
Her ülke kendine özgü kamu sektörü değerlerine sahip olduğundan ve bu değerler
ülkeden ülkeye değiştiğinden her ülke kendine özgü kamu sektörü liderlik anlayışı
geliştirmelidir. Bu bağlamda kendine özgü kamu sektörü liderlik anlayışını geliştiren ülkeler
mevcut sorunları daha iyi analiz edebilir, bu sorunları gidermek için daha etkili stratejiler
geliştirebilir ve böylece, kamu sektörü liderliği sayesinde, kamu sektöründe başarıyı
engelleyen etkenler mümkün olduğunca kaldırılabilir.

123

6.3. Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışları
Kamu yönetiminde liderlik anlayışları (1) geleneksel kamu yönetimi anlayışında
liderlik (2) klasik yönetici kavramından liderliğe dönüşüm ve (3) yeni kamu yönetimi anlayışı
bağlamında liderlik olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.

6.3.1. Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışında Liderlik
Geleneksel yönetim anlayışı, bir ucunda tam otoritenin diğer uçta insancıl yaklaşımın
olduğu bir skala olarak düşünülebilir. Bu anlayışta insani yönetim tarzı verim odaklıdır ve
araç olarak ödüllendirme kullanılmaktadır. Otoriter yönetim disiplin sağlama odaklıdır ve
bunun için araç olarak ağırlıkla cezalandırmanın kullanıldığı söylenebilir.
Geleneksel kamu yönetiminde yöneticiler, dışsal etkilerden uzak ve etkin bir biçimde
kurumsal etkinlikleri sürdürmeye, siyasetin belirlediği hedefleri gerçekleştirmeye, formalite,
kural ve normları eksiksiz uygulamaya çalışmaktadır. Yöneticilerin eylem alanı ya da takdir
yetkileri oldukça daraltılmıştır. Kamu yöneticisinden, sınırlı ve belirgin bir çerçeve içerisinde,
sürece ve prosedürlere uygun bir tarzda, verilen kararları uygulaması ya da yerine getirmesi
beklenmektedir. Uygulamaya ilişkin süreç ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu nedenle
geleneksel kamu yönetiminde sürece ilişkin bir takdir yetkisinin dahi son derece sınırlı kaldığı
söylenebilir.
Geleneksel yönetimde, kamu yöneticileri; içsel verimlilik, işlevsel rasyonellik,
departmanlaşma,
hiyerarşik
denetim
ve
kurallara
dayalı
yönetim
üzerine
odaklandırılmaktadır. Kamu görevlileri örgüt ortamında yazılı kurallara bağlı olarak hareket
etmekte, sürekli iş güvencesini tercih etmekte ve üstleriyle anlaşmazlığa düşmekten
kaçınmaktadır. Ayrıca kamu yöneticileri, çalıştıkları ortamın başarısı ya da iş ortamının
şartlarından çok kendilerinin ve ailelerinin mutluluklarını önemsemekte ve son olarak,
örgütsel hedefleri sağlama ve işbirliğine yönelik çabalardan çok, daha fazla kazanma ve
görevde yükselme gibi amaçlara yönelmektedir. Yönetici seçiminde karakter unsuruna
gereken önemin verilmemesi, bazen de tamamen göz ardı edilmesi kamu yönetiminde en
önemli problemlerden biridir. Karakter özellikleri ve değerler, insanın temel niteliklerdir.
Kamu yöneticileri, siyasal bir çevrede faaliyet göstermektedir. Bunun neticesinde
siyasal liderliğin çok sık değişimiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Siyasal liderin her
değişimi, beraberinde politikalarda değişimi de getirmektedir. Kamu yöneticileri bürokratik
bir sistemin gereği olarak yeni liderlere ve yeni politikalara göre kendilerini ayarlamak
zorundadırlar. Kamu yöneticileri, siyasal etkiler ve baskılar nedeniyle, zamanlarının büyük bir
bölümünü kısa dönemli tedbirler ve programlar hazırlamakla geçirirler. Ancak özel sektörde
politika değişiklikleri kamudaki gibi değildir. Özel sektörde politika değişiklikleri tepeden
değil, daha çok piyasa koşullarının dinamiklerine göre meydana gelmektedir. Kamu
çalışanları ve yöneticileri, örgüt yönetimine, örgütün bağlı bulunduğu bakanlık üst
yöneticilerine ve bakana, siyasilere, gerektiği durumda mahkemelere ve halka idari, mali,
hukuki ve bazen siyasi hesap vermek zorundadır. Kamu örgütleri, değişen siyasi iktidarlara
bağlı olarak değişen amaçlara, programlara ve üst yöneticilerle iç içe iş görmek
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durumundadır. Yapılacak işler konusunda siyasi yöneticiler, genel siyasal çerçeveyi ve
hedefleri belirlemektedir. Kamu yöneticileriyse, bu çerçeve içerisinde idari kararlar almakta
ve bunları uygulamaktadır.
Kamu bürokrasisi özel sektördeki bürokratik örgütlerden farklı olarak, daha çok
kurallara bağlı ve biçimseldir. Bu nedenle, kamu bürokrasilerinde yöneticilerin öncelikli
sorumluluğu, hizmetlerin verimli olarak yürütülmesinden çok, işlemlerin kurallara uygun
yürütülmesini sağlamak olarak görülmektedir. Son dönemlerde kamu örgütlerinde yaşanan
küçülme ve özelleşme neticesinde kamu yöneticileri daha küçük bütçelerle daha az sayıda
personelle çalışmak durumunda kalmaktadır. Üst düzey kamu yöneticileri ile siyasi
yöneticiler çok sık aralıklarla değişmekte ve bu durum uzun dönemli politikaların
geliştirilmesine ve bu politikaların başarılı şekilde uygulanmasına mani olmaktadır. Örnek
verecek olursak; Türk kamu yönetiminde mülki idare amirlerinin sık sık görev yeri
değiştirilmektedir.
Ülkemizdeki kamu kuruluşlarında üst ve orta düzey yöneticiler genellikle tepeden
atanmakta ve bu konuda ilgili kurumdaki personelin ve özellikle astların görüşü
sorulmamaktadır. Dolayısıyla atanan bu üst ve orta düzey yöneticiler kendilerini sadece üst
makamdaki atayıcılarına karşı sorumlu hissetmektedir. Bunun neticesinde bu yöneticiler
astlarına karşı ilgisiz, sorumsuz ve kayıtsız kalmaktadır. Sonuç olarak otoriter, kararlara
katılımın olmadığı, kararların gizli alındığı bir komu personel yönetimi ortaya çıkmaktadır.
Alt personelin yöneticilere soru bile soramadığı ve itibarının kaide alınmadığı bir sistem
ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni ise kamu örgütlerinde liderliğin ve lider yöneticiliğin
olmamasıdır. Bu sistem öyle bir gelişmiştir ki kişi hak arayışına bile girememekte ve hatta bu
girişimi neticesinde sistemden çıkarılmayla yüz yüze gelebilmektedir. Bu aşamada itiraz ve
konuşma fırsatı arayan personel üste saygısızlıkla suçlanacak ve neticede personel çözümü
susmakta bulacaktır.
Liderlikten yoksun bir yöneticilik uygulaması, kamuda önce astlara, sonra da örgüte
zarar vermektedir. Aynı zamanda yönetim çevresindeki tüm faktörler ve nihayetinde kamu
personel yönetimi de bundan zarar görmektedir. Bu tür olumsuzlukların engellenmesi için
lider yöneticilerin getirilmesi sistemin kamu yönetimi reformu için çok büyük öneme sahiptir.
Klasik yönetimde kurumların büyümesiyle eşgüdüm azalmakta, kırtasiyecilik
artmakta, işlemler yavaşlamakta, iletişim ve uzmanlaşma alanı daralmakta, biçimsel denetim
yoğunlaşmakta, yönetime katılma, işgörenler arası ilişkiler azalmakta ve yenilikçilik yok
olmaktadır. Bunun yanında klasik bürokrasi anlayışında personel sistemi; yeterliliğe (liyakate)
değil kıdeme dayandığından, bürokratlar, emekliliğine yakın yaşlılık dönemlerinde yetmezlik
düzeylerine ulaştıklarında, üst yönetim görevlerine gelmektedir. Ayrıca, klasik bürokrasi
anlayışında "kişisel amaçların örgüt amaçlarına feda edilmesi", "tüm çalışanların örgüt
amaçlarına yöneltilmesi" gibi yönetim ilkelerinin geçerli olmaması, hiyerarşik sorunların
varlığı, sorun çözme niteliğinin olmaması, devletin kurumsal yapısının zamana uymaması gibi
nedenler bürokrasinin hizmet kalitesini düşürmektedir.
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Türk kamu yönetiminde ast-üst ilişkileri ya da amir-memur ilişkileri daha çok bir
mevzuat konusu olarak ele alınmakta; iş ilişkilerinin sosyal ve psikolojik yönleri üzerinde
durulmamaktadır. Özellikle Türk kamu kesiminde yöneticilerin astlarına karşı takındıkları
tavır gereğinden fazla otokratik olmaktadır. Türk toplumunda geleneksel yönetici tipi, gururlu
ve kudretli, otoriter, dirayetli ve disiplinli kişi olarak tasvir edilmektedir. Astlar da, amirlerine
itaat eden, amirin emir ve isteklerini sorgusuz kabul eden, verilen emirleri harfiyen yerine
getiren, üstlerine bağlı ve ağzı sıkı kişiler olarak tarif edilir. Üst yönetiminde geleneksel
yönetici tipi bulunan örgütlerin lider yönetici yetiştirmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu
kurumlarda “geleneklilik” değil, “gelenekçilik” hâkimdir; tutuculuk ve atalet mevcuttur.
Örgütler, bu tutuculuk ve atalete dayanarak bireysel liderler değil, yöneticiler geliştirmek
yoluyla iktidarın devamını sağlamaktadır.

6.3.2. Klasik Yönetici Kavramından Liderliğe Dönüşüm
Kamu yönetimi faaliyetleri, her geçen gün daha sık bir şekilde işletme yönetimi
kapsamında incelenmektedir. Geleneksel kamu yöneticisi kavramının yerini ise
işletmeci/yönetici kavramı almaya başlamıştır. Geleneksel kamu yöneticileri ve kamu hizmeti
sunan meslek mensuplarının yönetiminden yönetimin meslekleşmesine doğru bir değişim söz
konusudur. Bu dönüşüm yönetim anlayışına da yansıyınca yönetici yerine girişimci lider ya
da yönetici liderlik gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.
Çevrenin hızla değişmesi ve bu süreçte katılımcı karar verme süreçlerinin
yaygınlaşması ile bürokratik yönetim yetersiz hale gelmiştir. Bu durumda örgütlerin etkin bir
liderliğe sahip olmadan mevcut sistemi koruyarak varlıklarını sürdürebilmelerine imkân
kalmamıştır. Bu nedenle lider ve liderlik olguları her zamankinden çok daha ilgi görmektedir.
Yönetim anlayışında meydana gelecek bir değişim ile birlikte, gelecekte yöneticilerin
üstleneceği liderlik rollerinin kaçınılmaz olarak farklılaşacağı söylenebilir. Gelecek yöneticisi
hizmet anlayışını taşımak zorundadır. Yönetici aynı zamanda da bir girişimci gibi düşünmek
ve davranmak zorundadır. Gelişen dünyada yöneticiler araştırmaya, yeni bilgiler aramaya ve
risk almaya hazırlıklı olmalıdır. Bunun yanında örgüt kültürünü sürdürmek, örgütün maliyet
yapıları ve kâr politikaları ile ilgilenmek de yöneticilerin görevidir. Liderlerin hâkim olduğu
kurumlarda ise yeniliklere uyum sağlamak, kültürel değişimi sağlamak ve değişimlere ayak
uydurmak çok daha hızlı ve rahat olabilmektedir. Bundan dolayı yeni kamu yönetimi
anlayışına göre klasik yöneticiler yerine, liderlik davranışlarını taşıyan yöneticiler kamu
kurumlarını yönetmelidir. Kamu kurumlarında lidere ihtiyaç duyulmasının başlıca nedenleri
aşağıda görülebilir;
• Kamu kurumlarında planlama eksiklikleri ve değişen çevre koşulları,
• Kurumun havası, iletişim sistemi, kararlara katılma, toplumsal denetim, statü ve roller
gibi kurumun iç dinamikleri,
• Kurum üyelerinin diğer örgütlerle ve dış çevre ilişkilerinde sürekli değişiklik istekleri,
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• Kurum üyelerinin beklentileri ile güdüleri arasındaki uyumsuzluk,
Üçüncü sektör kuruluşlarının, piyasanın ve piyasa yöntemlerinin büyük oranda kamu
hizmet sunumunda yer almaya başlamaları kamu yönetimini çalışma ve hizmet sunma
ortamına dönüştürmüştür. Bu ise yeni liderlik biçimlerine, katılımcı yönetim anlayışına ve
yönetişim modeline doğru bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Klasik kamu yönetiminde
kamu yöneticilerinin sorumluluğu iyi belirlenerek hedeflere ulaşmak için programlanabilir ve
etkili araçlar geliştirmek üzerinde yoğunlaşılırken; yeni yönetim yaklaşımında bunun tersine,
hedeflerin belirlenmesi temel sorumluluk alanı olarak görülmüştür. Kamu yöneticileri bu yeni
anlayışla ulaşmak istedikleri hedeflerin sınırlarını iyi belirlemek zorundadır. Aşağıdaki
tabloda klasik liderlik anlayışı ile yeni liderlik anlayışı arasındaki farklılıklar görülebilir.
Tablo 3: Klasik ve Yeni Liderlik Anlayışları
Liderlik
Unsurları

Klasik Liderlik Anlayışı

Fikirler

Yönlendirme, kapsamlı iş
meselelerinden çok günlük
problemlerle ilgilidir. Geliştirme
programları teoriktir ve okullarda
öğretilen örnek olaylara dayanır.

Değerler

Liderler çoğu zaman kitleler için
yüzeysel mesajlar şeklindeki
örgütsel değerleri açıklar.

Enerji

Programlar ağza bir parmak bal
çalmanın ötesine geçmez: insanlar
iş başına döndüğünde balın tadını
unutmuşlardır.

Ufuk

Profesyonel eğiticiler zor kararları
almaya değer, zamanlamaya ve
öncelik belirlemeye ağırlık verir

Liderlik Odağı

Üst Yönetimin
Rolü

Liderlik strateji, finansman ve
benzeri alanlardaki teknik
becerilerin bir derlemesine ağırlık
verir
Üst düzey yöneticiler geliştirme
programlarına destek vermekle
yetinir, sadece katılmış olmak için
zaman zaman bu programlara
katılır.

Yeni Liderlik Anlayışı
Yönlendirme, liderin kendi
fikirlerine dayanır, insanları kendi
bakış açılarını geliştirmeye zorlar.
Geliştirme programları pratik ve
gerçek hayattaki örnek olaylara
dayanır.
Liderler insanlara kendi kişisel
değerlerini işyerinin değerleriyle
bütünleştirmede yardımcı olur ve
değerler çatıştığında da ortaya
çıkan paradoksları açıklar.
Programlar süreklilik taşır;
liderler motivasyon için esas
alınacak çerçeveleri öğretir
Liderler beklenen performansı ya
da değer standartlarını yerine
getirmeyen insanlara ne
yapılacağı gibi ikilemleri aşmaya
bizzat yardımcı olur.
Liderlik kişisel öyküler (ben
kimim, biz kimiz, nereye
gidiyoruz ?) temelinde örneklere
ağırlık verir.
Üst düzeydeki yöneticiler aktif
katılımcı olarak hareket eder,
liderlik özelliklerini geliştirme
programlarının bütününe ya da
önemli bölümlerine öncülük eder

Kaynak kullanımında esneklik, yetki devri ve yüksek performans, yeni yönetim
anlayışının temel özellikleri olmuştur. Yeni anlayışla birlikte artık yöneticilerin yönetmesine
izin vermek ve yönetmelerini sağlamak amaç olarak belirlenmiştir.
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6.3.3. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışında Liderlik
Günümüzde örgütlerin çevresinin hızla değişmesi, çok daha aktif ve katılımcı
yönetimi gerektirmektedir. Değişmeyen bir çevre ve rekabet ortamını esas alan klasik
örgütlenme anlayışı ve yönetim yaklaşımıyla değişimin gereklerini yerine getirmek imkânsız
hale gelmiştir. Bu durumda örgütler yapılarını hareketli çevreye uyumlu hale getirmek
zorunda kalmıştır. Önlenemez değişim ve onun örgütler üzerinde meydana getirdiği baskı 21.
yüzyılda yöneticilerin mücadele etmek zorunda kalacağı en büyük olgudur. Bu yüzyılda
başarılı olmak isteyen yöneticiler, liderlik konusundaki rollerini gözden geçirip yeniden
tasarlamak zorundadır. Günümüzde yöneticiler değişimin meydana getirdiği fırsatları
görebilmeli, değişimi engellemeye çalışmak yerine değişimi kolaylaştırmalıdır.
Bir örgütün kültürü yöneticilerin ve çalışanların bir arada bulunduğu bir süreç içinde
gerek yöneticilere gerekse yönetilenlere bir takım sorumluluklar yüklemektedir. Bu
sorumluluklar yerine getirildiği takdirde örgüt içinde var olan inançlar ve değerler
kuvvetlenecek ve bunun sonucunda güçlü bir örgüt kültürü oluşacaktır. Bu nedenle örgüt
kültürünü görebilme ve etkileyebilme kabiliyetine sahip liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. 21.
yüzyılda liderlik anlayışının ve liderlik ile ilgili rollerin farklılaşması, yöneticilerin gelecekte
sahip olması gereken özelliklerin de belirleyicisi olacaktır. Başka bir ifade ile yöneticiler,
örgütün geleceğinde etkili olacak liderlik rolleri gösterebilmek için gerekli beceri ve
yetkinlikleri kazanmak zorundadır. Örgüt kültürü, örgütte yer alan çalışanların ortak
değerlerini, inançlarını ve deneyimlerini yansıtmaktadır. Örgüt içinde gerçekleştirilen bütün
faaliyetler örgüt yöneticilerinin yönetsel davranışları ile şekillenmekte ve birbirlerini
etkilemektedir. Bu nedenle lider örgüt kültürüne hâkim olmalı ve çalışanlar ile örgüt kültürü
arasındaki uyumu sağlamalıdır. Bu açıdan bakıldığında yeni kamu yönetimi anlayışının
örgütlerde tam anlamıyla uygulanabilmesi için kamu yöneticilerinin liderlik yetkinliğine sahip
olması gerektiği söylenebilir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı, kamu sektöründe her türde ve düzeydeki yöneticilerin
etkinliğine büyük önem vermekte, yöneticilerin aynen özel sektör yöneticileri gibi
düşünmelerini ve davranmalarını gerektirmektedir. Bu anlayış kapsamında özel sektörde
hâkim olan liderlik anlayışının ve özelliklerinin değişen kamu yönetimine uyarlanması söz
konusudur. Bunun yanında yeni kamu yönetimi anlayışı ile kamu yönetiminin siyasi
yöneticiler ve toplumla ilişkileri konusunda farklı bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Yeni
anlayışa göre kamu yönetimi sadece siyasi liderliğe değil, aynı zamanda halka karşı da
sorumludur. Yöneticiler, sadece kurallara ve prosedürlere uygun davranarak sorumluluklarını
yerine getirmiş sayılmamakta; yaptıkları işlerin sonuçlarından da (etkinlik, verimlilik, kalite,
müşteri memnuniyeti vb.) sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle kamu yöneticileri, başına
bulundukları kurumları profesyonelliğin gereklerine göre yönetebilmeli; bunun için de karar
alma ve uygulamada geniş yetkilerle donatılmalıdır. Bu yönetsel özelliklerle yöneticiler
kurumların yönetimde daha hızlı karar alabilecek, değişen koşullara zamanında uyum
sağlayabilecek, vatandaşların taleplerine daha duyarlı olabilecek ve kaynakları verimli ve
etkili kullanabilecektir.
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Günümüzde bürokratlar ve siyasi liderler arasında karşılıklı etkileşim önem
kazanmıştır. Siyasi liderler, değerleri ve vizyonları belirleyerek makro seviyede kaynakları
tahsis ederken, kamu yöneticileri performans bakımından daha çok sorumlu tutulmaktadır.
Kamunun tepe yöneticileri, kurumların yönetiminde daha fazla liderlik rolü üstlenmekte; orta
ve alt kademe yöneticiler ise daha çok inisiyatif almaktadır.
Yeni kamu yönetimi anlayışına göre kamu politikalarını tespit etme sürecinde halkın
görüşlerini almayan, katılımı arttırmayan ve demokratik kitle örgütlerinin katılımını teşvik
etmeyen bir liderlik anlayışı etkili ve başarılı olmayacaktır. Ayrıca hesap verebilirlik, açıklık,
katılım, yerindelik gibi unsurlar da katılımcı yönetimin temel unsurları olarak görülmektedir.
Yeni kamu yönetimi kamu yöneticileri için normatif bir model olarak
değerlendirilmektedir. Yeni kamu yönetimi; yöneticileri girişimci olma konusunda
cesaretlendirerek, kişilerin ve sistemin performanslarının artırılması için çaba göstermelerini
sağlamaktadır. Klasik kamu yönetiminde siyasal liderlerle ilişkiler; dar, teknik, emirlerin
verilmesi ve uygulamasından ibaret olarak görünmekte iken yeni kamu yönetimi
yaklaşımında politikacılarla yöneticiler arasındaki ilişki akıcı ve geleneksel kamu yönetimi
anlayışına göre birbirine daha yakın görülmektedir. Bunun yanında yeni kamu yönetimi
anlayışında yöneticiler tarafsız olmalı, iyi yönetimden, eşitlikten, başarıdan ve akılcılıktan
yana olmalıdır.

6.4. Türkiye’de Kamu Yönetimi
Türk kamu yönetiminde bürokratik örgütlenmenin, büyük ölçüde merkeziyetçi devlet
geleneğinin ve siyasal güç yapılanmasının belirleyiciliği altında şekillenmesi; vatandaş odaklı
ve esnek yönetim anlayışının öngördüğü yerinden yönetime ve bağımsız merkezlere dayalı
örgütsel oluşumların ortaya çıkmasına fırsat tanımadığı söylenebilir. Katı hiyerarşi
önceliklerine dayalı bürokratik yapının; merkezi planlama, merkezi otorite ve disiplin, komuta
birliği, biçimsel kurallara bağlılık gibi temel özellikleri; toplumsal değişim taleplerine ve
birey önceliklerine duyarlı özerk ve bağımsız odakların ortaya çıkmasına imkan
vermemektedir.
Bürokrasi, son derece güçlü bir merkezi otoriteye bağlı atanmış ve katmanlaşmış
memurlardan oluşan devlet örgütleriyle yönetimi anlatmaktadır. Bürokrat kavramı ise daha
dar anlamda, sadece kamu kurumlarında atanmış kamu görevlileri için kullanılmaktadır. Fakat
pratikte bu terim orta ve üst yönetim kademesinde atanmış kamu görevlileri için
kullanılmaktadır. Bürokrat olarak müdür, müdür yardımcısı, mülki amirleri, şef, daire başkanı
gibi görevliler sayılabilmektedir. Kamu yöneticisi kavramı ise daha geniş bir anlamı ifade
etmektedir. İçerisine hem atanmış bürokratları, hem özellikle yürütme organındaki seçilmiş
politikacıları hem de çoğunlukla seçilmiş politikacılarla göreve gelip giden müsteşar ve genel
müdür gibi üst düzey bürokratları almaktadır. Dolayısıyla kamu teşkilatlarında yönetimi;
yürütme organının merkez teşkilatlarında, taşra teşkilatlarında ve yerel yönetimlerde seçilmiş
ve atanmış görevliler (cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu üyeleri, bakanlar, belediye
başkanları, valiler gibi) ile yasama ve yargı organlarındaki idari personeli kapsamaktadır
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Türk kamu yönetiminde yaşanan en büyük sıkıntı örgüt kültürünün örgütteki öneminin
yöneticiler tarafından anlaşılamamış olmasıdır. Teoride örgüt kültüründen söz edilirken,
uygulamada insan kaynakları örgütlerin en değerli varlıkları olarak görülüp
gözetilmemektedir. Liderlik ve motivasyon faktörlerine gereken önemin verilmemesi
nedeniyle tüm bölümlerin ve tüm çalışanların katılımının sağlanmaması sonucunda kamu
yönetiminde istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır.
Türk kamu yönetiminde üst düzey yöneticilerin yönetim kültürüne ilişkin değerleri ve
liderlik eğilimleri; ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler
sebebiyle, objektifleşme, bireyselleşme ve demokratikleşme yönünde belli ölçüde değişime
uğramış bulunsa da bu alanda alınan mesafenin yeterli olmadığı, sağlanan dönüşümün
oldukça yavaş gerçekleştiği bilinmektedir.
Türk kamu yönetiminde liderlik anlayışı çerçevesinde yöneticinin örgütsel
hiyerarşideki konumunun verdiği yetkiler ve yazılı kurallarla örgüt amaçlarını mümkün olan
en kısa zamanda ve verimlilikte gerçekleştirme görevi vardır. Bu süreçte, yönetsel işlemlerin
yasal bir dayanağının bulunması ve yasalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.
Liderliğin kamu hizmeti kalitesinin yükseltilmesinde rolü, üst yönetimin kararlılığının
sağlanması, küresel ve toplumsal değişim talepleri doğrultusunda örgütün stratejik yapılanma
gereklerini karşılamasıdır. Türk kamu yönetiminde üst düzey yöneticilerin yönetim kültürüne
ilişkin değerleri ve liderlik eğilimleri; ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda
yaşanan gelişmeler sebebiyle, objektifleşme, bireyselleşme ve demokratikleşme yönünde belli
ölçüde değişime uğramış olsa da bu alanda alınan mesafenin yeterli olmadığı, sağlanan
dönüşümün oldukça yavaş gerçekleştiği bilinmektedir.

6.5. Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik Araştırmaları
Türkiye’de kamuda çalışan yöneticilerin liderlik davranışlarının belirlenmesine
yönelik az sayıda çalışma olduğu söylenebilir. Az sayıda yapılan çalışmada ise deneysel
verilere dayanmaktan çok yazarların bireysel gözlemleri yansıtılmıştır. Yapılan genel
gözlemlerde ise kamu yöneticilerinin astlarına karşı geleneksel otoriterlikten uzak, onların
kişiliğine ve fikirlerine daha fazla önem veren, girişim gücünün ve yapıcı fikirlerin uygulama
alanına konmasına daha elverişli tavırlara sahip kılınmaları gerektiğini göstermektedir.
Amerikalı araştırmacı Podol’a göre Türkiye’de kamuda çalışan yöneticilerin bireysel
özellikleri; inisiyatife sahip olmama, resmi gizliliğin anlamını bilmeme, bilgi alış verişinin
zayıf olması ve statükoculuktur. Bu olumsuz niteliklerin yanında, yöneticilerin batılı olduğuna
inanması ve öğrenme ve gelişme isteği, olumlu özellikler olarak değerlendirilmiştir.
Bir başka araştırmacı Bradburn’a göre Türk iktisadi girişimlerindeki üst düzey
yöneticilerde babadan sahip olunan otoriteye ve baba ailesi ile olan ilişkilere karşı giderek
azalan bir ilgi söz konusudur. Bu durum geleneksel aile modelinin yerini giderek modern aile
anlayışına bıraktığını göstermektedir.
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Mıhçıoğlu tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ise yüksek düzey kamu
yöneticilerinin başlıca özellikleri ve yönetimle ilgili tutum ve davranışları aşağıdaki gibidir;
•

Yöneticiler yeter derecede eyleme yönelmiş bir kişiliğe sahip değildir. Bunun
nedenlerinin girişim gücünün gelişmesine olanak tanımayan ataerkil bir aile
düzeni ve ezbere dayanan eğitim sistemi olduğu düşünülmektedir.

•

Yöneticiler otoriter bir kişiliğe sahiptir. Bu da asker bir ulus olma niteliğine
bağlanabilir. Ast-üst ilişkileri, alt düzeydekilerin düşüncelerinin özgürce
açıklanmasına ve rahatça işleyen iki yönlü bir iletişim düzeninin kurulmasına
olanak vermemektedir.

•

Karar yetkisi hiyerarşinin üst düzeyinde toplanmıştır. Aşırı merkezcidir. Bu
yüzden yöneticiler ayrıntılarla boğulmakta, gerçek görevlerine yeterince zaman
ayıramamaktadır.

•

Yöneticiler, yasaların özünden çok sözüne bağlıdır. Yasalar onun gözünde araç
olmaktan çok amaçtır.

•

Yöneticiler zamanı rasyonel olarak kullanamamaktadır.

Konuyla ilgili yapılan bir başka araştırmada Türkiye’de kamu yönetiminde yüksek
yöneticilik yapan kişilerin liderlik davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmada;
çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda üst düzey yöneticilik kadrolarında bulunan
bireyler ve bunların doğrudan denetim ve gözetiminde bulunan orta düzeydeki yöneticilerden
kendi liderlik davranışlarını betimlemeleri ve değerlendirmeleri istenirken, astlarından da
üstlerinin liderlik davranışlarını betimlemeleri ve değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma
sonucunda kamu yöneticilerinin astlarına yetki devretmekte kıskanç davrandığı, bu yüzden de
merkezci eğilimli oldukları belirlenmiştir. Ancak bu eğilimin sonucu ortaya katı otoriter bir
yönetici tipi çıkmamaktadır. Üstler kendilerini otoriter tanımlamakla birlikte, astlarının gözünde
hiçbir zaman tam anlamıyla otoriter kişiler değildir. Yüksek yönetici astlarına danışmadan işini
görmekte ama astlarının işlerine de pek karışmamaktadır.
Türkiye’de kamu yöneticileriyle ilgili varsayımlardan biri de iletişim davranışının
(özellikle aşağıdan yukarıya doğru iletişimin) olumsuz olmasıdır. Yapılan bu araştırmanın
sonucunda ise yüksek yöneticilerin bilgi alış verişine açık kişiler olduğu görülmüştür.
Bununla birlikte yöneticiler, örgüt üyelerinin amaçları ve gereksinmeleri ile örgütün amaç ve
gereksinimleri arasında uyumu sağlamakta başarılı olamamaktadır.
Kuşkusuz diğer organizasyonlar gibi kamu kurumları da açık sistemlerdir. Her kamu
kurumu çevresiyle girdi-dönüşüm-çıktı ilişkisi içindedir. Bu bakımdan yöneticilerin kurum içi
davranışları çevresel faktörler tarafından da etkilenmektedir. Kamu yöneticileri için dış çevre;
kamuoyu, çıkar grupları, hükümet, yasama, yargı ve siyasal partiler gibi etkili güçlerden
oluşmaktadır. Siyasal nitelikli atama ve yer değiştirmelerin sıklaşması yöneticileri tedirgin
etmektedir. Yönetici geldiği yöneticilik görevlerinde kurumla kaynaşmasını sağlayacak kadar
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uzun süre kalamamaktadır. Bu durum kurum içi ilişkileri de olumsuz yönde etkilemektedir.
Örgütsel ve bireysel amaç bütünleştirilmesi tam anlamıyla gerçekleştirilememektedir.
Yönetici çoğu kez örgütün başında uzun süre kalmadığını (kalamayacağını) da bildiği için
örgütte üretimin arttırılması için gerekli girişimlere zaman bulamamaktadır.
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Uygulamalar
Kamu Örgütlerinde Liderlik
Kamu kurum ve kuruluşlarının yeni yönetim teknikleriyle tanışmalarının ardından etkin
kaynak kullanımı, verimli hizmet üretimi, vatandaş odaklı hizmet sunumunu sağlamak üzere
çalışanları için düzenlediği liderlik eğitimlerinin içeriklerine de dikkat edilmelidir. Bu
bağlamda, kamu örgütlerine sunulan liderlik eğitimlerinin birçoğunda, karlılık ve rekabet
edebilirlik düzeylerini artıran başarılı özel sektör firmaların liderleri ve liderlik süreçleri
üzerine kurgulanmış yaklaşımlardan yola çıkılarak eğitimler verildiği görülmektedir. Halbuki
özel sektör örgütlerinin amaç, aktör ve süreçleri ile kamu örgütlerinin amaç, aktör ve
süreçleri dikkate alındığında liderlik aynı liderlik değildir artık. Örneğin, bir devlet ve özel
hastane üst düzey yöneticisine liderlik eğitimi sunulurken, devlet hastanesi yöneticisinin bir
özel hastane yöneticisi kadar örgütsel ve mali konularda hızlı karar alma ve uygulama gibi,
personel alım süreci gibi alanlarda geniş yetkilerle donatılmamış olduğunu unutmamak
gerekir.
Bir diğer ifadeyle, eğer liderlik bir ekip işi ise –ki muhakkak öyledir- devlet hastanesi
yöneticisinin ekibi kendi seçme tasarrufu olmaksızın merkezi idare tarafından kurulan bir
ekip iken, özel hastane yöneticisi kendi ekibini rahatlıkla kurabilecek özgürlüğe sahiptir.
Benzer bir şekilde, Batılı ülkelerin kamu örgütleri üzerinde tecrübe edilmiş ve başarılı
bulunmuş liderlik yaklaşımlarını kullanarak yapılan eğitimlerdir. Burada gözümüzden
kaçırmamız gereken husus ise, söz konusu yaklaşımların Türk kamu idaresi ve örgütlerinin
özgün yönleri kadar mevcut kısıtlarını yer yer gözden kaçırıyor olmasıdır. Yani gelişmiş batı
ülke yönetimlerinin yasal, iktisadi ve siyasi kültürel kodlarını taşıyan eserler üzerinden
sunulan liderlik eğitimlerinin, Türk kamu sektörü yönetici ve çalışanlarının liderlik
konusunda kafalarını karıştırmaktan öteye geçmeyecektir.
Anlatması ve anlaşılması konusunda zorluk yaşadığımız böylesi bir olguyu, daha etkin ve
verimli hizmet sunmayı hedefleyen kamu sektörü örgütlerini de kapsar şekilde çok yönlü ele
almaya devam etmek gerekmektedir. Kanımızca, ülkemizde mevcut merkezi ve yerel
yönetim örgütlerinin türleri, organları, görevleri, personeli ve mali yapısını dikkate alan
Türkiye orijinli özgün liderlik çalışmalarına ve gerçekleştirilen eğitimlerin bu çalışmalar
bağlamında düzenlenmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Kaynak: Ali Osman Öztürk, “Kamu Örgütlerinde Liderlik”, 24 Aralık 2015,
https://marmaralife.com/2015/12/24/kamu-orgutlerinde-liderlik/
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Uygulama Soruları
•
•

Kamu sağlık kuruluşlarında liderliğin önemi hakkında bilgi veriniz.
Kamu örgütlerinde liderlik çalışmalarının ilerletilebilmesi için neler yapılması
gerekir? Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu yöneticilerinin temel görevlerinden biri kamu hizmeti faaliyetini yöneterek
kamu yararını sağlamaktır. Bu bağlamda çalışanları motive ederek kamu kurumlarının daha
etkili ve verimli kamu hizmeti sunmalarını sağlayacak, sonunda da vatandaşları mutlu edecek
liderler son derece önemlidir. Değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı ve toplumun bilinçlendiği
günümüzde kamuya bağlı kuruluşların modern yönetim anlayışı ve insan odaklı, etkileşimci
ve yenilikçi bir liderlik bileşimini iyi bir şekilde sentezleyen aktif ve dinamik liderle
yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir.
Kamu sektörünün başarısı açısından, tüm resmi bir bütün olarak görebilen ve herkesle
ortak bir vizyon oluşturmayı başarabilen liderler, kamu sektörü için liderlik özelliklerine sahip
ideal yöneticilerdir. Her ülke kendine özgü kamu sektörü değerlerine sahip olduğundan ve bu
değerler ülkeden ülkeye değiştiğinden her ülke kendine özgü kamu sektörü liderlik anlayışı
geliştirmelidir. Bu bağlamda kendine özgü kamu sektörü liderlik anlayışını geliştiren ülkeler
mevcut sorunları daha iyi analiz edebilir, bu sorunları gidermek için daha etkili stratejiler
geliştirebilir ve böylece, kamu sektörü liderliği sayesinde, kamu sektöründe başarıyı
engelleyen etkenler mümkün olduğunca kaldırılabilir.
Kamu yönetiminde liderlik anlayışları, geleneksel kamu yönetimi anlayışında liderlik,
klasik yönetici kavramından liderliğe dönüşüm ve yeni kamu yönetimi anlayışı bağlamında
liderlik olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Geleneksel kamu yönetiminde yöneticiler,
dışsal etkilerden uzak ve etkin bir biçimde kurumsal etkinlikleri sürdürmeye, siyasetin
belirlediği hedefleri gerçekleştirmeye, formalite, kural ve normları eksiksiz uygulamaya
çalışmaktadır. Yöneticilerin eylem alanı ya da takdir yetkileri oldukça daraltılmıştır. Yeni
kamu yönetimi anlayışı, kamu sektöründe her türde ve düzeydeki yöneticilerin etkinliğine
büyük önem vermekte, yöneticilerin aynen özel sektör yöneticileri gibi düşünmelerini ve
davranmalarını gerektirmektedir. Bu anlayış kapsamında özel sektörde hâkim olan liderlik
anlayışının ve özelliklerinin değişen kamu yönetimine uyarlanması söz konusudur.
Yeni kamu yönetimi; yöneticileri girişimci olma konusunda cesaretlendirerek, kişilerin
ve sistemin performanslarının artırılması için çaba göstermelerini sağlamaktadır. Klasik kamu
yönetiminde siyasal liderlerle ilişkiler; dar, teknik, emirlerin verilmesi ve uygulamasından
ibaret olarak görünmekte iken, hesap verebilirlik, açıklık, katılım, yerindelik gibi unsurlarla
katılımcı yönetimi esas alan yeni kamu yönetimi yaklaşımında politikacılarla yöneticiler
arasındaki ilişki akıcı ve geleneksel kamu yönetimi anlayışına göre birbirine daha yakın
görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde etkinliği sağlayan ve sinerji
oluşturulabilen liderlerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Örgütün işleyişinde aktif rol alırlar.
Çalışanları ikna ve motive edebilme becerisini sahiptirler.
Çalışanlarla etkin iletişim içerisinde bulunurlar.
Çalışanlarını değişime hazırlar.
Çalışanlarla sık toplantı yaparlar.
Geleneksel kamu yönetimi anlayışında liderliğe ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yöneticilerin eylem alanı ya da takdir yetkileri oldukça daraltılmıştır.
Yöneticiler hiyerarşik denetim ve kurallara dayalı yönetim üzerine
odaklanmışlardır.
yöneticilerin
öncelikli
sorumluluğu,
hizmetlerin
verimli
olarak
yürütülmesinden çok, işlemlerin kurallara uygun yürütülmesidir.
Yöneticiler performansa dayalı bir yönetim anlayışla iş takibi yapmaktadırlar.
Yöneticiler üstleriyle anlaşmazlığa düşmekten kaçınmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarında lidere ihtiyaç duyulmasının
başlıca nedenlerinden biri değildir?
Kurum üyelerinin beklentileri ile güdüleri arasındaki uyumsuzluk
Kamu kurumlarının dar bir bütçeye sahip olması
Kurum üyelerinin diğer örgütlerle ve dış çevre ilişkilerinde sürekli değişiklik
istekleri
Kurumun havası, iletişim sistemi, kararlara katılma, toplumsal denetim, statü
ve roller gibi kurumun iç dinamikleri
Kamu kurumlarında planlama eksiklikleri ve değişen çevre koşulları
Klasik liderlik ve yeni liderlik anlayışlarına ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yeni liderlik anlayışında programlar süreklilik taşır; liderler motivasyon için
esas alınacak çerçeveleri öğretir.
Yeni liderlik anlayışında liderler insanlara kendi kişisel değerlerini işyerinin
değerleriyle bütünleştirmede yardımcı olur.
Klasik liderlik anlayışında liderler çalışanlarının kendi bakış açılarını
geliştirmeye zorlarlar.
Klasik liderlik anlayışında geliştirme programları teoriktir ve okullarda
öğretilen örnek olaylara dayanır.
Yeni liderlik anlayışında liderlik kişisel öyküler (ben kimim, biz kimiz, nereye
gidiyoruz ?) temelinde örneklere ağırlık verir.
Yeni kamu yönetimi anlayışında liderliğe ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kamu sektöründe her türde ve düzeydeki yöneticilerin etkinliğine büyük önem
verilmektedir.
Yöneticilerin aynen özel sektör yöneticileri gibi düşünmeleri ve davranmaları
gerekmektedir.
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c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)

Kamu yönetimi sadece siyasi liderliğe değil, aynı zamanda halka karşı da
sorumludur.
Kamu yönetiminde hesap verebilirlik, açıklık, katılım, yerindelik gibi unsurlar
geçerlidir.
Kamu yönetiminde liderlerin sürece ilişkin takdir yetkileri ve eylem alanları
olabildiğince sınırlıdır.
Türkiye’de kamu yönetimi işleyişine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Türk kamu yönetiminde bürokratik örgütlenme, büyük ölçüde merkeziyetçi
devlet geleneğine uygundur.
Katı hiyerarşi önceliklerine dayalı bir bürokratik yapı söz konudur.
Merkezi otorite ve disiplin, komuta birliği ve biçimsel kurallara bağlılık söz
konusudur.
Vatandaş odaklı ve esnek yönetim anlayışının öngördüğü yerinden yönetim
esastır.
Bürokrasi, son derece güçlü bir merkezi otoriteye bağlı atanmış ve
katmanlaşmış memurlardan oluşan bir yapıdadır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yüksek düzey kamu yöneticilerinin
başlıca özelliklerinden biri değildir?
Yöneticiler bütçe ve personel seçimi konusunda olabildiğince geniş takdir
yetkisine sahiptir.
Karar yetkisi hiyerarşinin üst düzeyinde toplanmıştır. Aşırı merkezcidir.
Yöneticiler, yasaların özünden çok sözüne bağlıdır. Yasalar onun gözünde araç
olmaktan çok amaçtır.
Yöneticiler zamanı rasyonel olarak kullanamamaktadır.
Yöneticiler yeter derecede eyleme yönelmiş bir kişiliğe sahip değildir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kamu yöneticileri için etkili dış
çevresel güçlerden biri değildir?
Siyasal partiler
Dış politika
Hükümet
Yasama
Çıkar grupları
Aşağıdakilerden hangisi ABD’li araştırmacı Podol’a göre Türkiye’de
kamuda çalışan yöneticilerin bireysel özelliklerinden biri değildir?
İnisiyatife sahip olmama.
Resmi gizliliğin anlamını bilmeme.
Küresel işbirlikteliklerine uyum
Statükoculuk.
Bilgi alış verişinin zayıf olması.
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10.
a)
b)
c)
d)
e)

Kamu Yöneticisi kavramına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Atanmış bürokratlar için kullanılabilir.
Yürütme organındaki seçilmiş politikacılar için kullanılabilir.
Seçilmiş politikacılarla göreve gelip giden müsteşar ve genel müdür gibi üst
düzey bürokratlar için kullanılabilir.
Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu üyeleri, bakanlar, belediye
başkanları da birer kamu yöneticisidir.
Kamu yöneticisi kavramı sadece kadrolu memuriyetler için söz konusudur.

Cevaplar:
1)e, 2)d, 3)b, 4)c, 5)e, 6)d, 7)a, 8)b, 9)c, 10)e
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7. LİDERLİKLE İLİŞKİLİ OLAN DEĞİŞKENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Liderlik – Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi
7.2. Liderlik – Örgütsel Bağlılık İlişkisi
7.2. Liderlik – İş Tatmini İlişkisi
7.3. Liderlik – İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi
7.4. Liderlik – İş Doyumu İlişkisi
7.5. Liderlik – Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel adalet algısı üzerindeki etkileri hakkında bilgi
veriniz.
2. Liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriniz.
3. Liderlik davranışlarının çalışanların iş tatmini üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriniz.
4. Liderlik davranışlarının çalışanların işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri hakkında bilgi
veriniz.
5. Liderlik davranışlarının çalışanların iş doyumu üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriniz.
6. Liderlik – örgütsel vatandaşlık davranışı İlişkisi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Liderlikle İlişkili Olan
Değişkenler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Liderliğin örgütsel adalet
algısıyla, örgütsel bağlılıkla, iş
tatminiyle, işten ayrılma
niyetiyle, iş doyumuyla ve
örgütsel vatandaşlık davranışı
ile olan ilişkilerin niteliğini ve
bu ilişkilerin örgüt ve
çalışanlar bakımından önemini
kavrayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Liderlik
Örgütsel adalet
Örgütsel bağlılık
İş tatmini
İşten ayrılma
İş doyumu
Örgütsel vatandaşlık davranışı

143

Giriş
Liderlikle ilişkili olan değişkenler kapsamında liderlik – örgütsel adalet algısı ilişkisi,
liderlik – örgütsel bağlılık ilişkisi, liderlik – iş tatmini ilişkisi, liderlik – işten ayrılma niyeti
ilişkisi, liderlik – iş doyumu ilişkisi ve liderlik – örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkileri
incelenmektedir. Örgütsel adalet, adil ve ahlaki uygulamalar ile kararların örgütte
yerleşmesini ve devamlılığının sağlanmasını gerektirmektedir. Liderlerin temel görevlerinden
biri, çalışanların lidere ve örgüte yönelik yaklaşımlarının olumlu bir biçimde şekillenmesini
sağlamaktır. Örgütsel adalet algısının bu görevi yerine getirme konusunda önemli bir araç
olduğu söylenebilir. Liderlik tarzının örgütsel bağlılığı etkilediği belirlenmiştir. Liderin
çalışanları destekleyici davranışları, aralarındaki iyi iletişim ve yöneticilere duyulan güven,
örgütsel bağlılığı olumlu şekilde etkilemektedir. Liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkinin
incelenmeye çalışıldığı araştırmalara bakıldığında liderlik tarzlarının iş tatmini üzerinde
önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Lider ile çalışanların uyumluluk derecesi, iş tatmini
veya tatminsizliğinin oluşmasındaki ana unsurlardan biridir. Liderlik davranışı ile çalışanların
işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırmaların
sonuçları incelendiğinde; liderlik davranışının çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerinde
önemli derecede etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada, çalışanların
liderlerini olumlu olarak değerlendirdiği durumda işten ayrılma eğilimlerinin azalacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
Liderlik davranışının iş doyumu üzerinde etkisi olduğu ve bu etkinin liderlik tarzına
göre değiştiği söylenebilir. iş doyumu ile liderlik arasındaki ilişki aynı yönlüdür. Araştırma
ile; yeniliklere açık olma, çalışma gereksinimlerini tanımlama, çabuk karar alma, iyi
çalışmaları takdir etme ve amaçların belirgin olması özelliklerinin iş doyumu üzerinde etkili
olduğu tespit edilmiştir. Liderlik tarzları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki
ilişkilerin belirlenmeye çalışıldığı bir araştırmada liderliğin alt boyutlarından dönüşümcü
liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları olan nezaket, yurttaşlık erdemi,
sportmenlik, ahlaklılık ve özveri üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Bu bölümde liderlikle ilgili değişkenler olan örgütsel adaletin, örgütsel bağlılığın, iş
tatmininin, işten ayrılma niyetinin, iş doyumunun ve örgütsel vatandaşlık davranışının
liderlikle ilişkisi incelenecek ve liderlik davranışlarının bu değişkenler üzerideki etkileri
hakkında bilgi verilecektir.
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7.1. Liderlik – Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi
Bireylerin haklarına saygı göstermeye, bir kişiyi diğerinden öncelikli veya üstün
tutmamaya herkesin hakkını eşit bir şekilde gözetmeye adalet denir. Örgütsel adalet ise, adil
ve ahlaki uygulamalar ile kararların örgütte yerleşmesini ve devamlılığının sağlanmasını
gerektirmektedir. Adaletin tesis edildiği bir örgütün üyeleri, örgüt yönetiminin aldığı kararları
ve uygulamaları adil, ahlâki ve mantıklı olarak değerlendirecektir.
Örgütsel adalet algısı hem yönetim hem de çalışanlar açısından son derece önemlidir.
Çünkü adalet algısı olumlu davranışlara, tersi ise hem bireylerin hem de örgütlerin
amaçlarının gerçekleşmesini engelleyen olumsuz davranışların ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır.
Liderlerin temel görevlerinden biri, çalışanların lidere ve örgüte yönelik
yaklaşımlarının olumlu bir biçimde şekillenmesini sağlamaktır. Örgütsel adalet algısının bu
görevi yerine getirme konusunda önemli bir araç olduğu söylenebilir. Çalışanlar, kendilerini
ilgilendiren konularda alınan kararlara etkide bulunabildiklerini ve lidere ulaşma konusunda
eşit fırsatlara sahip olduklarını algılarsa örgüt içi adalet algıları da güçlenecektir. Örgüt içi
adaletin güçlendirilmesi, çalışanların örgüte olan bağlılığını ve sisteme olan güvenlerini
artıracaktır. Örgütsel ortamlarda yöneticilerin çalışanları arasında görev dağılımı, mesaiye
uyma, yetki verilmesi, ücretlendirme, ödül dağıtımı vb. konularda herkese eşit davranması,
örgütsel adalet algısını güçlendirecektir.
Günümüzde yöneticiler çalışanların örgütsel adalet duygularını göz önüne alarak
hareket etmelidir. Keza yöneticilerinin adaletsiz davrandığını düşünen çalışanların içsel ve
dışsal tatmin seviyeleri düşecektir. Ayrıca örgütsel adalet duygusu yüksek olan çalışanların
örgütsel bağlılıkları yüksek olacaktır. Çalışanların gerek örgüte, gerekse de yöneticiye ve
çalışma arkadaşlarına olan güvenini sağlamada da örgütsel adalet kilit rol oynamaktadır
Yapılan çalışmalarda örgütsel adaletin; (1) dağıtım adaleti, (2) işlem adaleti ve (3)
etkileşim adaleti olmak üzere üç temel başlık altında incelendiği görülmektedir. Ücret
artışları, terfiler, ikramiye, takdir, ceza gibi örgütsel kaynakların personeller arasında adil bir
şekilde dağılımı dağıtım adaleti kapsamına girmektedir. Kariyer planlaması, performans
değerlendirme ve yürütülmesi konusunda alınan kararlar, terfi, ödüllendirme ve ceza gibi
konularda eşitlik ve dürüstlük ilkesine göre hareket edilmesi ve çalışanlar arasında
hakkaniyetin gözetilmesi işlem adaleti kapsamına girmektedir. Çalışanlara işleri ve özlük
hakları konusunda ihtiyaç duydukları seviyede bilgi verme ve ast-üst ilişkilerinde kişilerin
birbirlerine nezaket kuralları çerçevesinde davranmaları ise etkileşimsel adalet kapsamında
incelenmektedir.
Yapılan araştırmalarda örgütsel adaletin söz konusu üç boyutuna yönelik algıda en
etkili olan liderlik türlerinin etkileşimci ve dönüşümcü liderlik olduğu tespit edilmiştir.
Dönüşümcü liderlik özelliği gösteren yöneticilerin çalışanların fikirlerine değer vermesi,
onların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmesi ve kararlı bir yapıya sahip olması çalışanların
örgütsel adalet algılamalarının artmasını sağlamaktadır. Etkileşimci liderlik özelliği gösteren
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yöneticilerin ödül ve ceza sisteminde adaletli davranması, işletmeye faydalı olabilecek yeni
fikirleri desteklemesi ve azda olsa çalışanların istek ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi de
çalışanların örgütsel adalet algılamalarının artmasına neden olmaktadır.

7.2. Liderlik – Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Örgütsel bağlılık, en basit şekliyle çalışanın çalıştığı firmanın hedeflerini benimsemesi
ve o firma içindeki varlığını sürdürmeyi istemesidir. Örgütsel bağlılık, çalışanın kabulü ve
onun psikolojik bir sözleşmeyle işe girmesiyle başlamakta ve örgütün bir üyesi olarak
hedefler, amaçlar ve işin gerektirdikleri konusunda bilgi edinilmesiyle gelişmektedir. Bu
açıdan bakıldığında örgütsel bağlılık, bir kişinin belirli bir örgüt ile kimlik birliğine girerek
oluşturduğu güç birliğidir.
Meyer ve Allen, uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda örgütsel bağlılığı; (1)
duygusal bağlılık, (2) devam bağlılığı ve (3) normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu bir
model çerçevesinde incelemişlerdir. Modele göre duygusal bağlılık; örgütsel amaçlara ve
kurallara ya da yöneticilere duyulan sevgi ve saygı, duygusal yakınlık veya örgütsel vizyon ve
misyonunun paylaşılması ile oluşan bağlılık türüdür. Bu bağlılık türünün kişilik özellikleri ile
işe ilişkin faktörler arasında tutumsal bir olgu olduğu ve örgütsel hedefleri destekleme
yönünde çalışanların gönüllülüğü esasına dayandığı söylenebilir. Devam bağlılığı, çalışanın
yapmış olduğu kişisel yatırımlar nedeniyle çalıştığı örgütte kalma isteğinden
kaynaklanmaktadır. Bu yatırımlar; mesai arkadaşlarıyla yakın sosyal ilişkiler, emeklilik
hakları, kıdem, kariyer ve bir örgütte uzun yıllar çalışmaktan dolayı elde edilen özel bilgi,
tecrübe ve yetenekler şeklinde sıralanabilir. Devam bağlılığı içten gelen bağlılık değil, dış
faktörlere dayalı bağlılıktır ve bu bağlılık türünde kişi örgütüyle özdeşim kuramamıştır.
Üçüncü boyut olarak normatif (zorunlu) bağımlılıkta ise örgüte olan minnettarlık hissi ortaya
konulmaktadır. Bu bağlılık türü yüksek olan çalışanlar, bireysel değerlere veya örgütte kalma
yükümlülüğünün oluşmasını sağlayan inanca bağlı olarak örgütte çalışmayı kendileri için bir
görev, ahlâki bir sorumluluk olarak görmektedir. Bu bağlılık türü, bireylerin kişisel sadakat
normları ile ilişkili olup onların sosyal ve kültürel özelliklerinden etkilenmektedir.
Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda liderlik tarzının örgütsel bağlılığı etkilediği
belirlenmiştir. Liderin çalışanları destekleyici davranışları, aralarındaki iyi iletişim ve
yöneticilere duyulan güven, örgütsel bağlılığı olumlu şekilde etkilemektedir. Özellikle
demokratik ve kararlara katılım sağlayan liderler, örgütsel bağlılığı artırma potansiyeli yüksek
olan kişilerdir. Katılımcı yönetim tarzı ve çalışanların performansları hakkında geri bildirimde
bulunmak, çalışanların duygusal, devam ve normatif bağlılıkları üzerinde etkilidir. Çünkü
işleriyle ilgili kararlarda söz sahibi olan çalışanlar örgütte çalışmaktan memnun olacak ve
kendilerini tatmin olmuş hissedeceklerdir. Bu durum da örgütsel bağlılığı artıracaktır. Başka
bir deyişle, çalışanlara işlerinde sorumluluk ve özerklik verilmesi önerilmektedir. Bu noktada
yöneticilere, katılımcı bir liderlik tarzı sergilemeleri; örgütlerin insan kaynakları
departmanlarına ise özellikle iş/rol tanımlarını net bir şekilde hazırlamaları ve ücretlendirme
konusunda adil olmaları tavsiye edilmektedir. Bu uygulamaların yanı sıra; örgütler, maaş,
prim, ikramiye gibi maddi bir takım teşvik edici ödülleri kullanarak çalışanların tatminini ve
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bağlılığı artırabilir. Ayrıca örgüt içi terfiler, eğitim faaliyetleri ve iş güvencesi gibi kariyer
odaklı uygulamalara yer verilerek çalışanların bağlılığı artırılabilir.
Singapur’da yapılan bir çalışmada liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık arasında
çok güçlü bir korelasyon olduğu görülmüştür. Bir başka çalışmada yöneticilerin sergiledikleri
liderlik tarzları ve örgütsel destek ile çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında ilişki olduğu
belirlenmiştir. Yapılan bir başka araştırmada altı liderlik tarzı ile örgütsel bağlılığın iki unsuru
arasındaki ilişki incelemiş; çalışmanın sonucunda liderlik tarzının örgütsel bağlılıkla çok
büyük oranda ilişkili olduğu ve liderlerin, çalışanların ihtiyaçlarına duyarlı olmaları, net bir
vizyona sahip olmaları, örgütün hedef ve değerleri açık biçimde ortaya koymaları vb. bir
takım unsurların örgütsel bağlılığı artırdığı tespit edilmiştir. Yapılan diğer çalışmaların
sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; yapısal liderlik tarzının bağlılık üzerinde büyük
etkileri olduğu; örgütsel bağlılıkla liderlik arasında ilişkiler bulunduğu; liderlerin, elemanların
ihtiyaçlarına olan duyarlılıklarının örgütsel bağlılıkla alakadar olduğu kadar, örgütle ilgili
daha net bir vizyona sahip olmalarıyla ve yöneticilerin örgütle ilgili hedef ve değerleri daha
net biçimde ortaya koymaları ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.
Günümüz yöneticileri çalışanların beklentilerini çok iyi analiz edebilmeli ve örgütsel
bağlılıklarını normatif ve devam bağlılığından ziyade duygusal bağlılık hissetmeleri için çaba
sarf etmelidir. Birey mecbur ya da ihtiyacı olduğundan değil gerçekten o iş yerinde kalmak
istediği için işyerinde çalışmaya devam etmesi arzulanan sonuçtur. Bu nedenle yöneticiler
duygusal bağlılığı artırıcı bir takım uygulamalar geliştirmelidir.

7.3. Liderlik – İş Tatmini İlişkisi
Genel anlamıyla iş tatmini, çalışanların işlerine yönelik hisleri ve tutumları şeklinde
tanımlanabilir. Kavram içinde geçen iş, belirli bir zaman diliminde ve örgütsel bir ortamda,
belirli bir ücret karşılığında gerçekleştirilen mal veya hizmet üretme çabalarının bütünüdür
Tatmin ise kişilerin isteklerinin karşılandığı durumlarda ortaya çıkan bir duygudur.
İş tatmini, işten duyulan genel tatmin, ücretten duyulan tatmin, güvenlikten, sosyal
çalışma koşullarından, gelişme ve yükselme olanaklarından vb. duyulan tatmindir. Yani
kişilerin genel olarak işinden ve işle ilgili faktörlerden aldığı haz ve mutluluk iş tatminini
ifade etmektedir. İş tatmininin gerek örgütler, gerekse de çalışanlar açısından önemli
olmasının iki sebebi vardır. Bunlardan ilki iş tatminsizliğinin herhangi bir örgütte koşulların
bozulduğunu gösteren en önemli gösterge olmasıdır. Nitekim çalışanların işlerinden
tatminsizlik duymaları, onların iş yavaşlatmasına, düşük verimliliğe ve iş disiplinsizliği gibi
birçok olumsuz duruma neden olabilmektedir. İkincisi ise çalışanların fiziksel ve ruhsal
sağlığını doğrudan etkileyerek onların performans ve verimliliklerinin artış ya da azalış
göstermesi sonucunu doğurmasıdır. İş tatminini oluşturan faktörler, çalışanlarda tatmin veya
tatminsizlik durumunu oluşturacaktır. Yapılan iş, çalışanların isteklerini ne derece karşılarsa
işten duyulan tatmin seviyesi o derece artış gösterecektir. Tersi bir durumda ise iş tatmini
azalma eğilimine girecektir.
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Örgütler içerisinde liderin üzerinde etkisinin en fazla olduğu unsur, örgütlerin
başarısında en etkili faktör olan çalışanlardır. Bunun nedeni, günümüzde çalışanların bir
işletmedeki en önemli unsur haline gelmesidir. İşletmeler için varlıklarını devam ettirmenin
temel noktası rekabet edebilmeleridir. Rekabet edebilmek içinse finansal bakımdan güçlü
olmak ve çağın gerektirdiği teknolojiyi yakalamak gerekmektedir. İşletmelerin büyük
çoğunluğunun bunu başardığı ve birbirleriyle çok yakın benzerlikler içerdiği göz önüne
alındığında burada işletmelerin diğerlerinden farklılaşmalarını sağlayacak olan unsurun
çalışanlar olduğu söylenebilir. Nitekim bir işletmenin etkin ve verimli bir biçimde
faaliyetlerine devam etmesi, bünyesindeki nitelikli personellerin varlığına bağlıdır.
Liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmeye çalışıldığı araştırmalara
bakıldığında liderlik tarzlarının iş tatmini üzerinde önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir.
Lider ile çalışanların uyumluluk derecesi, iş tatmini veya tatminsizliğinin oluşmasındaki ana
unsurlardan biridir. Keza yapılan bir çalışmada katılımcı liderlik özelliğine sahip bir
yöneticinin şirketi ileriye götüremediği, şirketin bulunduğu konumda uzun süre sabit kaldığı
ve ilerleyemediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu tip bir liderlik davranışının iş tatminini
düşürdüğü, çalışan devir hızını yükselttiği ve tükenmişlik aralığını kısalttığı söylenebilir.
Buna karşılık yöneticilerin çalışanları destekleyici bir yönetim tarzını benimsemesi ve
iletişimde açıklığı tercih etmesi, çalışanların performansını pozitif yönde etkileyecektir. Bu
özellikleri bünyesinde barındıran bir liderlik tarzı, çalışanların iş tatminin artmasını
sağlayacaktır.
İşgörenler yöneticilerinin liderlik vasıflarına sahip olmasını istemektedir.
Yöneticilerinin sergilediği liderlik tarzı ile çalışanların beklediği liderlik tarzı arasındaki
farkın fazla olması, iş tatminsizliğine yol açabilecektir. Yapılan bir araştırmada yöneticilerin
sergilediği liderlik tarzının çalışanların beklediği liderlik tarzına yaklaştığı durumlarda iş
tatmininin arttığı tespit edilmiştir. İş tatminini artıran liderlik tarzları sırasıyla; katılımcı,
araçsal, başarı yönelimli ve destekleyici liderliktir. Yöneticilerin örgüt içerisinde sergilediği
liderlik davranışlarının çalışanlar üzerinde memnuniyet uyandırması lider arasında açık bir
iletişimin varlığını mümkün kılmaktadır. Bu durum, örgüt içi iş stresinin düşmesini ve
çalışanların performanslarını artıracak bir örgütsel çevrenin oluşmasını sağlayacaktır. Böylece
çalışanların iş tatminleri artacak ve işgücü devir hızı düşecektir. Ancak, çalışanların
liderlerinden memnun olmaması durumunda çalışanlarda iş tatminsizliği başlayacaktır. Böyle
bir durumda ise işgücü devir hızı yükselecek, tükenmişlik düzeyi artacak ve çalışanlarda
sabotaj gibi davranışlar baş gösterebilecektir.
Etkileşimci liderlik türü ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik
yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde etkileşimci liderlik özelliği gösteren
yöneticilerle çalışan işgörenlerin iş tatmin seviyelerinde düşüş yaşandığı belirlenmiştir.
Yapılan çalışmalarda iş tatmini seviyesini düşüren iki faktörün ise etkileşimci liderlerin
oluşturmuş olduğu iş ortamı ve çalışanlara verdikleri görevler olduğu tespit edilmiştir.
İşgörenler, etkileşimci liderlik özelliği gösteren liderlerinden yeterince sevgi ve yakınlık
göremezlerse, liderleri tarafından oluşturulan motivasyonu kaybetmektedir. Bunun yanı sıra
etkileşimci liderlerin çalışanlarına karşı doğal davranmaması, onların içsel motivasyonlarını
kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu iki durum karşısında çalışanların iş tatmin seviyeleri de
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düşmektedir. Etkileşimci liderlik özelliği gösteren yöneticilerin astlarını performanslarına
göre ödüllendirmeleri veya cezalandırmaları, çalışanlar tarafından olumlu karşılanmakta ve
onlarda işyerinde adaletli bir yönetim olduğu algısı oluşturmaktadır. Sonuç olarak ise,
çalışanların iş tatmin seviyeleri yükselmektedir. Ödül veya ceza sisteminde yapılan adaletsiz
bir davranışın olması durumunda ise iş tatmini seviyesini düşmektedir.
Dönüşümcü liderlik türü ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik
yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde ise dönüşümcü liderlik davranışı sergileyen
yöneticilerin astlarının yenilikçi, yeni fikirler üretebilen ve yoğun rekabet ortamında
organizasyonların değişen çevre şartlarına uyum sağlamasına yardımcı olabilen bireyler
haline gelmesine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Böyle bir ortamın oluştuğu örgütlerde
çalışanların iş tatmini seviyeleri artmaktadır. Yapılan farklı çalışmalarda da dönüşümcü
liderlik algısının olduğu örgütsel iklimde çalışanların iş tatmin seviyelerinin yüksek olduğu
belirlenmiştir. Dönüşümcü liderler, yöneticilik yaptıkları örgütlere bireysel özelliklerini
kullanarak yeni bir yönetim anlayışı getirmektedir. Böylece örgütün performansı artmaktadır.
Örgütte meydana gelen bu değişim, çalışanlar üzerinde de olumlu bir etki meydana
getirmekte ve iş tatmininin artmasını sağlamaktadır.
Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada işletme yöneticilerinin sergilemekte olduğu
liderlik davranışlarının çalışanların iş tatminine nasıl bir etkisi olduğu tespit edilmeye
çalışılmıştır. Yapılan analizler neticesinde genel anlamıyla ele alınan liderlik türlerinin
çalışanların iş tatmini üzerinde %58’lik bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışan
tatmini üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olan liderlik türü dönüşümcü liderliktir.
Yöneticilerin kişisel özelliklerini kullanarak işletmeye yeni bir yönetim anlayışı getirmesi,
çalışanların düşüncelerine değer vermesi, onların sorunlarını dinleyerek ihtiyaçlarını
gidermeye çalışması, onlara yüksek hedefler belirlemesi ve kararlı bir yapıya sahip olması,
çalışanların dönüşümcü liderlik algısını güçlendirirken iş tatmini seviyelerini yükseltmektedir.
Etkileşimci liderliğin ise iş tatmini üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Bu bağlamda yöneticilerin ödül ve ceza sisteminde adaletsiz davranması, olumlu bir iş ortamı
oluşturamaması, çalışanların ihtiyaçlarıyla ilgilenmemesi çalışanların iş tatminlerini
düşürmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin etkileşimci liderlik tarzını başarıyla
uygulayamamaları çalışanların iş tatmini üzerinde olumsuz bir etki meydana getirmektedir.
Böyle bir durumda çalışanlar öncelikli olarak işletmeye olan bağlılıklarını yitirmeye
başlayacak, ardından yabancılaşma evresine geçilecek ve sonucunda işten ayrılma niyeti baş
gösterecektir.

7.4. Liderlik – İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi
İşten ayrılma niyeti; çalışanların mevcut iş koşullarından duymuş oldukları
memnuniyetsizlik dolayısıyla işlerinden ayrılmayı düşünmeleri olarak ifade edilebilir.
Çalışanların işten ayrılmasının örgüt açısından ciddi sonuçlar doğurması nedeniyle işten
ayrılma niyeti birçok bilimsel disiplin tarafından araştırılan bir konudur. Örgütsel etkinlik
üzerinde de etkisi olan bir kavram olmasından dolayı yapılan araştırmalarla işten ayrılma
niyetine neden olan unsurlar belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu sayede uygulamacılar
çalışanlarını işten ayrılmaya iten nedenleri ortadan kaldırabilmektedirler
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Liderlik davranışı ile çalışanların işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin
belirlenmesine yönelik yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde; liderlik davranışının
çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerinde önemli derecede etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Yapılan bir çalışmada, çalışanların liderlerini olumlu olarak değerlendirdiği
durumda işten ayrılma eğilimlerinin azalacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka çalışmada ise,
liderinden düşük destek gördüğünü, lideriyle geliştirilen ilişkinin karşılıklı güven, sevgi, saygı
gibi temel değerlerden yoksun olduğunu düşünen çalışanların işten ayrılma eğiliminin yüksek
olduğu ve daha fazla destek görme umudu ile başka bir iş bulma arayışı içine girdikleri tespit
edilmiştir. Konuyla ilgili yapılan bir başka çalışmada ise çalışanların liderlerine yönelik
toplam algılamalarının, işten ayrılma davranışına ilişkin süreci etkilediği ortaya konulmuştur.
Yapılan diğer araştırmaların sonuçları genel olarak incelendiğinde; çalışanların etik liderlik
algılamalarının yüksek olduğu durumlarda belirsizliğin ve duygusal tükenmenin azaldığı ve
bu durumun da işten ayrılma niyetinin ortadan kalkma eğilimine girmesini sağladığı
belirlenmiştir. Lider-üye etkileşiminde, çalışanların liderlerinin hareketlerini izlediği
belirtilmektedir. Liderlerin çalışanlar arasında adaletsiz davrandığı, özellikle zor işlerin
yapımında onlara yardımcı olunmadığı vb. durumlarda çalışanlar liderleri hakkında olumsuz
tutuma sahip olmakta ve bu durum işten ayrılma eğilimine girmeye neden olmaktadır.

7.5. Liderlik – İş Doyumu İlişkisi
İş doyumu, iş görenlerin fizyolojik ve ruhsal sağlıklarının aynı zamanda da
duygularının bir belirtisidir. İş doyumu denilince, işten elde edilen maddi çıkarlar ile iş
görenin beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve eser meydana getirmenin sağladığı
mutluluk akla gelmektedir. İş doyumu işgörenin işe ya da işin belirli yönlerine tepkisini
yansıtmaktadır. İş doyumu kişinin, toplam iş çevresinden, örneğin işin kendisinden,
yöneticilerden, çalışma grubundan ve iş organizasyonundan elde etmeye çaba gösterdiği
rahatlatıcı ve iç yatıştırıcı bir duygudur.
Liderlik davranışlarının çalışanların iş doyumu üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik
yapılan çalışmaların önemli bir kısmı hizmet üreten işletmelerde gerçekleştirilmiştir. Yapılan
bu çalışmaların ortak özelliği; çalışmalarda kullanılan verilerin Ohio Üniversitesi
araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar ışığında; liderlik tarzlarının (1) yapıyı koruma ve (2)
insana ağırlık verme olmak üzere iki ana boyut altında incelenmiş olmasıdır. Bazı
araştırmalarda insana ağırlık veren liderlik tarzı ile iş doyum arasındaki pozitif korelasyondan
bahsedilirken, bazı araştırmalarda ise yapıyı dikkate alan liderlik tarzının iş doyumu
sağlamadaki etkinliği üzerinde durulmuştur. 1982 yılında yapılan bir çalışmada karmaşık
liderlik tarzları ile iş doyumu arasındaki ilişki ortaya konulmuş; göreve yönelik liderlik olarak
algılanan yöneticilerin altında çalışan astların iş doyumlarının diğer liderlik tarzlarında çalışan
astların iş doyumuna göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 1987 yılında öğretmenlerin iş
doyumları ve müdürlerin algılanan liderlik davranışı konusuna yönelik yapılan araştırmada
liderlik davranışı ve iş doyum arasında bir ilişki tespit etmiştir. Bu araştırmada liderliğin
göreve yönelik olma ve insana yönelik olma boyutlarının öğretmenlerin iş doyumları
üzerindeki etkisini incelemiş ve liderliği “insana yönelik” olarak algılanan müdürlerle çalışan
öğretmenlerin iş doyumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Konuyla ilgili yapılan bir
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başka çalışmada akademik memurların, enstitü başkanlarında algıladıkları liderlik tarzı ile iş
doyum düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre insana yönelik
olarak algılanan liderlerin, yapısal lider olarak algılanan liderlere oranla daha fazla iş
doyumuna sahip oldukları belirlenmiştir.
Genel olarak belirtilecek olursa liderlik davranışının iş doyumu üzerinde etkisi olduğu
ve bu etkinin liderlik tarzına göre değiştiği söylenebilir. Bu konuda az da olsa Türkiye’de de
yapılmış çalışmalara rastlamak mümkündür. Örneğin konuyla ilgili olarak Türkiye’de yapılan
bir araştırmanın sonucunda iş doyumu ile liderlik davranışı özellikleri arasında ilişki
bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre iş doyumu ile liderlik arasındaki ilişki aynı yönlüdür.
Araştırma ile; yeniliklere açık olma, çalışma gereksinimlerini tanımlama, çabuk karar alma,
iyi çalışmaları takdir etme ve amaçların belirgin olması özelliklerinin iş doyumu üzerinde
etkili olduğu tespit edilmiştir.

7.6. Liderlik – Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi
Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların işleri ile ilgili olarak gösterdikleri eylemler
olarak tanımlanabilir. Örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD), biçimsel (resmî) ödül sistemi
tarafından doğrudan ya da açık olarak tanımlanmayan, zorlayıcı olmayan ve genel anlamda
örgütsel etkinliği artıran bireysel davranışlar biçimidir. Zorlayıcı olmayan ifadesi, söz konusu
davranışların, çalışanın rol ya da görev tanımının bir gereği olmadığını belirtmektedir. Başka
bir deyişle, örgüt çalışanı, iş tanımı ya da rol gereklerinin dışına çıkarak kendi kişisel tercihi
ile örgütsel etkinliği artıracak bazı tutum ve davranışlar sergilemektedir
Örgütsel vatandaşlık davranışı çalışanların örgütsel etkinliğin arttırılması için
kendilerine verilen iş tanımlarının dışına çıkarak gönüllü olarak istenenden fazlasını
yapmalarıdır. Bu tür davranışlar dönüşümcü liderler tarafından desteklenen çalışanların
göstermiş olduğu ekstra rol davranışının en temel örnekleri olarak ifade edilebilmektedir.
Örgütsel vatandaşlık davranışı beş alt boyut altında incelenebilir. Bunlar:
•

Nezaket: Örgütteki diğer çalışanları etkileyecek işle ilgili problemlerden onları
korumaya yardımcı olacak davranışları ifade etmektedir.

•

Yurttaşlık erdemi: Örgütle ilgili sorunlara karşı sorumluluk duyma, örgüte gönüllü
olarak katılma ve örgütle bütünleşme davranışları olarak ifade edilebilir.

•

Sportmenlik: Örgütte karşılaşılan sorunlardan şikayet etmeden ve olumlu bir
tutumla çalışmaya istekli olmayı ifade etmektedir.

•

Ahlâklılık: İşle ilgili rol gereklerinin minimum anlamdaki gereklerinin ötesine
giden, kurallara ve düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olma, işe devam etmeye özen
gösterme gibi davranışları ifade etmektedir.
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•

Özveri: Örgütle ilgili görevlerin yerine getirilmesi ya da problemlerin çözümü
konusunda başkalarına gönüllü olarak yardım etme davranışı olarak ifade
edilebilir.

şeklinde sıralanabilir.
Liderlik tarzları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerin belirlenmeye
çalışıldığı bir araştırmada liderliğin alt boyutlarından dönüşümcü liderliğin örgütsel
vatandaşlık davranışının alt boyutları olan nezaket, yurttaşlık erdemi, sportmenlik, ahlaklılık
ve özveri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bunun yanında dönüşümcü liderliğin çalışanlar
üzerinde olumlu etkilerde bulunduğunu gösteren çok çeşitli araştırmalar mevcuttur. Bu
araştırma sonuçları da bunları destekler niteliktedir. Dönüşümcü liderlik çalışanlar üzerinde
olumlu etkiler meydana getirebilirken etkileşimci liderlik çalışanlar üzerinde olumlu ya da
olumsuz herhangi bir etki oluşturmayabilir.
Yapılan araştırmalarda karizmatik liderlik davranışlarının, çalışanlar üzerinde örgütsel
bağlılığı artırdığı tespit edilmiştir. Bunun yanında konuyla ilgili literatürde karizmatik
liderliğin performans göstergeleri üzerindeki pozitif etkilerine işaret edilmiştir. Örneğin
karizmatik liderliğin, izleyenlerin daha yüksek iş tatminlerine ve daha yüksek
performanslarına yol açtığı tespit edilmiştir. Öyle ki yol gösterici liderlikle, karizmatik
liderlik arasındaki ilişkiyi araştıran laboratuar çalışmalarında, karizmatik liderliğin, daha
yüksek performans, iş tatmini ve rol açıklığıyla sonuçlandığı tespit edilmiştir. Yine bir diğer
araştırmada; karizmatik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerinde
durulmuştur. Bu çalışmada karizmatik liderlere üyeleri tarafından büyük saygı duyulacağı,
bunun güven duymaya, kolektif kimliğe ve iş tatmine katkı sağlayacağı, böylece verimliliğin
artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Karizmatik liderle çalışan üyelerle, karizmatik olmayan liderle
çalışan izleyenlerin performansları açısından farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan
araştırma sonuçlarına göre; yüksek performansa ulaşmada, liderlik tarzının etkisinin olduğu
saptanmıştır. Öte yandan liderin, çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı göstermelerini
sağlamaya yönelik çabaları, örgütsel etkinliği sağlayan bir diğer unsur olarak belirtilebilir.
280 yönetici ve 955 ast üzerinde yapılan, liderin kişisel özelliğinin izleyenlerinin
karizmatik algılamalarına ve bunun yönetimsel performans ve örgütsel vatandaşlık davranışı
üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılan araştırmanın sonucunda; yöneticilerin kişisel
değerlerinin, izleyenlerin örgütsel vatandaşlık davranış göstermelerine ve performansa yol
açtığı tespit edilmiştir. Bunun yanında yapılan bir başka çalışmada örgütsel vatandaşlık
davranışının; iş tatmini, bağlılık, adalet algılamalarıyla ilişkileri incelenmiş; sonuçta en büyük
ilişkinin bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel
bağlılığın ise örgütsel performansı artırdığı bilinmektedir. Dolayısıyla karizmatik liderlerin,
örgütsel performansın artışı sağlamak amacıyla; çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı
sergilemeleri yönünde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu sebeple ilgili yazında karizmatik
lider ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki pek çok çalışmada araştırılmıştır.
Örneğin yapılan bir çalışmada karizmatik liderlerin, biçimsel rol tanımlarının ötesinde
fazladan rol davranışı üzerinde etkili oldukları tespit edilmiştir. Benzer şekilde karizmatik
liderlikle fazladan rol davranışı arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.
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Yapılan pek çok çalışmada ise karizmatik liderlikle örgütsel vatandaşlık davranışı arasında
pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre; yöneticisini karizmatik algılayan
işgörenin, örgütsel vatandaşlık davranışı göstermesi, yani örgütü için rol tanımlarının ötesinde
güç sarf etmesi beklenir. Zira bu davranışı gösteren bireyler, örgütleri için beklenenden
fazlasını yapmaya hazır bireylerdir. Yapılan bir başka çalışmada, karizmatik liderlik
vasıtasıyla kendi yeteneklerini ortaya çıkaran bir izleyenin; bağlılık duyabileceği, işini
anlamlı bulabileceği ve örgütsel vatandaşlık davranışı gösterebileceği öngörülmüştür.
Bir başka liderlik tarzı olan dönüşümcü liderlikte, izleyicilerinin kendisine
güvenmeleri sağlanmakta, iş tatminleri artmakta ve örgütsel vatandaşlık davranışları
pekiştirilmektedir. Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada dönüşümcü liderliğin boyutları ile
örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları arasında ilişki aramıştır. Araştırma sonucunda
bireysel düzeyde destek sağlama ile özgecilik, vicdan sahibi olma, sportmenlik, nezaket ve
sivil erdem arasında; vizyon oluşturma ile sportmenlik arasında ve yüksek performans
bekleme ile nezaket arasında olumlu ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte yapılan
çalışmalarda genellikle yöneticilerin sergilediği dönüşümcü liderlik davranışı ile çalışanların
örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit
edilmiştir. Bu anlamlı ilişkide dönüşümcü liderliğin karizma/ilham verme ve bireysel düzeyde
ilgi boyutlarının etkileri olduğu görülmüştür. İlgili yazında yapılan bazı çalışmalarda
dönüşümcü liderler izleyicilerini etkili bir vizyonla harekete geçirmekte, onların bireysel
gelişim faaliyetlerine önem vermekte, kendilerine güvenmelerini sağlamakta ve onları
yaptıkları işin önemli olduğuna inandırmaktadır. Dönüşümcü liderler izleyicilerinin
ihtiyaçlarını, inançlarını, değer yargılarını değiştiren kişidir. Dönüşümcü liderler belirledikleri
vizyonu izleyicilerine kabul ettirerek değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirmekte ve örgütü
üstün performansa ulaştırmaktadır. Dönüşümcü liderler izleyicileri için bir rol modeli olarak
amaçlara ulaşma konusunda onların kendilerine güven duymalarını sağlamaktadır.
Dolayısıyla izleyicilerin kendilerini adama düzeylerinin yükseldiği söylenebilir.
Dönüşümcü liderler için çalışanlarını rollerinin gerektirdiği performansa ulaşmaktan
çok onların ekstra rol davranışı göstermelerini sağlamak daha önemlidir. Dolayısıyla,
dönüşümcü liderlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını pekiştirdiği söylenebilir. Dönüşümcü
liderler çalışanlarını motive ederek beklentilerin üstünde performans göstermeleri için
çabalayacaktır.
Son olarak otantik liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki üzerinde
durulduğunda, otantik liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi
doğrudan inceleyen araştırma sayısının oldukça az olduğu görülecektir. Konuyla ilgili yapılan
araştırmaların çoğunda ise çalışanların tutum ve davranışları arasındaki ilişkiye
odaklanılmıştır. Liderlik ile ilgili yapılan araştırmalar genel olarak otantik liderliğin farklı
değişkenlerle ilişkisini incelemişlerdir. Yapılan bir araştırmada; otantik liderliğin örgütsel
vatandaşlık davranışını, etik veya dönüştürücü liderlikten daha iyi açıklayabildiği görülmüş
ve bu ikisi arasındaki ilişkinin anlamlı ve pozitif olduğu saptanmıştır. Bir başka çalışmada ise
örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyetinin dönüşümcü liderlik tarzı ile ilişkisi
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, liderlik tarzı ile işten ayrılma arasında bir ilişki olduğu
bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında, üniversite öğrencilerinin otantik liderlik özellikleri ile
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örgütsel vatandaşlık davranışlarının karşılaştırılmaya çalışıldığı bir araştırma
gerçekleştirilmiştir. Otantik liderlik düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki
ilişkinin korelasyon analizi ile incelenmesi sonucunda örgütsel vatandaşlık genel puanı ile
otantik liderlik genel puanı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Otantik liderliğin alt
boyutlarından olan öz-farkındalık ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının çoğu alt boyutu
arasında anlamlı olmayan negatif bir ilişki görülürken, örgütsel vatandaşlık davranışlarının alt
boyutlarından vicdanlılık ve centilmenlik ile otantik liderliğin çoğu unsuru arasında anlamlı
ve negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında, genel itibari ile otantik liderliğin
birçok unsuru ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının birçok unsuru arasında anlamlı ve
pozitif ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak; örgütsel vatandaşlık
davranışlarının düzeyinin artmasının otantik liderlik özellikleri düzeyini de arttırdığı, başka
bir deyişle örgütsel vatandaşlık davranışlarının genel olarak otantik liderliği pozitif yönde
etkilediği söylenebilir. Buradan hareketle örgütsel vatandaşlık davranışlarının otantik liderlik
özelliklerini pozitif yönde etkilediği söylenebilir. Örgütsel vatandaşlık davranışlarının otantik
liderlik düzeyleri üzerine etkisinin regresyon analizi ile incelenmesi sonucunda, otantik
liderlik unsurlarının, örgütsel vatandaşlık davranışlarından yeterli düzeyde etkilenmediği
başka bir deyişle örgütsel vatandaşlık davranışlarının otantik liderlik unsurlarının yordayıcısı
ya da açıklayıcısı olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak araştırma bulguları, otantik
liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının genel olarak etkileşim içinde olduğunu
göstermiştir.
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Uygulamalar
Sağlık Çalışanlarında Liderlik Tarzları-İş Tatmini-Örgütsel Bağlılık Modeli
Örgütsel davranış alanında çalışılan, çalışanların işlerine ve örgütlerine karşı
besleyebilecekleri en önemli tutumlardan ikisi iş tatmini ve örgütsel bağlılıktır. Bu
tutumları da etkileyici en önemli unsurlardan birisi de yöneticilerinin sergileyebilecekleri
liderlik tarzlarıdır. Birçok çalışmada kurulan bu model doğrultusunda araştırmalar
gerçekleştirilmektedir.
Konuyla ilgili olarak sağlık sektöründe 1.785 çalışan kapsamında yapılan araştırmada
liderlik tarzlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumları üzerinde önemli bir
açıklayıcılığa sahip olduğu; iş tatminin güçlü biçimde örgütsel bağlılığa olumlu yönde etki
ettiği belirlenmiştir. Farklı örneklemlerde gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde;
olumlu iş tutumları üzerinde, ilgili liderlik tarzlarından en etkili olanı dönüşümcü liderlik
olarak tespit edilmektedir. Ancak bu araştırmalarda kullanılan örneklemler genellikle otel
çalışanları ve öğretmenlerdir. Yapılan araştırmada da dönüşümcü liderliğin iş tatmini
üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı, bunun yerine araçsal ve etkileşimci liderliğin daha
etkili olduğu ortaya konulmuştur. Hastane çalışanları üstünde yapılan bir başka
araştırmada da araçsal, katılımlı ve destekleyici liderliğin ön planda olduğu görülmektedir.
Bulgulardan yapılabilecek bir çıkarımla; mesleğin karakteristiğinin riskli, zor, stres
oluşturan ve yorucu olması nedeniyle çalışanların dönüşümcü, yani vizyon aşılayan,
geleceğe yönelik istekler oluşturan, isteklerini anlatan ve isteklere bağlılık oluşturmaya
çalışan, onlara gelişme fırsatları sunan uzun vadeli düşünen bir yöneticinin sağlık
çalışanları üzerinde olumlu etkiler bırakacağı söylenebilir. Bu örneklemin; daha anlık
ihtiyaçlarını gideren, onlara zor anlarında doğrudan destek olabilecek, problem çözen,
hataları düzeltmeye yönelen, görevleri ve hedefleri detaylı ortaya koyan, görev odaklı
liderlik tarzlarını gözeten bir yöneticiye ihtiyaçları vardır. Bu örneklem bağlamında;
dönüşümcü liderlik tarzının, işin karakteristiği de göz önüne alınınca uygun bir yaklaşım
olmadığı söylenebilir. Aynı durum örgütsel bağlılığa olan etkide de mevcuttur. Zira iş
tatminin örgütsel bağlılığı açıklayıcılığı oldukça yüksek bir orandadır. Çünkü bu
örneklem, anlık olarak büyük zorluklarla ve risklerle karşılaşabilen, açıkça belirlenmiş
kural ve prosedürlerin işlerini rahatlattığı ve kendilerini güvende hissetmelerini sağladığı
bir örneklemdir. Bu bağlamda bu araştırmanın ortaya koyduğu ve literatüre geçerli ve
güvenilir biçimde sağladığı cümle; sağlık çalışanlarının görev odaklı, açık kural ve
hedefler belirleyen, görev bağlamında destekçi, problem çözen ve hataları gidermeye
niyeti olan, kısmen ödül ve ceza sistemi bağlamında yöneten araçsal ve etkileşimci liderlik
tarzlarını benimseyen yöneticilere ihtiyacı olduğudur.
Kaynak: Nuran Akyurt, Ali Murat Alparslan ve Ömer Faruk Oktar, “Sağlık
Çalışanlarında Liderlik Tarzları-İş Tatmini-Örgütsel Bağlılık Model”, Vizyoner Dergisi, 6
(13), 2015, ss.50-61, http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduvd/article/viewFile/5336/4416
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Uygulama Soruları
• Sağlık sektöründe liderlik tarzları, iş tatmini ve örgütsel bağlılık değişkenleri
arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik yapılan araştırma hakkında bilgi
veriniz.
• Araştırmanın bulgularından elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Liderlik örgütsel adalet algısı, örgütsel bağlılık, iş tatmini, işten ayrılma niyeti, iş
doyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde bir takım etkilere sahiptir. Örgütsel adalet,
adil ve ahlaki uygulamalar ile kararların örgütte yerleşmesini ve devamlılığının sağlanmasını
gerektirmektedir. Liderlerin temel görevlerinden biri, çalışanların lidere ve örgüte yönelik
yaklaşımlarının olumlu bir biçimde şekillenmesini sağlamaktır. Örgütsel adalet algısının bu
görevi yerine getirme konusunda önemli bir araç olduğu söylenebilir.
Liderlik tarzı örgütsel bağlılığı da etkilemektedir. Liderin çalışanları destekleyici
davranışları, aralarındaki iyi iletişim ve yöneticilere duyulan güven, örgütsel bağlılığı olumlu
şekilde etkilemektedir. Özellikle demokratik ve kararlara katılım sağlayan liderler, örgütsel
bağlılığı artırma potansiyeli yüksek olan kişilerdir. Katılımcı yönetim tarzı ve çalışanların
performansları hakkında geri bildirimde bulunmak, çalışanların duygusal, devam ve normatif
bağlılıkları üzerinde etkilidir. Liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmeye
çalışıldığı araştırmalara bakıldığında ise liderlik tarzlarının iş tatmini üzerinde önemli bir
etkisi olduğu belirlenmiştir. Lider ile çalışanların uyumluluk derecesi, iş tatmini veya
tatminsizliğinin oluşmasındaki ana unsurlardan biridir.
Liderlik davranışı ile çalışanların işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin
belirlenmesine yönelik yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde; liderlik davranışının
çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerinde önemli derecede etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Konuya ilişkin araştırmaların sonuçları genel olarak incelendiğinde; çalışanların
etik liderlik algılamalarının yüksek olduğu durumlarda belirsizliğin ve duygusal tükenmenin
azaldığı ve bu durumun da işten ayrılma niyetinin ortadan kalkma eğilimine girmesini
sağladığı belirlenmiştir. Genel olarak belirtilecek olursa liderlik davranışının iş doyumu
üzerinde etkisi olduğu ve bu etkinin liderlik tarzına göre değiştiği söylenebilir. Bu konuda az
da olsa Türkiye’de de yapılmış çalışmalara rastlamak mümkündür. Örneğin konuyla ilgili
olarak Türkiye’de yapılan bir araştırmanın sonucunda iş doyumu ile liderlik davranışı
özellikleri arasında ilişki bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre iş doyumu ile liderlik
arasındaki ilişki aynı yönlüdür. Liderlik tarzları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki
ilişkilerin belirlenmeye çalışıldığı bir araştırmada liderliğin alt boyutlarından dönüşümcü
liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları olan nezaket, yurttaşlık erdemi,
sportmenlik, ahlaklılık ve özveri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bunun yanında
dönüşümcü liderliğin çalışanlar üzerinde olumlu etkilerde bulunduğunu gösteren çok çeşitli
araştırmalar mevcuttur.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Aşağıdakilerden hangisi liderliğin etkili olduğu değişkenlerden biri
değildir?
Örgütsel Adalet
İş Güvenliği
İşten Ayrılma Niyeti
İş Doyumu
Örgütsel Bağlılık

e)

Liderliğin örgütsel adalet algısı üzerindeki etkisine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yöneticilerinin adaletsiz davrandığını düşünen çalışanların içsel ve dışsal
tatmin seviyeleri düşüktür.
örgütsel adalet duygusu yüksek olan çalışanların örgütsel bağlılıkları yüksektir.
Çalışanların örgüte, yöneticiye ve çalışma arkadaşlarına olan güvenini
sağlamada örgütsel adalet kilit rol oynamaktadır.
Örgütsel ortamlarda yöneticilerin çalışanları arasında görev dağılımı, yetki
verilmesi, ücretlendirme, vb. konularda herkese eşit davranması, örgütsel
adalet algısını güçlendirir.
Çalışanlar lidere kolay ulaşabildiği ölçüde örgütsel adalet algıları zayıflar

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel adaletin alt başlıklarından biridir?
Etkileşimsel Adalet
Yönetsel adalet
Dikey Adalet
Yatay Adalet
Kısmi Adalet

4.

Liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Liderin çalışanları destekleyici davranışları ve yöneticilere duyulan güven,
örgütsel bağlılığı olumlu şekilde etkilemektedir.
Liderle çalışanlar arasındaki iyi iletişim örgütsel bağlılığı olumlu şekilde
etkilemektedir.
Liderin çalışanların performansları hakkında geri bildirimde bulunması
örgütsel bağlılığı zayıflatır.
Liderlerin, çalışanların ihtiyaçlarına duyarlı olmaları, örgütün hedef ve
değerlerini açık biçimde ortaya koymaları örgütsel bağlılığı artırmaktadır.
Demokratik ve kararlara katılım sağlayan liderler, örgütsel bağlılığı artırma
potansiyeli yüksek olan kişilerdir.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)

Liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Lider ile çalışanların uyumluluk derecesi, iş tatmini veya tatminsizliğinin
oluşmasındaki ana unsurlardan biridir.
Katılımcı liderlik tarzı İş tatminini artırır.
Yöneticilerinin sergilediği liderlik tarzı ile çalışanların beklediği liderlik tarzı
arasındaki farkın fazla olması, iş tatminsizliğine yol açabilir.
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d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)

Yöneticilerin kişisel özelliklerini kullanarak, çalışanların düşüncelerine değer
vermesi ve onlara yüksek hedefler belirlemesi iş tatmini seviyelerini
yükseltmektedir.
Liderler etkileşimci liderlik tarzını uygulayabildikleri ölçüde iş tatmini düşer.
Dağıtım adaleti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır.
Ücret artışları, terfiler, ikramiye, takdir, ceza gibi örgütsel kaynakların
personeller arasında adil bir şekilde dağılımı dağıtım adaletidir.
Ast-üst ilişkilerinde kişilerin birbirlerine nezaket kuralları çerçevesinde
davranmaları dağıtım adaletidir.
Kariyer planlama ve performans değerlendirme süreçleri dağıtım adaletidir.
Mesaiye ilişkin düzenlemeler dağıtım adaletidir.
Liderler çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi dağıtım adaletidir.
Liderliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Çalışanlar liderlerini olumlu olarak değerlendirdiğinde işten ayrılma eğilimleri
azalmaktadır.
Liderine güvenmeyen ve saygı göstermeyen çalışanların işten ayrılma
eğilimleri yüksektir.
Liderin çalışanlar arasında adaletsiz davrandığı algısı olması durumunda işten
ayrılma eğilimleri yüksektir.
Liderliğin çalışanların işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Liderinden gerekli desteği görmediğini düşünen çalışanların işten ayrılma
eğilimleri yüksektir.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel
boyutlarından biri değildir?
Nezaket
Yurttaşlık erdemi
Performans
Özveri
Ahlâklılık

vatandaşlık

davranışının

alt

Örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutlarından olan sportmenlik
aşağıdaki ifadelerden hangisinde karşılığını bulmaktadır?
Örgütte karşılaşılan sorunlardan şikâyet etmeden ve olumlu bir tutumla
çalışmaya istekli olmayı ifade etmektedir.
Örgütteki diğer çalışanları etkileyecek işle ilgili problemlerden onları
korumaya yardımcı olacak davranışları ifade etmektedir.
Örgütle ilgili sorunlara karşı sorumluluk duyma, örgüte gönüllü olarak katılma
ve örgütle bütünleşme davranışları olarak ifade edilebilir.
İşle ilgili rol gereklerinin minimum anlamdaki gereklerinin ötesine giden,
kurallara ve düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olmayı ifade etmektedir
Örgütteki sorumlulukları yerine getirirken sportif faaliyetlerle de uğraşmayı
ifade etmektedir.
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10.
a)
b)
c)
d)
e)

Örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutlarından olan Yurttaşlık
Erdemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde karşılığını bulmaktadır?
İş tanımlarının dışına çıkarak verilen her türlü görevi yapmak olarak
tanımlanabilir
Örgütle ilgili sorunlara karşı sorumluluk duyma, örgüte gönüllü olarak katılma
ve örgütle bütünleşme davranışları olarak ifade edilebilir.
Çalışanların büyük bir özveri ile çalışması olarak ifade edilebilir.
Örgüt içinde lidere şartsız itaat etmek olarak ifade edilebilir.
Örgütteki diğer çalışanları etkileyecek işle ilgili problemlerden onları
korumaya yardımcı olacak davranışları ifade etmektedir

Cevaplar

1)b, 2)e, 3)a, 4)c, 5)e, 6)a, 7)d, 8)c, 9)a, 10)b
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8. MOTİVASYONUN TANIMI, ÖNEMİ VE AMAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Motivasyonun Tanımı
8.2. Motivasyon Süreci
8.3. Motivasyonun Önemi
8.3.1. Yöneticiler Açısından Motivasyonun Önemi
8.3.2. İşgörenler Açısından Motivasyonun Önemi
8.3.3. Örgütler Açısından Motivasyonun Önemi
8.4. Motivasyonun Amaçları
8.4.1. Etkinlik Sağlama
8.4.2. Verimlilik Sağlama
8.4.3. Kalite Artışı Sağlama
8.4.4. Karlılığı Artırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Motivasyon nedir? Tanımlayınız.
2. Motivasyon süreci hangi aşamalardan oluşur? Belirtiniz ve her bir aşamayı kısaca
açıklayınız.
3. Motivasyonun yöneticiler, işgörenler ve örgüt açısından önemini belirtiniz.
4. Motivasyonun amaçları hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Motivasyonun Tanımı ve
Motivasyon Süreci

Motivasyonun Önemi

Motivasyonun Amaçları

Kazanım
Motivasyon kavramını
tanımlayabilmek ve
motivasyon süreci hakkında
bilgi verebilmek
Motivasyonun yöneticiler,
işgörenler ve örgüt açısından
önemi hakkında bilgi
verebilmek
Motivasyonun etkinliği,
verimliliği, kaliteyi ve
karlılığı artırma amaçları
hakkında bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Motivasyon
Süreç
Önem
Yönetici
İşgören
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Giriş
Motivasyon kısaca kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve
istekleri ile davranmaları şeklinde tanımlanabilir. Bir bireyin yetenekleri ve motivasyonu ile
çevresel diğer faktörler, onu iş performansını belirleyici başlıca unsurlardır. Buna göre yüksek
performans gösterilmesi istenen bir birey, gerekli yeteneklere ve bu işi yapabilmek için uygun
hammadde ve makineye sahip olmanın yanı sıra bu işi yapma konusunda motive edilmelidir.
Yöneticilerin görevlerinden biri de söz konusu faktörlerin eksiksiz olarak sağlanmasına
çalışmaktır.
Bu bölümde öncelikle motivasyon kavramı tanımlanacak ve motivasyonun nasıl
oluştuğuna yönelik sürece bakılacaktır. Sonrasında ise motivasyonun yöneticiler, işgörenler
ve örgüt için önemi konusu üzerinde durulacak ve motivasyonun nasıl etkinlik, verimlilik,
kalite ve karlılık artışı sağladığı incelenecektir.
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8.1. Motivasyonun Tanımı
Yöneltme, güdüleme, isteklendirme ve teşvik etme gibi farklı kelimelerle de ifade
edilebilecek motivasyon; "kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve
istekleri ile davranmaları" şeklinde tanımlanabilir. Neden bazı kişilerin işyerinde geç saatlere
kadar çalıştığı ve neden bazılarının çalışma saatinin bitişi yaklaşırken işyerini terk etmek
üzere hazırlanmaya başladığı, motivasyon konusunu ilgilendirmektedir. Kişileri farklı
şekillerde davranmaya sevk eden faktörlerin neler olduğu, kişilerin ne yönde ve neden
davranış gösterdikleri, kişilerin aynı davranışları tekrar göstermelerinin veya
göstermemelerinin nasıl sağlanabileceği vb. sorulara motivasyon konusu içinde cevap
bulunmaya çalışılmaktadır. Çalışanların motivasyonu ile ilgili araştırmaların çok geç başladığı
söylenebilir. Bunun nedenlerinden biri insan tutum ve davranışları hakkında bilgilerin son
derece sınırlı olmasıdır. Bilimsel inceleme ve araştırmalar, motivasyon konusundaki
geleneksel fikirlerin çok basit veya son derece kötümser ya da ikisinin karışımı olduğunu
göstermiştir.
Bir bireyin iş performansı; yetenek, çevre faktörleri ve motivasyonunun bir
fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda yüksek düzeyde bir verim elde etmek
isteyen bir kişi işini yapmayı istemeli, bu işi yapmaya yeteneği olmalı ve işi yapabilmek için
gerekli hammadde ve makineye sahip olmalıdır. Bunlardan birinin olmaması durumunda
verimlilik olumsuz yönde etkilenecektir. Dolayısıyla yöneticinin görevlerinden biri söz
konusu faktörlerin eksiksiz olarak sağlanmasına çalışmaktır.
Motivasyonun iki önemli özelliği söz konusudur. Bunlardan biri motivasyonun
bireysel bir olay olması; diğeri ise motivasyonun ancak insan davranışlarında gözlemlenebilen
bir olgu olmasıdır. Motivasyonun bireysel bir olay olması, bir bireyi motive eden herhangi bir
durum veya olayın bir başka bireyi motive etmeyebileceği ile ilgidir. Örneğin bir işletmede
bir çalışan ücret, maaş, yan haklar vb. maddi unsurlarla motive olabilirken aynı işletmede bir
başka kişi işin kendisinden, işi yaparken kendisine karar verme özgürlüğü tanınmasından, işi
başarma duygusundan vb. manevi unsurlarla motive olabilmektedir. Bunun yanında bireyin
motive olup olmadığı ancak davranışlarına bakılarak anlaşılabilecektir. Keza motivasyon
ancak davranışların yorumlanması ile hakkında fikir ileri sürülebilecek bir konudur.
Motivasyon gözlenebilen bir olay veya mikroskop altında incelenebilecek bir olgu değildir.
Motivasyonu etkileyen faktörler ancak kişilerin davranışlarının yorumlanması ile anlaşılabilir.
Kişinin davranış şekli motivasyonu gösterecektir. Dolayısıyla yöneticilerin çalışanlarının
davranışlarını yorumlaması, bu yorumlamanın sonuçlarına göre onları motive edecek
modeller ve uygulamalar geliştirmesi zorunludur. Bunun yanında motivasyon konusunun
liderliğin tamamlayıcısı olduğu da söylenebilir. Öyle ki pek çok durumda etkin liderlik
çalışanların motivasyonunu da etkilemektedir. Bu nedenle motivasyon konusu işletme
yöneticilerinin üzerinde önemle durması gereken konulardan biridir.
Motivasyon; kişilerin bekleyiş ve ihtiyaçları, amaçları, davranışları ve kendilerine
performanslarıyla ilgili geri bildirimde bulunulması konularıyla da yakından ilgidir.
Motivasyon sürecinin tam olarak anlaşılabilmesi için kişileri belirli şekillerde davranmaya
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zorlayan nedenler, kişilerin amaçları ve davranışların sürdürülme olanakları gibi konuların
incelenmesi gerekmektedir. Motivasyon; istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri
kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdüler dürtü;
insanlara özgü başarma isteği gibi yüksek dürtülere de ihtiyaç adı verilmektedir.
Günlük yaşamda bireylerin davranışlarının çoğu amaçsız değil, belirli hedef ya da
hedefleri olan davranışlardır. Bir öğrencinin amacı sınıfını geçmek, bir öğretmenin amacı
öğrencilerine ders vermek ve karşılığında maaş almak, bir işletmede çalışan bir işgörenin
amacı ise sevdiği bir işi yaparak karşılığında gelir elde etmektir. Yapılan bir işte ekonomik
tatmin gereklidir ancak tek başına yeterli bir koşul değildir. İnsanlar çalışılan işten zevk alma,
sorumluluk üstlenme, diğer insanlarla işbirliği yapma, bir işletmenin üyesi olma, yükselmek
isteme, çalışarak daha sağlıklı hale gelme, işsizliğin getirdiği aylaklıktan kurtulma ve işten
dolayı diğer bazı çıkarlar elde etme vb. nedenlerle çalışmak isteyebilir. İnsanlar yaptıkları
işten zevk aldıkları sürece daha etkin ve verimli çalışacaktır.
Motivasyon kavramının özünü motivler oluşturmaktadır. Motiv; “bireyi bir harekette
bulunmaya ya da bir hareket yolunu diğerine tercih etmeye itecek şekilde etkileyen sürücü
kuvvet ve faktörler” olarak tanımlanabilir.
İnsan yaşamına yön veren ve özellik katan çeşitli motivler vardır. Bunlar, canlı bir
organizma olarak tanımlanan insan üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilerin meydana
getirdiği uyarılma sonucu oluşmakta ve bir iç itilme ya da dürtü olarak belirmektedir.
Motivler, bir diğerini tamamlamak veya gücünü azaltmak suretiyle birbirlerine etkide bulunur
ve dolayısıyla da insan davranışlarını etkiler. Buradan da anlaşılabileceği gibi, her insanda iç
istekler veya umutlar olabilir. Böylece motivlerin sayısı da artacaktır. Bu motivler farklı
şiddetlerde ortaya çıktıkları gibi tatmin edildikleri veya edilmedikleri oranda artıp azalabilir.
Bazı hallerde motivlerin sırasının da değişmesi söz konusudur. Bu gibi durumlarda bir motiv
geride bırakılarak onun ardından gelen başka bir motiv tatmin edilmektedir. Motivler; iç
motivler, fizyolojik motivler, sosyal motivler ve psikolojik motivler şeklinde
sınıflandırılabilir.
Bir yönetici astlarını örgütsel amaçları gerçekleştirecek şekilde davranmaya sevk
etmek zorundadır. Başka bir deyişle, bir yöneticinin başarısı, astlarını örgüt amaçlarını
gerçekleştirecek şekilde davranmaya sevk edebilmesine bağlıdır. Amaçların gerçekleştirilmesi
için astların sevk edilmesi konusunda en önemli konu şüphesiz astların motive edilmesidir.
Yapılan çalışmalarda yöneticilerin en önemli sorunlarından birisinin çalışanların motivasyonu
olduğu, yöneticilerin mevkiye dayanan yetkilerini kullanamadıkları tespit edilmiştir.
Motivasyon, çalışanların ne yaptıkları kadar, ne kadar sıkı çalıştıkları ve çalışırken ne
kadar istekli olduklarını belirlemektedir. Bu nedenle bir kişinin bir işi yapmak için sahip
olduğu motivasyonun aslında onun performansını da ifade ettiği düşünülebilir. Motivasyon ve
performans, hem çalışanlar hem de yöneticiler tarafından sık sık karıştırılmasına rağmen
aslında organizasyonda bir davranışın farklı iki yönü ile ilgilidir. Performans, bir kişinin
davranışlarının sonuçlarının değerlendirilmesiyle; bir kişinin verilen bir işi ne kadar başarılı
ya da başarısız yaptığıyla ilgili bir kavramdır. Motivasyonun ise bir kişinin performansına etki
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eden birçok faktörden sadece biri olduğu söylenebilir. Motivasyon ve performans arasındaki
ilişkiye bakıldığında; diğer bütün koşulların eşit olması durumunda iyi motive olmuş birinin
yetersiz motive olmuş bir diğer kişiden daha başarılı olacağı ve daha iyi sonuçlar elde edeceği
düşünülebilir. Ancak diğer bütün koşulların eşit olmadığı ve performansı etkileyen pek çok
faktörün olduğu göz önünde bulundurulduğunda; motivasyonun performansı etkileyen bu
faktörlerden sadece biri olduğu, yüksek motivasyonun her zaman yüksek performansa neden
olmayacağını ya da yüksek performansın her zaman yüksek motivasyondan
kaynaklanmayacağı söylenebilir. Bu durumda yüksek motivasyonlu kişiler nitelikleri düşük
ise yetersiz performans gösterebilir ya da düşük motivasyonla çalışan kişiler yetenekli
olmaları durumunda yüksek performans gösterebilir.

8.2. Motivasyon Süreci
Motivasyon bir motiv etkisiyle eyleme geçme sürecine verilen addır. Yani motivasyon
süreci bireyin bir amaca yönelmesi ya da harekete geçilmesi anlamına gelmektedir. Şekil 7'de
de görüldüğü üzere motivasyon süreci dört aşamadan oluşmaktadır.
Gereksinim

Uyarılma

Davranış

Doyum Noktası

Şekil 7: Motivasyon Süreci
Her bireyin sürekli olarak tatmin etmeye çalıştığı bazı gereksinimleri vardır. Bu
ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla birlikte motivasyon süreci de başlamaktadır. Gerek fizyolojik
gerekse de psikolojik olsun gereksinimler bireyleri belirli davranışlarda bulunmaya
itmektedir. Bireyde itici bir gücün meydana gelmesi için ikinci aşamada uyarılmanın
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu güç, fiziksel ve ruhsal isteklenme olarak tanımlanabilir.
İhtiyaçlarını gerçekleştirmek için uyarılan birey davranışta bulunma aşamasına gelmektedir.
Davranışta bulunmanın amacı ise gereksinmelerin duyurulmasıdır. Doyum, motivasyon
sürecinin dördüncü ve son aşamasıdır. Davranışlar sonucu gereksinim amacına ulaştığında
motivasyon süreci tamamlanmış olmaktadır. Gereksinimleri karşılanan birey mutlu olacaktır.
Örgütlerde işgöreni mutlu ve huzurlu kılan doyum noktalarını sürekli aramak ve bu noktalara
ulaştırmak konusunda yöneticilere büyük görev düşmektedir.
Motivasyon süreci her zaman doyumla noktalanmayabilmektedir. Bireyin doyuma
ulaşmaması durumunda ise boşluk hissedilmesi söz konusu olacaktır. Bu boşluk dengeyi
bozmakta ve gerilime neden olmaktadır. Bu gerilim çalışan kişinin veriminde düşmelere,
ilişkilerde çatışmalara, isteksizliğe ve saldırganlığa yol açabilmektedir.
Psikologlar, bireysel motivasyonu bir gerilim durumu olarak ele almaktadır. Böylece
motivasyon, bireyde ortaya çıkan doyurulmamış, bu nedenle gerilim ve dengesizlik meydana
getiren bir ihtiyacın tatmin edilerek bireyin denge durumuna ulaşmasını sağlayan amaca
yönelik bir davranış olmaktadır. Bireysel motivasyonun düzeyi her şeyden önce bireydeki
gerilim ve dengesizliğin şiddetine bağlıdır. Bir bireyin motivasyon düzeyi; motivlere, beklenti
düzeyine ve özendirme öğelerine göre değişebilecektir. Motivin şiddeti, bireysel motivasyon
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sıralamasındaki yeri, öncelik derecesi anlamına gelmektedir. Beklenti düzeyi, eylemin amaca
ulaşma olasılığıdır. Özendirme öğelerinden anlaşılması gereken ise, eylemin amaca ulaşma
olasılığının ne kadar çok, beklenen ödüller ne kadar yüksek ve motivin şiddeti ne kadar fazla
ise belirli bir eyleme yönelme olasılığının da o ölçüde yüksek olduğudur.

8.3. Motivasyonun Önemi
İnsan davranışlarına yön vermek isteyen hemen herkesin üzerinde durması gereken en
önemli konunun motivasyon olduğu söylenebilir. Günümüzde yaşanan sürekli değişim ve
gelişimlerle birlikte bu sürece uyum sağlamak zorunda olan işletmeler en önemli kaynakları
olan insana, dolayısıyla da onun ihtiyaç ve beklentilerine önem vermelidir. Çünkü yaşanan
değişme ve gelişmelerin temelinde insan unsuru bulunmaktadır. Bunun için de iyi motive
edilmiş bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
Motivasyon; verimliliği, etkinliği ve üretkenliği artırarak hedeflenen sonuçlara ulaşma
ihtimalini güçlendirecektir. Bunun yanında motivasyon işgören performansını belirleyici
unsurlardan biridir. Yüksek motivasyon düzeylerinin işgörenlerin yüksek performans
göstermelerine önemli katkı sunduğu, yapılan pek çok araştırma sonucunda tespit edilmiştir.
Motivasyonun işgörenler üzerindeki etkisi, işletmeler arasındaki rekabette kendini
göstermektedir. İşletmenin rekabet üstünlüğü kazanması, kalitenin ve müşteri
memnuniyetinin artmasına bağlıdır. Bunun gerçekleşmesinin ise özerk karar verebilen ve
motivasyona sahip işgörenlerin istihdam edilebilmesi ile mümkün olduğu söylenebilir. Hiç
şüphesiz bir örgütün başarısı işgörenlerin örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışmalarına; bilgi,
yetenek ve güçlerini tam olarak bu noktada yoğunlaştırmalarına bağlıdır. Bu nedenle
işgörenlerin motivasyonu çok önemli olup motive olmayan çalışanların performans yüksek
göstermesi oldukça zordur.
Motivasyon, insan ilişkilerine yön veren en önemli olgulardan biridir. Bütün
işletmelerin ve kurumların çalışanlarını örgüt amaçları doğrultusunda harekete geçirme
konusunda motivasyon ciddi bir rol oynamaktadır. Bir işin amacı ne olursa olsun tüm örgütler
açısından önemli olan söz konusu işin yapılmasıdır. Herhangi bir işin yapılabilmesi, bireyin
istekli olmasını, işi benimsemesini ve yeterli çabayı göstermesini gerektirmektedir. Bu isteği,
benimsemeyi ve çabayı sağlayacak faktör ise bireyin motivasyon düzeyidir.
Motivasyonun önemi; yöneticiler, işgörenler ve işletmeler açısından ayrı ayrı
incelenebilir.

8.3.1. Yöneticiler Açısından Motivasyonun Önemi
Bir işletmede yöneticilerin temel amacı, kıt olan mevcut kaynakların etkili ve verimli
bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin
başarılı olmaları mevcut kaynakları iyi kullanmalarına bağlıdır. Yönetim faaliyetlerinin temeli
olan insan unsurunun bedensel veya zihinsel gücünün üretim sürecine daha etkin katılmasının
sağlanmasına yönelik çabalar, motivasyon konusunu gündeme getirmektedir. Yöneticinin
temel görevlerinden biri olan etkinlik, uygun bir teşvik sistemi sağlanmasıyla mümkün
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olacaktır. Çalışanların verimliliğinin artırılması için onları teşvik eden faktörlerin araştırılması
gerekmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi çalışanların ihtiyaçlarını uyaran motivasyon
yapısını ortaya çıkarmaktır. Çünkü çalışanların işletmenin genel amaçlarına ulaşması
konusunda sağlayacakları katkılar için teşvik araçlarının belirlenmesi ve motivlerin ortaya
çıkarılması gerekmektedir. Yöneticinin başarısı ile motivasyon bilgisi arasında çok yakın bir
ilişki vardır. İşgörenlerini hangi şartlarda, nasıl ve hangi teşvik araçlarıyla motive edebileceği
konusunda yeterli bilgiye sahip yöneticinin örgütsel bütünleşmeyi ve çalışma verimini artırma
şansı çok daha yüksektir.
Örgütün istihdam ettiği işgörenlerden, işgörenlerin de çalıştığı örgütten bir takım
beklentileri vardır. Örgütler, ekonomik güç yoluyla beklentilerini gerçekleştirmeye çalışırken
işgörenlerin örgütten başlıca beklentileri ücretlerin tam ve zamanında ödenmesi ve örgütsel
adaletin ve iş güvencesinin sağlanması vb. konulardır. Örgütlerin amaçlarına ulaşması
işgörenlerin bu amaçlara uygun davranmalarıyla mümkündür. Bu süreçte yöneticilerin ise çift
yönlü amaçları olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi işletmedeki işgörenleri kurumsal
amaçlar doğrultusunda yönlendirmek ve onları kurumsal hedef ve amaçları en etkin bir
biçimde gerçekleştirebilecekleri bir performans düzeyinde yönetmektir. Yöneticilerin ikinci
amacı ise işgörenlerin bireysel amaçlarını, ihtiyaç ve beklentilerini gerçekleştirmelerine
yardımcı olacak nitelikte bir iş yaşamı oluşturmaktır. Motivasyon ve yöneticilerin bu çift
yönlü amacı birbirleriyle örtüşmektedir. Başka bir ifade ile işletmeler kurumsal amaçlarına
motive edilmiş işgörenler aracılığı ile ulaşabilecektir. Bu sebeple yöneticiler bir yandan
yönetim işlevlerini işletme ortamında başarılı bir şekilde hayata geçirirken diğer yandan
işgörenlerin motive olmaları için bir takım uygulamaları gerçekleştirecektir.
İşgörenlerin etkin ve verimli çalışabilmesi kendilerini iyi algılayabildikleri durum ve
şartlara bağlıdır. Yoksa örgüt ile işgörenler arasındaki psikolojik anlaşma bozulacak ve
bundan da çoğunlukla örgüt ve yönetim zararlı çıkacaktır. Örgüt ve işgören arasındaki bu
anlaşmanın bozulmasıyla örgüt ya hiçbir şey yapmayacak ya işgöreni uyarıp sonra da onu
işten çıkaracaktır. Bu süreçte en uygun üçüncü yol ise örgütün işgörenlerini motive etmesidir.
Motivasyon, örgüt ve işgörenler arasında oluşacak sorunları engelleyen etkili bir araçtır.
Günümüz yöneticileri, çalışanların işlerini kolaylaştıran ve onları destekleyerek sevgi ve
bağlılık aşılayabilen kişiliğe sahip olmalıdır. Bu ise sadece örgütle ilgili şartları belirleyip
yerine getirmekle değil aynı zamanda işgörenlerin enerji ve çabalarını örgüt amaçlarına doğru
yönlendirmesiyle, dolayısıyla işgörenleri motive etmekle mümkündür. İşletmelerin etkinliğini
ve verimliliğini artırmanın önemli yollarından biri işgören davranışlarının tespit edilip bu
davranışların işletmelerin amaçları doğrultusunda şekillendirilmesidir. Bu açıdan bakıldığında
motivasyon yalnızca işgörenlerin değil aynı zamanda yöneticilerin de sorunudur. Yani
motivasyon işgörenleri ilgilendirdiği kadar yöneticileri ve liderleri de ilgilendirmektedir.
Günümüzde bazı yöneticiler mentorluk uygulamalarıyla işgörenlerini motive
etmektedir. Mentorluk, mentor olarak adlandırılan bir kişinin bilgi ve deneyimini paylaşarak
diğerlerinin gelişimine destek olduğu bir gelişim süreci olarak tanımlanabilir. Mentorlukta
temel amaç, bireyin kişisel gelişim hedefleri doğrultusunda bilgi ve yeteneklerini
geliştirmesine olanak sağlamaktır. Mentorluk sürecinde mentorlar bilgi, beceri ve
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tecrübelerini diğerleri ile paylaşmaya açık, gerektiğinde onlara psikolojik destek sağlayan ve
onları motive eden roller üstlenmelidir.

8.3.2. İşgörenler Açısından Motivasyonun Önemi
İşgörenler, mal üretmek ya da hizmet sunmak gibi bir amacı gerçekleştirmek için
örgüte girmiştir. Bu amaçları gerçekleştirmelerinin karşılığında kendilerine bazı imkanlar
vaad edilerek belirli bir doğrultuda yönlendirilebilirler. İşgörenler genel olarak ekonomik ve
psiko–sosyal araçlarla teşvik edilmek istenir. Çalışmalarının karşılığında yeterli bir ücret
alabilmek ve güvenlik içinde olmak, çalışanların temel istekleridir. Motivasyonda en önemli
konu ise, işgören davranışlarını ve bu davranışları neden gösterdiklerini (davranışlarının
nedenlerini) bilmektir. Keza her davranışın arkasında bir istek önünde ise bir amaç vardır.
Amaçlara ulaşmak içinse işgörenlerin isteklerinin karşılanması gerekmektedir. Bu istekler,
bireylerin içinden gelebileceği gibi dış çevreden de kaynaklanabilir. Bireyler amaçlarına
ulaşabildiği ölçüde mutlu olacak, aksi takdirde amaçlarına ulaşamadığı için huzursuzluk ve
gerilim yaşayacaktır. Bu da çoğu zaman bireyi örgüte ve işe karşı isteksiz yapacaktır.
Motivasyonun amacı ise işgörenlerde daha fazla çalışma istek ve arzusu oluşturabilecek
faktörleri bulmak ve bunları mümkün olduğunca karşılamaya çalışmaktır. Başka bir deyişle
işgörenlerin her gün işe gelirken istekli ve mutlu olmalarını sağlamak, motivasyon sağlamanın
temel amacıdır. Bireyleri motive edecek unsurlar kişiden kişiye ya da zaman içinde
değiştiğinden bunları tespit edip bu doğrultuda süreci yönetmek her zaman mümkün
olamamaktadır. Bu nedenle örgütlerin işgörenlerin davranışlarını etkileyen temel faktörleri ve
iç ve dış çevre şartlarını izleyerek uygun motivleri belirlemesi ve bu konuda gerekli
güncellemeleri yaparak esnek bir motivasyon politikası uygulaması uygun olacaktır.
İşgörenlerin memnuniyeti; sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarının örgüt içinde
karşılanmasıyla sağlanabilmektedir. İşgörenlerin ve dolayısıyla örgütün başarılı olmasının da
işgörenlerin memnuniyetine bağlı olduğu düşünüldüğünde işgörenlerin ihtiyaçlarının
karşılanması örgütün başarısını etkileyecektir. Söz konusu ihtiyaçları karşılayamayan
örgütlerin başarılı olmaları da beklenmemektedir.
Motivasyon ile olumlu iş tutum ve davranışları arasında göz ardı edilemeyecek bir
bağın olduğu söylenebilir. İşgörenlerin motive olmadığı bir ortamda devamsızlık yapma, işe
geç gelme ve işten ayrılma gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkacak, bu durum örgütün
performansını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Motivasyon ile söz konusu
belirli değişkenler arasındaki ilişkiler kitabın son bölümünde daha ayrıntılı şekilde
incelenecektir.
Yüksek motivasyona sahip işgörenler, işlerini yaparken en iyi yolu bulma ve yüksek
kaliteli ürün ve hizmetler üretme çabası içerisine girmektedir. Yüksek motivasyon sayesinde
özgüvenleri pekişen işgörenlerin iş ortamında yardımlaşma duyguları gelişmekte ve sonuçta
olumlu bir çalışma atmosferi oluşmaktadır. İşin kendisi, karar almada serbesti, ücret, kariyer
imkanı ve iş güvencesi gibi işgörenleri motive eden genel faktörler söz konusu olmakla
birlikte işgörenlerin psikolojik yapıları dolayısıyla onları motive edecek diğer faktörler, her
bir işgören için farklı özellik gösterebilmektedir. Bu nedenle işgörenleri motive eden faktörler
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kullanılırken bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece çalışanların işinde
mutlu olması ve doyuma ulaşması sağlanabilecektir.

8.3.3. Örgütler Açısından Motivasyonun Önemi
Günümüz rekabet ortamında örgütler çalışanlarından yüksek verim almak için tüm
kaynaklarını en etkili ve en verimli şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Etkinlik ve verimlilik
ise üretim sürecinde anahtar unsur olan insan kaynağını ön plana çıkartmaktadır. Keza insan
örgüt için hem bir kaynak hem de diğer kaynakları bizzat kullanan bir unsurdur. Buradaki
temel soru ise insan unsurundan maksimum faydanın nasıl sağlanabileceğidir.
Bir örgüt açısından motivasyon; hem örgütün hem de çalışanların ihtiyaçlarını tatmin
edecek bir iş ortamı oluşturarak kişinin harekete geçmesi için isteklendirilmesi süreci olarak
tanımlanabilir. Örgütlerde motivasyon uygulamalarının temel amacı, çalışanların amaçlarıyla
örgüt amaçlarının uyumlaştırılarak örgüt amaçları doğrultusunda işgörenlerin hem kendileri
hem de örgüt için yararlı olmalarını sağlamaktır. Bu süreçte örgütler, motivasyonun bireysel
bir olay olduğunu unutmadan ve bir bireyi motive eden herhangi bir durum veya olayın bir
başka bireyi motive etmeyebileceği gerçeğini göz önünde bulundurarak farklı motivasyon
unsurları kullanabilir. Kullanılacak motivasyon faktörlerinin etkisi bireylerin ihtiyaçlarının
yanı sıra toplumsal algı düzeyi, eğitim düzeyi, değer yargıları ve çevresel öğelerle de
yakından ilişkilidir. Motivasyon uygulamalarında kabul edilen genel yaklaşıma göre
ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel faktörler motivasyon özendiricilerini meydana
getirmektedir. Örgütler, hangi çalışanların hangi motive edici unsurlardan daha fazla
etkilendiğini belirlemek için çalışanların ihtiyaçlarını analiz etmeli ve nelerden daha fazla
memnun olduklarını tespit etmelidir. Fizyolojik, psikolojik ya da sosyal değerlere yönelik
olabilecek bu ihtiyaçlar ve örgütün genel amaçları doğrultusunda çalışanların motive
edilmeye çalışılması, örgüt açısından son derece önemlidir.

8.4. Motivasyonun Amaçları
Motivasyonun temel amacı; örgüt amaçları doğrultusunda çalışanları isteklendirerek
performansı artırmak ve rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Bunun yanında motivasyonun
amaçları etkinlik, verimlilik, kalite ve karlılık sağlamaktır. Bu amaçlar aşağıda daha ayrıntılı
şekilde görülebilir.

8.4.1. Etkinlik Sağlama
Örgütsel etkinlik, örgütsel amaçlara ulaşma, onları elde etme derecesi olarak
tanımlanabilir. Bu görüşe göre; bir örgütün önceden saptadığı amaçlara ne denli
ulaşabiliyorsa, o kadar etkin olduğu söylenebilir. İşletme açısından etkinlik; işçilik,
hammadde, malzeme ve diğer girdilerin işletme içinden saptanan amaçlar doğrultusunda ne
kadar etkin ya da yeterli kullanıldığını gösteren bir değerlendirme kriteridir. Etkinlik, bir
işletmenin üretim faktörleri ya da üretimin kendisi için önceden saptadığı programın
gerçekleştirilme derecesini göstermektedir. Bir başka deyişle, fiili (gerçekleşen) performans,
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önceden saptanan standart (olması gereken) performans ile karşılaştırıldığında gerçekleşen
performansın standart performansa ne ölçüde yaklaşıp yaklaşmadığı, etkinliği ifade edecektir.
Rekabetin oldukça yoğun hale geldiği günümüzde etkinlik, ihmal edilemez bir
konuma gelmiştir. İşletmede verimliliğin sağlanması, büyüme ve gelişme, çevreye uyum,
rekabet edebilme durumu, işgörenlerin tatmini ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi
gibi durumlar etkinliğin sağlandığının göstergeleridir.
Bir faaliyetin etkili olması, onun istenen sonucu verdiğini ifade edecektir. Bu durumda
bir örgütün ideal etkinlik seviyesine ulaşabilmesi için arzulanan biçimde faaliyet göstermesi
gerekmektedir. Bir başka ifade ile etkinlik, faaliyet ve çabaların amaca ulaşmasındaki
derecesini ifade eden bir kavramdır. Örgüt, amaçlarına önceden planladığı gibi ulaşabilmiş ise
etkin demektir.
Etkinlik, aynı zamanda örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için iç ve dış kaynaklarını
harekete geçirme yeteneğidir. Örgüt etkin çalışabilmek için çeşitli araçlardan
yararlanmaktadır. Başta insangücü olmak üzere, iyi araç–gereç kullanımı, teknolojik ve
yönetim ile ilgili yeniliklerden yararlanma, hammadde ve enerji kullanımı vb. araçlar, örgütün
etkinlik sağlayabilmesi için yararlanabileceği araçlara örnek olarak verilebilir.
Bölümün ilk kısımlarında da belirtildiği üzere; örgütsel amaçlara ulaşma ve onları elde
etme derecesi olarak tanımlanabilecek etkinliğin sağlanmasında işgörenlerin motive edilmesi
en önemli faktör olarak düşünülebilir. Bir örgütün finansal gücü, teknolojik alt yapısı vb. tüm
unsurları ne kadar iyi olursa olsun, motive olmamış bir işgücünün söz konusu olması
durumunda örgüt amaçlarına ulaşılması oldukça zor, hatta imkansız olacaktır. Dolayısıyla
motive edilmemiş bir işgücünün olmaması durumunda etkinlikten de bahsedilemeyecektir.
Bir örgütün önceden saptadığı amaçlara ulaşma derecesinin maksimum hale getirilebilmesi
için, yani etkinliğin sağlanabilmesi için, farklı işgören gruplarının isteklerine göre motive
edici faktörler kullanılmalıdır.

8.4.2. Verimlilik Sağlama
Son yıllarda gelişmiş ya da az gelişmiş hemen hemen bütün ülkelerde üzerinde ısrarla
durulan temel konulardan biri de hiç şüphesiz verimliliktir. Verimlilik konusu az gelişmiş
ülkeler için çok daha önemlidir. Çünkü verimliliğin ve bunun sonucunda milli gelirin artması
bu tür ülkelerde hayat standartlarının yükselmesinin başlıca şartlarından biridir.
En genel anlatımıyla, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin
sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan
uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmek şeklinde ifade edilebilir. Bundan
dolayı teknik anlamda verimlilik, "üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet
miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki oran" olarak tanımlanmakta ve
genellikle çıktı/girdi olarak formüle edilmektedir.
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İşgörenler açısından bir işi severek ve isteyerek yapmak içten gelen arzuyla
olmaktadır. Bu arzuyu uyandırmak için işgörenler çeşitli yöntemlerle motive edilmelidir.
Verimlilik ise bireysel olarak işgörenler açısından iki yönlü değer taşımaktadır. Bunlardan
birincisi işgörenlerin verimlilik artışı sonucu ekstra ücret elde edebileceğidir. İkincisi ise
verimlilik artışının işgörenler için işten zevk alma duygusu sağlaması ve bunun da onların
motivasyonunu artırmasıdır. Motive olmayan işgörenlerin, etkili performans göstermesi ve
verimli çalışması beklenemez. İşgören, yeteneklerine uygun bir iş yapmıyorsa bu durum onda
hoşnutsuzluk ve tedirginlik oluşturacaktır. Yeteneklerine uymayan, anlamsız işlerle uğraşan
üstün yetenekli işgörenlerde; bıkkınlık, yaşamla olan bağlarda gevşeme, bedensel‐düşünsel
gerilme vb. belirtiler görülebilecektir. İşyerleri bu ihtiyaçları doyuracak şekilde
düzenlendiğinde ise işgörenler de uyumlu, güvenli ve huzurlu olacaktır. Bu durum işgörenin
motivasyonunu ve verimliliğini yükseltecektir.
Verimlilik artışı büyük ölçüde işgörenin yaptığı işi isteyerek, yani yüksek motivasyon
ile yapmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Yapılan bir araştırmada çalışanların %97’si
motivasyonun verimliliklerine etkisinin çok büyük olduğunu belirtmiştir. Örgütlerde
verimliliğin artması için, yöneticiler gerekli düzeyde rekabeti desteklemelidir. Çünkü rekabet
işlerin yapılma hızını arttıracak, çalışanları heveslendirecek, onları daha çok çalışmaya itecek
bir araçtır. Çalışanlar için rekabet, verimliliği arttırıcı ve motivasyonu yükseltici bir araç
durumundadır. Bunun nedeni de rekabetin olduğu bir işletmede bireylerin daha başarılı
olmaları ve sonrasında saygı görme, prestij sahibi olma ve kendini gerçekleştirme güdülerini
tatmin etmeleridir.
Düşük moral ve motivasyon, verimliliği negatif etkilemektedir. Bir örgütte
önemsenmeyen, örgüte ait olmadığını düşünen işgören, işinde verimli olamayacaktır.
Çalışanların üzerinde baskıcı bir denetleme mekanizmasının olması, her fikrin sürekli
yöneticilere sorularak yapıldığı bir iş ortamı, çalışanları oldukça zorlayıcı ve verimliliklerini
azaltıcı bir niteliğe sahiptir. Çalışanlara önem vermek, çağdaş yönetimde verimliliğin
temelidir. Çünkü işi yapacak olanlar çalışanlardır ve öncelikle onların ikna edilmesi,
inandırılması ve hedeflerin onlarla paylaşılması gerekmektedir. Bunun yanında işgörenlerin
ihtiyaçlarının giderilmesi, beklentilerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bireyin çalışmasına
karşılık aldığı ücret eğer onun temel ihtiyaçlarını karşılamasına yetmiyorsa yaptığı işe
yoğunlaşması da çok alt düzeyde olacaktır. Bu da iş verimsizliğine neden olacaktır. Farklı
motive edici unsurlardan yararlanılarak bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi, verimlilik artışını
da beraberinde getirecektir.

8.4.3. Kalite Artışı Sağlama
Günümüzde çok boyutlu bir kavram haline gelen kalite; performans, güvenirlik,
uygunluk, dayanıklılık, servis olanakları, estetik gibi pek çok unsuru kapsamaktadır. Klasik
yönetim anlayışında iş tatmini ve motivasyon gibi olgulara sadece verimliliği artırmak, daha
çok üretmek ve daha çok satmak amacıyla ilgi duyulmuştur. 1970’li yıllarda General Motors
Japonlara karşı rekabet başlatarak her düzeydeki işgörenin aktif katılımı olmaksızın gerçek bir
gelişimin sağlanamayacağı, bu nedenle insana her zamankinden daha çok değer verilmesi
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gerektiğini vurgulayarak "Toplam Kalite Yönetimi (TKY)" anlayışını başlatmıştır. Toplam
Kalite Yönetimi tüm işletme süreçlerinin sürekli geliştirilmesi, iyileştirilmesi, müşteri
memnuniyeti ve bağımlılığının sağlanmasına yönelik modern katılımcı bir yönetim anlayışı
olarak tanımlanabilir. TKY anlayışı ve kalite ile motivasyon arasında karşılıklı bir
etkileşimden bahsedilebilir. Yani işgörenlerin motivasyonunun sağlanması örgütte kaliteyi ve
TKY anlayışını güçlendirirken TKY'nin gelişmesi ve kalitenin artması, işgörenlerin
motivasyon düzeyini yükseltecektir.
Motivasyon, kişiyi harekete geçiren ve potansiyel gücünü kullanmaya yönelten bir
işleve sahip olmakla birlikte, bilgi ile beslenmesi ve eğitim ile desteklenmesi gerekmektedir.
Yöneticiler tüm çalışanlarının eğitimini, sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri olarak
düşünmelidir. Eğitimin sürekli geliştirildiği ve herkesin katılımının sağlandığı bir ortamda
irili ufaklı çok sayıda iyileştirmelerin söz konusu olması sürekli gelişmeyi sağlayacaktır. Elde
edilen başarıların takdir edilmesi kişileri daha da motive ederek yeni gelişmelere
hazırlayacaktır. TKY, işgörenlerin yönetici korkusunu ve bu korkunun olumsuz etkilerini,
yüksek kalite ve işbirlikçi çalışma sayesinde ortadan kaldıracaktır. İnsan kaynaklarının
tümüyle örgüte bağlılığını ve işbirliğine destek olmalarını sağlamak için öncelikle içsel
yönden desteklenmesi gerekmektedir. TKY buna olanak sağlayan bir yönetim sürecidir. TKY
ayrıca iş güvencesi, istikrar ve motivasyonun, dolayısıyla da kalite ve verimliliğin
artırılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Örgütlerde yetki devri karşılıklı güveni ifade
etmektedir. TKY'nin buradaki amacı değişimi canlandırması, değişime rehberlik etmesi ve
birleştirici olmasıdır. Söz konusu unsurlar ise çalışanların motivasyonuna önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır. TKY'nin çalışanları motive etmeye yönelik bazı olumlu katkıları aşağıda
görülebilir;
• Sonuçlardan çok süreçler ve temel nedenler üzerinde yoğunlaşılarak çatışmanın
şiddeti azaltılır.
• Yönetimin dikkate almadığı, uzun süreden beri süregelen sorunları çözme
yeteneği kazandırır.
• Standardizasyon kullanımı sayesinde her zaman karşı karşıya kalınan sorunlardan
gelecekte kaçınılması mümkün kılınır.
•

Kişisel beceri ve kapasitelerin geliştirilmesine olanak tanınır.

• Proje yönetimi ve çok sayıda toplantı sonucunda çalışanların ekip becerileri ve
kapasitelerinin iyileştirilmesi sağlanır.
• İçsel müşteri tasarımının ortaya konulması ve departmanlarla ilgili engellerin
ortadan kaldırılması sağlanır.
•

Gerektiğinde bireylere yetki verilir.
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Ayrıca TKY'nin kültürel değişimde uygun dengeyi sağlaması için yönetimin yetki
devrine olanak sağlaması, yenilikçi olması, standardizasyon, esneklik ve disiplin arasında
dengeyi sağlaması gerekmektedir. Bu durum çalışanlarla yöneticiler arasında karşılıklı
güvenin pekişmesine, olumlu bir örgütsel iklimin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Böylesi
bir ortamda çalışanlar motive olabilir ve yeteneklerini rahatça sergileyebilir.

8.4.4. Kârlılığı Artırma
İşletmelerin temel ekonomik amaçlarından birincisi kârdır. Kâr, işletme sahiplerinin
işletmeden daha fazla çıkar bekleyen yöneticilerin ve işgörenlerin temel motivasyon aracını
oluşturmaktadır. Bir işletmenin kârlılığı ise; bir işe yatırılması gereken sermaye ile o işten
elde edilen kâr arasındaki ilişkiden doğmaktadır. Verimlilik fiziki miktarların birbirine oranı
olduğu halde kârlılık belirli bir dönemde elde edilen kârın o dönemde işletmede kullanılan
sermayeye oranıdır.
Kârın yüksek olması için satış tutarı yüksek olmalıdır. Bunun için ise ya satılacak
malların / sunulan hizmetlerin fiyatlarının yükseltilmesi veya satılan mal / sunulan hizmet
miktarının artırılması gerekmektedir. Bir işletmede toplam sermaye kârlılığın düşüklüğü,
yönetimin başarısızlığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Bir işletmede yönetici planladığı kârlılık hedefine ulaşamamış ise ürünlerini daha kârlı
hale getirebilmek için iki önemli araç kullanacaktır. Bunlar;
a) Yönetici ve işgörenlerin yetenekleri, başarı potansiyelinin bir bölümünü teşkil
etmektedir. Yönetimin kalitesi, işgörenlerin potansiyel güç ve performanslarını ortaya
çıkaracak ve onları motive edecek teşvik araçlarını kullanmakla yükseltilebilecektir. Zira
yönetim, işgörenler vasıtasıyla faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve amaçlarına
ulaşabilmektedir. Yönetimin faaliyetlerini gerçekleştirme ve işletme amaçlarına ulaşma
doğrultusunda, işgörenlerin amaçlarıyla örgütün amaçlarını uyumlaştıracak ve onların katma
değerini artıracak bir motivasyon sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, işletmenin
kârlılığının artmasına ve amaçlara ulaşılmasında önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
b) İşgörenlerin motivasyon yoluyla katma değerinin yükseltilebilmesinin yanı sıra
teknolojik alandaki yeniliklerin takip edilerek de kârlılığın artırılması söz konusu olabilir.
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Uygulamalar
Motivasyon Her Şeydir
İnsanı anlatan her şeyde motivasyon vardır. Kurduğumuz düşlerde, kendimize koyduğumuz
sınırlarda, geliştirdiğimiz inançlarda, bulduğumuz nedenlerde ve gerçekleştirdiğimiz tüm
eylemlerde… En çok da dilimizdedir motivasyon, hiç düşürmeden kullanırız günlük
yaşamımızda. Motivasyon, düşlerin hedeflere, hedeflerin de gerçeğe dönüştüğü her yerdedir.
İlk çağlardan bu yana insan davranışının nedenleri, düşünürler tarafından pek çok kez
tartışmaya konu edilmiştir. Ancak bu nedenleri ortaya çıkarmak ve belirli bir hedef
doğrultusunda davranışa sevk etmek anlamında ilk uygulamaların Sanayi Devrimi’yle
başladığı söylenebilir. Kitlesel üretiminin ortaya çıkmasıyla, etkin üretimin gerçekleşmesi
için insanların verimli şekilde çalışmasının gerektiği ve bunun da çeşitli motivasyon
faktörleriyle yapılabileceği anlaşılmıştır. 20. yüzyılın başlarından itibaren yapılan
araştırmalarla da motivasyon alanı bilimsel bir içerik kazanmıştır.
Bugün gelinen noktada motivasyon kuramı, bireysel yaşamı da içine alarak, insanların
yaşamlarından en fazla doyumu sağlayabilmelerinde ve kendilerinden en yüksek verimi elde
edip potansiyellerini gerçekleştirebilmelerinde, kendine özgü bir araştırma alanı haline
gelmiştir. Eğitimden iş yaşamına, sağlıktan spora kadar pek çok alanda fayda sağlanan bir
alan haline gelmiştir.
Peki motivasyon neden önemlidir? Önemli olmasının bir nedeni, sınırlı kaynaklarla sınırsız
ihtiyaçlar arasında en iyi sonucu almamızı sağlamasıdır. Zaten yeteri kadar kaynağımız ve
zamanımız olsaydı her istediğimizi elde edebilirdik. Ama günümüz şartlarında bu pek
mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla sınırlı kaynak ve enerjiye sahip olan insanoğlunun,
sonuçlarla varolan bir dünyada sonuç alabilmesi, sınırlı olan enerjisini doğru
yönetebilmesiyle mümkün gözükmektedir.
Her birimiz yüksek bir potansiyelle dünyaya gelir ve zamanla bu potansiyelimizi geliştiririz.
Ancak yaşamda önemli olan, bu potansiyelin ne kadarını kullanabildiğimizdir. Dolayısıyla
motivasyon, bizim potansiyelimize en yakın performansı gösterebilmemizde ve etkin
sonuçlar alabilmemizdeki en önemli araçtır. Motive olmuş ve tutkuyla dolu bir insan kadar
etkin sonuçlar alabilme şansına sahip başka bir insan yoktur. Dolayısıyla motivasyon bir
insan için her şeydir.

Kaynak: Tayfun Topaloğlu, "Motivasyon Her Şeydir",
http://www.e-motivasyon.net/motivasyon-her-seydir.html
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Uygulama Soruları
•
•
•

Motivasyonu tanımlayınız.
Tarihsel süreç içerisinde motivasyonun gelişimi hakkında bilgi veriniz.
Motivasyonun önemi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yöneltme, güdüleme, isteklendirme ve teşvik etme gibi farklı kelimelerle de ifade
edilebilecek motivasyon kısaca kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve
istekleri ile davranmalarıdır. Bazı kişilerin işini daha isteyerek yapması ve daha olumlu
sonuçlar elde etmesi, bazı kişilerinse yönetici baskısı, maddi kaygılar vb. nedenlerle
görevlerini mecburi olarak ve biraz da istemeden yerine getirmesi motivasyon konusunu
ilgilendirmekte ve ilgili durumlar motivasyon konusu içinde işlenmektedir. Motivasyon
bireysel bir olaydır (motive edici unsurlar kişiden kişiye göre değişebilir) ve ancak insan
davranışlarında gözlemlenebilir.
Motivasyon süreci; gereksinim, uyarılma, davranış ve doyum noktası olmak üzere dört
aşamadan oluşmaktadır. Her bireyin sürekli olarak tatmin etmeye çalıştığı ihtiyaçların ortaya
çıkmasıyla birlikte motivasyon süreci de başlamaktadır. Bu ihtiyaçlar bireyleri belirli
davranışlarda bulunmaya itmektedir; bireyde itici bir gücün meydana gelmesi içinse ikinci
aşamada uyarılmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İhtiyaçlarını gerçekleştirmek için
uyarılan birey davranışta bulunmaktadır. Davranışlar sonucu gereksinim amacına ulaştığında
(doyum gerçekleştiğinde) motivasyon süreci tamamlanmış olmaktadır.
Yönetim faaliyetlerinin temeli insanın üretim sürecine daha etkin katılmasının
sağlanmasıdır. Bu konudaki çabalar motivasyon konusunu gündeme getirmektedir.
Yöneticiler etkinliği uygun bir teşvik sistemiyle sağlayabileceklerinden verimliliğinin
artırılması için işgörenlerini teşvik edecek faktörleri araştırılmalıdır. Bu faktörlerden en
önemlisi çalışanların ihtiyaçlarını uyaran motivasyon yapısını ortaya çıkarmaktır. Amaçlara
ulaşmak için işgörenlerin istekleri karşılanmalıdır. Bu istekler, bireylerin içinden gelebileceği
gibi dış çevreden de kaynaklanabilir. Bireyler amaçlarına ulaşabildiği ölçüde mutlu olacak,
aksi takdirde amaçlarına ulaşamadığı için huzursuzluk ve gerilim yaşayacaktır. Bu da çoğu
zaman bireyi örgüte ve işe karşı isteksiz yapacaktır. Motivasyonun amacı ise işgörenlerde
daha fazla çalışma istek ve arzusu oluşturabilecek faktörleri bulmak ve bunları mümkün
olduğunca karşılamaya çalışmaktır. Yüksek motivasyona sahip işgörenler, işlerini yaparken
en iyi yolu bulma ve yüksek kaliteli ürün ve hizmetler üretme çabası içerisine girecektir. Bu
durum, günümüz rekabet ortamında çalışanlarından yüksek verim almak için tüm
kaynaklarını en etkili ve en verimli şekilde kullanmaya çalışan örgütler açısından da fayda
sağlayacak, çalışanların amaçları ile örgütün amaçları uyumlaştırılarak etkili insan
kaynaklarının örgüt amaçları doğrultusunda isteklendirilmesi söz konusu olacaktır.
Motivasyonun temel amacı; örgüt amaçları doğrultusunda çalışanları isteklendirerek
performansı artırmak ve rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Motivasyonun sağlanması ile etkinlik
olarak ifade edilebilecek örgütsel amaçlara ulaşma ve onları elde etme derecesi artacak,
üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının üretilmesinde kullanılan
girdiler arasındaki oran olarak tanımlanabilecek verimlilik yükselecek; performans,
güvenirlik, uygunluk, dayanıklılık, servis olanakları, estetik gibi pek çok unsuru kapsayan
kalitenin gelişmesi ve karlılığın artması söz konusu olacaktır.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun özelliklerinden biri değildir?
İş performansını etkileyen faktörlerden biridir.
Bireysel bir olaydır.
İnsan davranışları haricinde farklı faktörlerde de gözlemlenebilir.
Kişileri farklı şekillerde davranmaya sevk eden faktörlerle ilgilenilir.
Hiçbiri

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Bireyi bir harekette bulunmaya ya da bir hareket yolunu diğerine tercih
etmeye itecek şekilde etkileyen sürücü kuvvet ve faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
Kültür
Değer
Yapı
Motiv
İnanç

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bireylerin davranışlarının çoğu amaçsız değildir.
Yapılan bir işte ekonomik tatmin tek başına yeterlidir.
Bir bireyi motive eden unsur bir başkasını motive etmeyebilir.
Bir insanın çalıştığı işte sorumluluk üstlenmesi onu motive edebilir.
Hiçbiri

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Motivlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnsan yaşamına yön verir ve özellik katar.
Bir iç itilme ya da dürtü olarak belirtilebilir.
Farklı şiddetlerde ortaya çıkabilir.
Bazı hallerde sıraları da değişebilir.
Sadece içsel faktörlerden oluşurlar.

5.

Aşağıdakilerden
değildir?
Ödüllendirme
Gereksinim
Uyarılma
Doyum Noktası
Davranış

a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

hangisi

motivasyon

sürecinin

aşamalarından

biri

Motivasyon sürecinde bireyde itici bir gücün meydana gelmesi için ikinci
aşamada aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Davranış
Ödüllendirme
Doyum
Uyarılma
İhtiyacın ortaya çıkması
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7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)

Motivasyon süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Her zaman doyumla noktalanmayabilir.
Psikologlar, bireysel motivasyonu bir gerilim durumu olarak ele alır.
Motivasyon süreci her durumda aynı şekilde işler.
Davranışlar sonucu gereksinim amacına ulaştığında motivasyon süreci
tamamlanmış olur.
Bireyin doyuma ulaşmaması durumunda boşluk hissedilmesi söz konusudur.
Motivasyonun önemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Motivasyon işgören performansını belirleyici unsurlardan biridir.
Motivasyon temelde sadece işgörenleri ilgilendiren bir unsurdur.
Yöneticinin başarısı ile motivasyon bilgisi arasında çok yakın bir ilişki vardır.
Motivasyon, insan ilişkilerine yön veren en önemli olgulardan biridir.
Motivasyon, örgüt ve işgörenler arasında oluşacak sorunları engelleyen etkili
bir araçtır

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun amaçlarından biri değildir?
Çalışanların performansını artırmak
Örgüt amaçları doğrultusunda çalışanları isteklendirmek
Rekabet üstünlüğü sağlamak
Kalite artışı sağlamak
Yasaların uygulanmasına katkıda bulunmak

10.

Motivasyonun örgütsel amaçlara ulaşmayı ve onları elde etme derecesinin
yükseltmesi, hangi konuya yönelik amacı olarak belirtilebilir?
Etkinlik artışı sağlama
Verimlilik artışı sağlama
Kalite artışı sağlama
Karlılık artışı sağlama
Rekabet üstünlüğü sağlama

a)
b)
c)
d)
e)

Cevaplar:

1)c, 2)d, 3)b, 4)e, 5)a, 6)d, 7)c, 8)b, 9)e, 10)a
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9. MOTİVASYONDA ÖZENDİRİCİ ARAÇLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Motivasyon Araçlarının Tanımı
9.2. Motivasyon Araçlarının Sınıflandırılması
9.2.1. Ekonomik Araçlar
9.2.2. Psiko-Sosyal Araçlar
9.2.3. Örgütsel ve Yönetsel Araçlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Motivasyon aracı nedir? Tanımlayınız.
2. Motivasyon araçlarını sınıflandırınız.
3. Ekonomik motivasyon araçlarını belirtiniz ve herbirini kısaca açıklayınız.
4. Psiko-sosyal motivasyon araçlarını belirtiniz ve herbirini kısaca açıklayınız.
5. Örgütsel ve yönetsel motivasyon araçlarını belirtiniz ve herbirini kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Motivasyon Araçlarının
Tanımı
Ekonomik Motivasyon
Araçları
Psiko-sosyal Motivasyon
Araçları
Örgütsel ve Yönetsel
Motivasyon Araçları

Kazanım
Motivayon araçlarını
tanımlayabilmek
Ekonomik motivasyon
araçlarını belirtebilmek
Psiko-sosyal motivasyon
araçlarını belirtebilmek
Örgütsel ve yönetsel
motivasyon araçlarını
belirtebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Motivasyon aracı
Ücret
Ödül
Ek yarar
Psiko-sosyal yarar
Katılım
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Giriş
İşgörenlerin istekli, verimli ve etkili çalışmasının sağlanması amacıyla yöneticiler
tarafından kullanılan unsurlara motive edici araçlar denilmektedir. Her zaman ve her çalışan
için aynı etkiyi göstermeyen bu araçlar; kişisel özellikler, yönetici anlayışı ve işletmenin
kültürü, çevre şartları ve toplumsal yapı gibi bir takım faktörlere göre belirlenmektedir.
Teşvik edicilerin etkinliği özellikle kişilik özelliklerine göre değişebilecektir. Örneğin eğitim
seviyesi, değer yargıları ve kültür gibi çeşitli faktörlere göre bireylerin daha fazla ya da daha
az motive olması söz konusu olacak; çalışanların gereksinimleriyle bağdaşmayan unsurlar
kullanılarak motive edilmeye çalışılması hiçbir anlam ifade etmeyecektir.
Bu bölümde öncelikle motivasyon aracının ne olduğu tanımlanmaya çalışılacaktır.
Sonrasında ise motive edici araçlar; ekonomik araçlar, psiko-sosyal araçlar ve örgütselyönetsel araçlar olmak üzere üç başlık altında incelenecektir.
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9.1. Motivasyon Araçlarının Tanımı
Motivasyonda temel amaç, işgörenlerin istekli, verimli ve etkili çalışmasının
sağlanmasıdır. Bunun için yöneticiler tarafından çeşitli özendirici araçlar kullanılmaktadır.
Ancak bu araçlar her zaman ve her çalışan için aynı etkiyi göstermemektedir. Dolayısıyla
evrensel bir motivasyon modeli geliştirmenin söz konusu olamayacağı söylenebilir. Bir kişi
için özendirici olan bir araç diğer bir kişi için aynı anlamı taşımayabilir. Burada bireylerin
kişiliği, mizaçları, hayattan beklentileri, eğitim düzeyi, evli olup olmamaları, çocuk sayısı,
gelir durumları, örgüt içindeki pozisyonu vb. unsurlar, uygulanacak motive edici aracın
belirlenmesinde etkili olmaktadır. Teşvik edicilerin etkinliği kişilik özellikleri, eğitim
seviyesi, değer yargıları ve kültür gibi çeşitli değişkenlerle yakından ilgilidir. Çalışanların
gereksinimleriyle bağdaşmayan unsurlar kullanılarak motive edilmeye çalışılması hiçbir
anlam ifade etmeyecektir.
Motivasyonda yararlanılan araçların etkinliği aynı zamanda yöneticilerin anlayış ve
davranışlarına da bağlıdır. Merkezcil ve geleneksel yönetim anlayışı içinde motivasyon büyük
ölçüde ekonomik araçların kullanılmasına ve sıkı denetime tabidir. Buna karşın merkezcil
olmayan modern yönetim anlayışı ile yönetilen işletmelerde ekonomik araçlar kadar sosyopsikolojik ve yönetsel araçlar da kullanılmaktadır. Uzun dönemde bu ikinci yönetim
politikasının motivasyon konusunda daha başarılı olduğu varsayılmaktadır.
Kişisel özellikler ve yöneticilerin anlayışlarının yanında işletmenin kültürüne, çevre
şartlarına ve toplumsal yapıya bağlı olarak da kullanılacak motive edici araçların etkinliği
değişebilir. Örneğin yapılan bir araştırmada batılı ülkelerin pek çoğunda insanları motive
etmek için kullanılan başlıca unsur olan paranın, Japon çalışanlar için daha az önem taşıyan
bir unsur olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda ücretin insanı motive etmedeki genel
ve etkin rolüne karşın, Japon çalışanların motivasyonunun; uyum, güven, örgütün veya ulusun
amaçlarına kendini adama, göreve bağlılık, onurunu kaybetmeme, aidiyet duygusu ve benzeri
toplumsal değer yargılarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Japon iş dünyasında önemli
yeri olan ve Japon toplumunun değer yargılarına oldukça uyan toplam kalite yönetimi
anlayışının bu sonuca ulaşılmasında etkili olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalara göre
toplam kalite yönetimi uygulamaları motivasyonun ekonomik boyutundan daha çok psikososyal ve örgütsel-yönetsel boyutları üzerinde etkili olmaktadır.
İnsanlar arzu ve gereksinmelerini karşılamak için belirli davranış kalıpları içine
girmektedir. Fakat bireyin bu davranışları yöneticilerinin veya diğerlerinin arzu ettiği yönde
gerçekleşmeyebilir. Çünkü bireyler başkasının işine yarayacak olan çabayı değil kendi
gereksinmelerini tatmin edecek çabayı gösterecektir. Çalışanlarını motive etmek isteyen
yöneticiler, özendirme araçları saptarken bu hususu göz önünde bulundurmalıdır. Özendirme
araçları hedefe doğrudan doğruya yönelmiş ve gerçekleştirilebilir türden olmalıdır. İşgörenleri
verimli olarak çalıştırmak amacıyla özendirici araçların kullanılışında beş önemli aşama
bulunmaktadır. Bunlar aşağıda görülebilir;
•

Motivasyondan beklenen amacın saptanması,
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•

Kimlerin veya hangi grupların motive edileceğinin belirlenmesi,

•

Özendirme araçlarının saptanması,

•

Özendirme araçlarının uygulanması,

•

Uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi,

9.2. Motivasyon Araçlarının Sınıflandırılması
Çalışma hayatında motivasyon araçları; ekonomik araçlar, psiko-sosyal araçlar ve
örgütsel-yönetsel araçlar olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.

9.2.1. Ekonomik Araçlar
Bireylerin temel çalışma nedeninin ekonomik olduğu söylenebilir. Kişiler yaptıkları iş
karşılığında elde ettikleri gelir ile kendi çıkarlarını maksimize ederek rahat bir şekilde
yaşamak ister. Keza işgörenleri çalışmaya iten en güçlü motiv, kendisinin ve ailesinin
yaşamını arzuladığı şekilde yürütebilmesini sağlayan ücreti elde etmektir. Bu açıdan
bakıldığında ekonomik motivasyon araçları önemli görülmektedir.
Ekonomik özendirme araçlarının amacı; işgörenlere parasal ödemeler yapmak ve
böylece işgörenleri işletmenin amaçlarına etkin bir şekilde katılmaya motive etmektir. Bu
araçlar; ücret ödemelerine, örgütün karlılığına ya da bunların her ikisine birden bağlı olarak
belirlenebilmektedir.
Motivasyonda ekonomik araçları; ücret, kâr paylaşımı, ekonomik ödüller ve ek
yararlar olarak dört başlık altında incelemek mümkündür.

9.2.1.1. Ücret
Ücretin, çalışanın hem işletmeye giriş nedeni hem de onu işletmeye sürekli bağlayan
en güçlü ihtiyaç olduğu söylenebilir. Kişinin yaşamını sürdürebilmesi için en önemli
motivasyon aracı ücrettir. Bireyleri çalışmaya iten en güçlü etken, yaşamını ve eğer varsa
ailesinin yaşantısını sürekli kılacak yeterli bir ücreti kazanma amacıdır. Tatmin edici bir ücret
çalışanlara güven vermekte, bağlılık ve ait olma duygusunu artırarak işgörenleri daha iyi
çalışmaya motive etmektedir. Motivasyonu üst düzeyde bir çalışanın performansı yükselecek
ve verimliliği artacaktır. Bunun yanında ücret, çalışanın sosyal ortamlarda saygınlığını ve
otoritesini arttırarak geleceğe daha güvenle bakmalarını da sağlayacaktır.
Çalışanlar kendi aldıkları ücretle birlikte başkalarının aynı işte ne kadar ücret aldığıyla
da ilgilenmektedir. Örneğin ücret düzeyi ülke şartlarına ve piyasaya göre oldukça yüksek olan
bir kişi, kendisiyle aynı işi yapan ve aynı performansı gösteren bir başka kişinin kendisinden
daha yüksek ücret aldığını öğrenince motivasyon kaybı yaşayabilmektedir. Bir motivasyon
kuramı olarak kitabın onuncu bölümünde daha ayrıntılı şekilde işlenecek olan ve temel olarak
kişilerin çabaları/katkıları ile bunun karşılığında elde ettikleri ödüller arasında denge
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arayışları ile ilgilenen Adams’ın Eşitlik Kuramı, ücretin ve ücret dağıtımının motivasyon
üzerindeki etkisinin incelenmesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Verilen katkı, elde edilen
sonuçlar ve referans kişiler olmak üzere üç unsuru temel alan Eşitlik Teorisi'ne göre
işgörenler, verdikleri emek (gayret, zaman, eğitim, deneyim, beceri, kıdem, bağlılık, çaba vb.)
ile bu emeğin sonunda elde ettikleri çıktıları (ücret, yan haklar, terfi, vb.) karşılaştırmaktadır.
Çıkan sonucu da diğer işgörenlerin verdikleri katkı/elde ettikleri sonuçlarla karşılaştıran
işgörenler, buna göre ücretlerinden tatmin olmaktadır ya da tatminsizlik yaşamaktadır.
Dolayısıyla örgüt içinde herkesin hak ettiği kadar ücreti alacağı adaletli bir ücret yapısının
kurulması oldukça önemlidir. Bunun için göz önünde bulundurulması gereken çeşitli faktörler
vardır. Çalışanın eğitim düzeyi, bilgi, beceri ve çalışkanlık derecesi, ilgili araçları başarıyla
kullanabilme yeteneği, yapılan işin güvenceli ya da tehlikeli olması, çalışanın sadakat ve
bağlılığı, bu faktörlere örnek olarak verilebilir. Söz konusu faktörlere dayalı olarak örgüt
içerisinde adaletli bir ücret yapısı kurmanın, çalışanların motivasyonu açısından oldukça
önemli olduğu söylenebilir.
Motivasyon sağlama aracı olarak kullanılmasında ücretten farklı şekillerde
yararlanılabilir. Örneğin bireyin işine ya da beceri ve yetkinliklerine dayalı olarak belirlenen
temel ücretler, belirli dönemler itibariyle yapılan ücret artışları ya da belirli dönemler
itibariyle verilen primler, ücretle ilgili olarak kullanılabilecek motivasyon sağlama araçlarıdır.
Temel ücretlerin belirlenmesi için örgütlerde kurulacak ücret yapısı, işgörenlerin
ücretlerinin farklılaştırılması ile ilgili olup, ücret adaletinin ve dolayısıyla işgören
motivasyonunun önemli belirleyicilerinden biridir. Motivasyon açısından ücretlemeyi
ilgilendiren en önemli konu, belirli bir işin ya da kişinin değerine göre adil temel ücretin
sağlanmasıdır. Buna göre toplam ücretin önemli bir bileşeni olarak işgörenlerin temel ücreti
adil şekilde belirlenmeli ve her çalışan, temel ihtiyaçlarını karşılamasının ötesinde yaptığı işi,
çabasını, yeteneklerini, becerilerini ve gördüğü eğitimleri karşılayacak uygun ücreti almalıdır.
Burada ise temel ücretin belirlenmesi için kurulması gereken ücret yapısının dayandığı
kriterlerin neler ve ücret yapısının nasıl olacağı önem kazanmaktadır. Buna göre ücret
yapısının belirlenmesinde adaleti ve bilimsel esasları ön planda tutacak yöntem ve
uygulamalara yer verilmesi beklenmektedir.
Belirli dönemler itibariyle yapılan ücret artışları da ücretin motive ediciliğini
etkilemektedir. Bir işletmede dönemlik temel ücret artış ve ayarlamalarında enflasyon
oranları, kıdem, başarı (performans), beceri, yetkinlik veya katkı gibi somut ve objektif
kriterler tek tek ya da birkaçı bir arada (karma şekilde) kullanılabilir. Bunlardan hangisinin
daha uygun olacağı ise tartışmalıdır. Örneğin sendikaların daha uygun bulmasına rağmen
kıdeme dayalı ücret artışlarının, çok çalışan ile az çalışan arasındaki farklılığı ücret artışına
yansıtmaması ve çalışanları tembelliğe itmesi nedeniyle motive edici özelliği tartışmalıdır.
Bunun yanında hakkaniyet normu temel alındığında ücret artışları başarı (performans), beceri,
yetkinlik veya diğer katkı kriterlerine göre; eşitlik normu temel alındığında, verilen katkıya
bakılmaksızın tüm işgörenlere aynı oranda; ihtiyaç normu temel alındığında ise işgörenlerin
katkısına göre değil ihtiyacına göre (örneğin temel ücret düzeylerine ya da enflasyon
oranlarına göre) ücret artışı yapılabilir. Motivasyon açısından ücret artışında hangi normun
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uygun olduğu konusunda, toplum kültürü, örgüt kültürü, ücret felsefesi vb. pek çok değişken
söz konusu olmakla birlikte, hakkaniyet ve ihtiyaç normunun daha uygun olacağı söylenebilir.
Çünkü, daha önce de bahsedildiği üzere, temel bir motivasyon aracı olarak daha çok katkı
verene daha çok ücret artışı yapılması, kişideki eşitsizlik duygusunu ortadan kaldırarak tatmin
ve adaleti sağlamış olacaktır.
Yine belirli dönemler itibariyle verilecek primler de motivasyonu artırıcı etki
göstermektedir. Prim, işgörenleri daha verimli çalışmaya özendirmek amacıyla, temel ücret
dışında ve ona ek olarak verilen değişken nitelikteki ücret olarak tanımlanabilir. Bireylere,
gruplara ve örgütlere göre farklı şekillerde uygulanabilen prim sisteminde, çalışanlar
yaptıkları işe, yerine getirdikleri göreve veya çalıştıkları saatlere göre temel bir ücret almakta;
normalin üstünde performans göstermeleri ya da yaptıkları ekstra üretim veya verdikleri ek
hizmet karşılığında ise prime hak kazanmaktadır. Bu tip bir sistemin temel yararı daha çok
çaba gösterme ve daha yüksek performans gösterme konusunda işgörenleri gayrete getirmesi
ve böylece etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmasıdır. Keza primli ücret, çalışan verimliliğini
arttırarak birim başına düşen işçilik maliyetlerini azaltmaktadır. Ayrıca, çalışanın
verimliliğinin arttırılmasıyla elde edilen üretim artışındaki kazançla, ücret artışları yapılarak
ya da yeniden primler verilerek çalışanların ödüllendirilmeleri sağlanabilmektedir.
Motive edici etkisine rağmen primli ücret sistemlerinin uygulanmasının zor olduğu
söylenebilir. Özellikle işin ölçümünün kolay olmadığı durumlarda primli ücret sisteminin
uygulanmasında güçlüklerle karşılaşılabilir. Ayrıca prim miktarının hesaplanmasında ilgili
işgörenin harcadığı ek çabanın dikkate alınmaması ya da primin keyfi esaslara göre
hesaplanması işgörenler arasında huzursuzluk çıkmasına neden olabilir. Bunun yanında prim
sistemiyle işgörenler daha çok çalışma konusunda özendirilirken iş kalitesinin düşmesi,
malzeme kayıplarının yaşanması, hatalı üretimin artması ve işgörenlerin yıpranması söz
konusu olabilir.

9.2.1.2. Kâr Paylaşımı
Kârın bir kısmının işgörenler arasında paylaşılmasını öngören planların, ABD'nin
hızla endüstrileşmeye başladığı 1920'li yıllarda önem kazanmaya başladığı söylenebilir.
Özellikle örgütün başarısının paylaşılmak, çalışanlara sahip çıkıldığının ve saygı
gösterildiğinin belirtilmek istendiği durumlarda kâr paylaşım yöntemi tercih edilmektedir.
Keza bu planlarla çalışanlar kendilerine önem verildiğini düşünerek motive olabilecek ve
örgüte bağlılıklarını artırabilecektir.
Kâr paylaşım planlarında, örgütler ulaştığı performans düzeylerine bağlı olarak
çalışanlarına kâr payı ödemesi altında değişken performans ücreti ödemektedir. Bu planlarla
çalışanlar, kendi gelirlerini artırabilmeleri için işletmenin kârlılığını artırmaya teşvik
edilmektedir. Bunun yanında üretimin gerçekleşmesinde sermaye kadar emek faktörünün de
önemli olduğu fikri ve bu bağlamda kârın bir kısmının emek sahiplerine dağıtılması anlayışı
kâr paylaşım planları ile hayata geçirilebilmektedir. Özellikle İngiltere ve diğer Avrupa
ülkelerinde performans ücreti sağlayan ve işgören ve işverenlerin katılımını öngören kâr
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paylaşım planları vergi kanunları ile düzenlenmektedir. Söz konusu düzenlemelerde
çalışanlarına kâr paylaşımında bulunan işletmelere vergi avantajı sağlanmaktadır.
Kâr paylaşım planları, çalışanların işletme sahibi gibi örgütün kârlılığın artırılması için
ne yapılması gerektiği konusunda daha fazla düşünmelerini sağlamaktadır. Ayrıca performans
ödemelerinin temel ücretten bağımsız olması, zorlu ekonomik dönemlerde işgücü
maliyetlerinin azalmasını, ekonominin iyi olduğu dönemlerde ise zenginliğin paylaşılmasını
sağlayacaktır.
Kâr paylaşım planlarının kapsamında kimler olacağı, çalışanlara verilecek değişken
ücret miktarının neye göre belirleneceği ve ödemelerin nasıl yapılacağı, planların tasarımında
önemli konular olarak belirtilebilir. Kâr dağıtımı sadece yöneticilere yapılabileceği gibi,
örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için tüm personelin destek ve katkısının gerektiği
durumlarda tüm personele yönelik olabilir. Kârın dağıtımında çalışanlara verilecek ücretlerin
miktarı; çalışanların temel ücretlerinin belirli bir yüzdesi ya da toplam kâr miktarının bir
yüzdesi şeklinde hesaplanabilir. Dağıtılacak kâr miktarı, yayınlanmış ya da yayınlanmamış bir
formül doğrultusunda veya tamamen yönetimin takdirine göre belirlenebilir263. Dağıtılacak
miktar toplam kârın %5'i ile %50'si arasında değişebilmektedir. Bunun yanında kârlılığa bağlı
olarak dağıtılacak ücret herkese eşit miktarda verilebileceği gibi gösterilen katkının düzeyi,
başarı ve performans durumu, liyakat, kıdem vb. bazı unsurlara göre farklı miktarlarda
dağıtılabilir.
Kâr paylaşım planlarında ödemelerin nasıl yapılacağına yönelik olarak da farklı
yöntemler söz konusudur. Bunlar; nakit (peşin) dağıtım, ertelenmiş dağıtım, karma dağıtım ve
hisse senedi verilmesi olmak üzere dört başlık altında incelenebilir.
Nakit dağıtım yönteminde, aylık, üç aylık ya da yıllık olmak üzere belirli dönemler
itibariyle elde edilen kârın belirli bir kısmı hemen ve nakit olarak işgörenlere dağıtılmaktadır.
Çalışanların mevcut gelirlerini doğrudan etkilemesi ve yaşam refahını yükseltmesi açısından
tercih edilen yöntem genellikle peşin dağıtım yöntemidir. Home Depot şirketi, mağaza
çalışanları için nakit ödemeye dayalı kâr paylaşım planı kullanmış ve daha önceden
belirlenmiş finansal hedeflere ulaşan mağazaların çalışanlarına bir yıl içinde 90 milyon dolar
kâr dağıtmıştır.
Ertelenmiş dağıtım yönteminde ise kâr çalışanlara hemen değil, belirli bir süre
sonunda ya da emeklilik, işten ayrılma, hastalık, ölüm gibi bir olguya bağlı olarak
ödenmektedir. Bu durumda her dönem itibariyle elde edilen kârın belirli bir miktarı ayrı bir
hesapta bekletilmektedir.
Karma dağıtım yönteminde ise yukarıda bahsedilen iki yöntem birlikte
uygulanmaktadır. Buna göre kârın bir kısmı çalışanlara nakit olarak dağıtılırken bir kısmı
belirli bir süre sonunda ya da bir olguya bağlı olarak sonradan ödenmek üzere ilgili
hesaplarda saklanmaktadır.
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Hisse senedi verilmesi durumunda ise işletmeler her yıl elde edilen karın dağıtılmasına
karar verilen bölümünü hisse senedi olarak dağıtmaktadır. İşletmeler duruma göre bu hisse
senetlerini piyasa değerinin altında ya da üzerindeki nominal değerlere göre işgörenlere
dağıtabilir.
Kâra katılmanın pek çok yararının yanında sakıncalı yönleri de söz konusu olabilir.
İşgörenlerin çalışmalarıyla işletmenin kârı arasında her zaman ilişki olmayabilir. Ayrıca bütün
işgörenlere kâr dağıtılması halinde kârda çok fazla payı olmayan ve verimsiz çalışan
işgörenler de kârdan haksız bir şekilde pay alabilir. Adaletsiz bir dağıtımın olduğunu
gösterecek bu durum çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyerek moral bozukluğuna
neden olabilecektir. Ayrıca işletmeler her zaman kâr etmeyebilir. Bu yüzden kâr dağıtımı
işgörenlerin alışacağı ve sürekli olarak uygulanacak bir yöntem değildir.

9.2.1.3. Ekonomik Ödüller
Ödüllendirme, çalışan motivasyonunu artırmada önemli bir sistemdir. İşe bağlamak ve
özendirmek için çalışanlara ödüller verilmesinin, uzun yıllardır kullanılan ve yaygın bir
sistem olduğu söylenebilir. Ödüllendirme ile işletmeler maddi değer taşıyan hizmetlerin ya da
üstün performansın karşılığını verebilecektir. Bu durum işgörenlerin de motive olmasını
sağlayacaktır.
Ödül, verimli veya üstün performanslı kişi veya gruplara verilecek karşılıkları
kapsamaktadır. Bu karşılıklar, ödüllendirilen işgörenleri daha verimli ve başarılı çalışmaya
motive edeceği gibi diğer işgörenleri de istenilir şekilde davranma konusunda motive
etmektedir. Keza bir kişiye ödül verilmesi fikri, kişilerin bir ödül aldıklarında ya da başarıları
dolayısıyla takdir edildiklerinde, bu kişilerin ve yanındaki diğer kişilerin çabalarını
artıracakları beklentisinden kaynaklanmaktadır. Burada önemli olan ise işgörenlerin hangi
davranışlarının ödüllendirileceği, bu davranışlara karşılık ne tür ödüllerin söz konusu olacağı
ve ödüllerin ne zaman verileceği konularının önceden belirlenmesi ve bu yönde adil bir
dağılımın yapılabilmesidir. Bunun yanında verilmesi kararlaştırılan ekonomik ödüllerin
zaman yitirmeksizin sağlanan başarıdan hemen sonra işgörenlere verilmesi, sağlanan başarı
ile ödülün birbirine denk olması (verilen ödülün gerçekten çaba harcamaya değer bulunması
ve ayrıca ek bir çaba göstermeye değmesi), ödül gerektirecek üstün performansın nesnel
olarak ölçülebilmesi ve doğrudan bireysel kazanımlara dayalı olması, bir ödül sisteminde
dikkat edilmesi gereken hususlar olarak belirtilebilir.

9.2.1.4. Ek Yararlar
Örgütler, çalışanlarını motive etmek ve onların istenilen davranışları göstermelerini
sağlamak amacıyla ek yararları kapsayan tanınma programları da kullanabilir. Yapılan bazı
araştırmalarda, son on yılda nakdi olarak sağlanan özendiricilerin, davranışları istenilen yönde
değiştirme gücünün azaldığı görülmüştür. Bu nedenle ek yararların özellikle finansal olmayan
kısmının, çalışanları istenilen davranışları göstermeleri konusunda motive edebilmek için
tercih edildiği söylenebilir. Bu durumun oluşmasında, kuşak farklılıklarına bağlı olarak
yaşanan gelişmelerin etkisinden de bahsedilebilir. Keza kuşak farklılıklarına yönelik yapılan
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araştırmalarda X ve Y nesli çalışanların farklı değer setlerine sahip olduğu belirlenmiştir.
Yeni nesil çalışanların, geleneksel ücretin yanında farklı ek yarar unsurlarını önemsedikleri
tespit edilmiştir.
Ek yararların belirli bir amaç doğrultusunda ve sistemli bir şekilde sağlanabilmesi için
bazı modeller geliştirilmiştir. Söz konusu modeller, ek yararların etkinliğini ve
karşılanabilirliğini artırmakta, bu unsurlardan alınacak faydaların değerini yükseltmeye
çalışmaktadır. Ek yarar modellerinin temel amaçlarından biri davranışlarda olumlu değişiklik
yapılmasıdır. Davranışlarda olumlu değişikliğe neden olma; ek yararlar kullanılarak
çalışanların istenilen davranışları göstermeye motive edilmesine yöneliktir. Modeldeki temel
soru ek yararlara yönelik planların çalışanlar arasında olumlu davranışlar gösterme eğilimini
nasıl artıracağıdır. Bu bağlamda bazı planlar, ek yararların kazanılabilmesi için çalışanların
belirli beceri ve yetkinliklere sahip olmasını ya da var olan beceri ve yetkinlik düzeylerini
artırmalarını gerektirebilmektedir. Bu durumda çalışanların söz konusu ek yararları elde
edebilmek için yetkinliklerini geliştirme konusunda motive olması beklenecektir. Örgütler,
çalışanlarının müşteri odaklılık, sonuç odaklılık, yenilik, iletişim, birlikte çalışma, liderlik v.b.
beceri ve yetkinliklere sahip olmalarını özendirmek, ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip
çalışanları tanımak ve ödüllendirmek için maddi ek yararlardan faydalanabilir.
Ek yararlar çok çeşitli olduğundan öncelikle insan kaynakları yönetimi fonksiyonunun
ve örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanların davranışlarını olumlu etkileyecek ve
istenilen beceri ve yetkinliklerin kazanılmasına destek olacak ek yararların belirlenmesi
yerinde olacaktır. Bu ek yararlardan bazıları çalışanları doğrudan motive etmekte, bazı
yararların etkisi az olmakta, bazıları ise motivasyonu ancak uzun vadede etkileyebilmektedir.
İyi niyet kapsamında verilen yararlar, birer motivasyon unsuru olarak performans gelişimi
için uygulanacak yeni yaklaşımlarda çalışanlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlayacağı düşünülmektedir. Güvenlikle ilgili yararlar, olması durumunda performansı
geliştirmeyecek ancak olmaması durumunda motivasyon ve performans düşüklüğüne neden
olacak birer hijyen faktör olarak görülmektedir. Motivasyon unsuru olarak kullanılabilecek ek
yararlara; emeklilik planları, araba tahsisi veya akaryakıtın karşılanması, işle ilgili araç-gereç
ekipman (örneğin yeni bilgisayar) sağlanması, eğitim, geliştirme faaliyetlerine katılım
fırsatları, barınma olanakları, düşük faizli kredi veya mortgage, ev satın alınması veya
konuyla ilgili diğer yardım hizmetleri vb. örnek olarak verilebilir. Gelişmiş iş ve işyeri
düzenlemeleri, hastalık ücreti, sağlık ya da hastalık sigortası, yakacak veya giyim yardımı vb.
unsurlar ise olması durumunda performansı geliştirmeyecek ancak olmaması durumunda
motivasyon ve performans düşüklüğüne neden olacak birer hijyen faktör olarak
görülmektedir.
İşgörenlere sağlanacak ek yararların çalışanları hedeflere ulaşma konusunda onları
motive etmesi ve bu programların başarılı olmasında motivasyon teorileri açısından dört
temel olgudan bahsedilebilir;
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•

Mazur görülebilirlik: Çalışanlar, temel ve değişken ücretlerine yönelik bir kayba
uğradıklarında daha mağdur olduklarını düşünmekte iken, parasal olmayan dolaylı
bir ek yarara ulaşamamayı çok problem etmemektedir.

•

Sosyal destek: Çoğu kültürde işgörenlerin aldığı parasal ücretin miktarının açık
bir şekilde konuşulması uygun görülmezken, parasal olmayan bir ek yarar, çalışan
tarafından alındığında hemen belli olduğundan, çalışanların arkadaşları ve ailesi
tarafından birlikte değerlendirilebilir.

•

Ayrılabilirlik: Parasal olmayan ek yararlar, çalışanların aylık maaşı içinde yer
almadığından, insanlar genellikle zihinsel olarak bu ek yararı normal ücretlerinden
ayırma eğilimindedir. Bu durumda parasal olmayan ek yarar programlarında, ek
yarar maaştan ayrı olarak görüldüğünden ve onun bir parçası olarak
algılanmadığından emin olunmalıdır. Bu durumda gerektiği zaman ve durumlarda
ek yarar programlarının başlatılması, durdurulması ve revize edilmesi
kolaylaşacaktır.

•

Değerlendirilebilirlik: Yapılan araştırmalarda herhangi bir ek yarara doğrudan
nakit değer verilemediği zaman, ek yararın uygun şekilde sunulması durumunda,
kişilerin ek yararın olumlu yönlerine daha çok odaklanacakları belirlenmiştir. Bu
durumda herhangi bir ek yarara nakit değerinden daha fazla önem verilmesi söz
konusu olabilir.

9.2.2. Psiko-Sosyal Araçlar
Çalışanların motivasyonunun sağlanmasında sadece ekonomik araçlar değil, psikososyal araçların da kullanılması gerekmektedir. Psiko-sosyal araçların, çalışanların stresle
karşı karşıya kaldıklarında ya da mutsuz olduklarında motivasyonlarını artıran,
mutsuzluklarını gideren ve uzun vadede etkili olan araçlar olduğu söylenebilir. İşletme
yöneticileri kendi yönetim anlayışları ve işletme politikaları çerçevesinde işgörenlerin psikososyal yapılarını analiz ederek psiko-sosyal motive edici araçlardan etkin bir biçimde
yararlanmaya çalışmaktadır. Önceleri yeteri kadar önemsenmeyen, ancak son zamanlarda
daha fazla kabul görmeye başlayan psiko-sosyal araçlar, çalışanların birer ekonomik varlık
olmalarının yanı sıra sosyal bir varlık oldukları düşüncesini desteklemektedir.
İşgöreni mutlu edecek çalışma ortamını oluşturmak yöneticinin amacı olsa bile tüm
çalışanları mutlu etmek her zaman mümkün değildir. İşgörenlerin kişilik ve davranış yapısına,
eğitim ve sosyal durumuna, özlem ve beklentilerine göre değişkenlik gösteren çalışma
ortamını sürekli ilginç ve çekici yapan bir motivasyon birleşiminden söz etmek mümkün
değildir. Bununla birlikte yöneticilerin durum ve şartlara göre yararlanabileceği psiko-sosyal
içerikli araçların bir kısmı aşağıda görülebilir.
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9.2.2.1. Sosyal Katılım
Psiko-sosyal unsurlardan biri olan sosyal katılımın önemli bir motive edici araç olduğu
söylenebilir. Bireylerde bir yere ait olduğunu hissetme ihtiyacından kaynaklanan sosyal
katılım için bireyler toplum içinde bir yer edinmeye çalışmaktadır. Farklı kültürlerde
toplumsal gereksinmeler de farklı olacağından bireyler, içinde yaşadıkları toplumun
geleneklerine uygun olanları bulmaya çalışacaktır. Bireyde bir sosyal gruba (aile, örgüt, millet
vb.) ait olma ve sevgi gibi sosyal nitelikteki gereksinmelerin tatmini oldukça önemlidir. Keza
birey karşılıklı sevgi bağlarının bulunduğu insanlarla ilişkiler kurmayı arzu etmektedir.
Böylece önem verdiği gruplara dahil olmayı ya da kabul edilmeyi isteyecektir. Yöneticiler bu
gereksinmeyi çoğu hallerde göremediğinden işgörenler kendi aralarında, normal iş grupları
dışında biçimsel olmayan gruplara dahil olarak bu gereksinmelerini gidermeye çalışmaktadır.
Sosyal katılım ihtiyacı, uygulamada farklı düzeylerde gerçekleşmektedir. İlk bakışta
bu ihtiyacın bir gruba üye olma ve bütünleşme isteğinden doğduğu söylenebilir. Birey, grubun
üyesi olduğunu ve belirli bir yere sahip bulunduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Daha sonra
işgören, nelerin olup bittiğini öğrenme ve bilgi edinme ihtiyacı duyacaktır. Son aşamada ise
işgören, grubun yaşantısını taşıyan ve grubun bir üyesi olmanın onurunu yaşayan kişi
olacaktır. Sonuçta işgören grup değerlerini kendi değerleri olarak benimseyecek ve grup
varlığının sürdürülmesini üstlenecektir.
İşletmelerde günlük çalışma zamanı ya da üretim miktarı aksatılmadan sosyal katılım
ihtiyacının karşılanması mümkündür. Uygun yollarla bu yapılabildiği takdirde işgörenler
arasında grup ve birlik ruhu oluşacaktır. Bu şekilde oluşacak sosyal katılımlar iki açıdan önem
arz etmektedir. Bunlardan birincisi boş zamanı değerlendirme fırsatı sunarak çalışanların hem
kendi aralarında hem de yönetici ve işverenleriyle kaynaşmalarını sağlamak; ikincisi ise
sosyal uğraşılara katılan çalışanlar arasından doğal liderleri belirlemektir. Yöneticiler,
işgörenlerin sosyal yönden kaynaşabilmelerine yardımcı olarak onların işlerinden daha fazla
memnun olmalarını, morallerinin yükselmesini ve bunun sonucunda işe ve örgüte bağlılığın
artmasını sağlayabilir.

9.2.2.2. Değer ve Statü
Değer; bir toplumda ya da toplum içindeki bir sosyal grupta bireylerin olumlu tepki
gösterdikleri düşünceler, kurallar veya uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir. Değerler,
bir toplumun ya da sosyal grubun ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Statü ise
bireyin toplum veya örgüt içindeki yerini belirleyen ve hak ve ödevlerle biçimlenen
konumudur. Toplumsal ilişkiler aracılığıyla gerçekleşen statüler doğuştan gelebilir ya da
sonradan kazanılabilir. Bunun yanında aynı anda birden fazla statü sahipliği de söz konusu
olabilir.
İşgörenler sadece sosyal katılımı gerçekleştirmekle doyuma ulaşamamaktadır.
İşgörenler, yöneticiler ve diğer grup üyeleri tarafından takdir edilme ve beğenilme ihtiyacı da
hissetmekte ve kendilerini başkalarıyla karşılaştırarak işyerindeki yerini ve rolünü saptamaya
çalışmaktadır. Gerçekleştirilen bir işin önem verilen kişiler tarafından, özellikle de yöneticiler
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tarafından beğenilmesi işgörenlere büyük doyum vermektedir. Her işgören işletme içinde
belirli bir değeri olmasını istemektedir. Değer verilme, adil ölçüler içinde ve dengeli olarak
kullanıldığında işgörenleri daha yüksek performans gösterme konusunda motive etmede çok
etkili bir özendirme aracıdır.
Statü sahibi olmak da çalışanlar için saygınlığın bir göstergesidir. Çalışanlar
çevresinden gördükleri saygı ile işlerinden gurur duymakta ve bu durum da onları motive
etmektedir. Bir kişinin örgüt içinde iş arkadaşlarından, astlarından ve üstlerinden gördüğü
itibar, kişi için önemli bir motivasyon aracı olduğundan pek çok kişi örgüt içinde saygınlık
kazanmak için çaba sarf etmektedir. Zira insanlar örgüt içinde değerli ve itibarlı olmaktan,
önemli sayılmaktan ve aranan adam olmaktan onur ve mutluluk duymaktadır. Örgüt içinde
sosyal statü sahibi olma kişiye ailesi ve özel çevresinde üstünlük ve saygı kazandırmaktadır.

9.2.2.3. Gelişme ve Başarı
Bir örgüt içerisinde her işgören işinde ve kariyerinde gelişme olanakları aramaktadır.
Bu durumun kendisinin başlı başına kuvvetli bir motivasyon aracı olduğu söylenebilir.
İşveren ve yöneticiler kendini geliştirebilmesi için çalışanlarına gerekli imkan ve eğitimleri
vermekle yükümlüdür. Bunun yanında her işgören başarılı olmayı ve bu başarıların takdir
edilmesini istemektedir. Bireysel ya da grup düzeyinde olabilecek bu başarının, bireyin
motivasyonu için çok önemli olduğu söylenebilir. Bireysel başarı için en iyi yöntem
rekabettir. Ancak yıkıcı etkisi de olabileceği düşünüldüğünde rekabetin iyi ayarlanması
gerekmektedir.

9.2.2.4. Fiziksel Koşulların İyileştirilmesi
Evinden sonra en uzun zamanı işyerinde geçiren işgörenler çalıştıkları yerin iç açıcı
nitelikte olmasını istemektedir. Işıklandırma, havalandırma, ısınma, gürültü, işgörenin çalışma
isteğini ve temposunu önemli ölçüde etkilemektedir. Bu açılardan olumsuz koşullara sahip bir
çalışma ortamı bireyin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyerek verimliliğin düşmesine
neden olacaktır.
Yeterli araç gereçleri temin etme veya müzikli ortamda çalışma gibi moral artırıcı
uygulamalar, çalışanları işletmeye ve işe bağlamada önemli etkenlerdir. Düzen ve temizlik
verimli bir çalışma ortamının temel koşullarıdır. İşletme yönetimi bu konuda iyi örnek olmalı
ve işi zevkli duruma getirmeyi bilmelidir.

9.2.2.5. Çevreye Uyum Sağlama
İçine kapanık, kendi dünyasında yaşamak isteyen bireylerin uzun vadede işletmeye
olduğu kadar kendilerine de faydası dokunmamaktadır. Çalışan, yeni katıldığı çevrenin
gereklerine, geleneklerine ve kurallarına en kısa sürede alışmak ve üzerindeki yabancılık
duygusunu biran önce atmak zorundadır. Bir işletmede yeni işe başlayan bir kişiye karşı
mevcut gruplar her zaman istekli davranmamakta, bu kişi belirli bir süre yabancı olarak
algılanmakta, hatta bazı durumlarda baskıyla bile karşılaşabilmektedir. Yöneticiler, yeni gelen
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çalışanlara her konuda yardımcı olmalı, gerekli ve yeterli bilgiyi onlara vermeli, çalışma
arkadaşları ile en kısa zamanda kaynaşmalarını sağlayarak bu kişilerin grup dışında kalmasını
önleyici tedbirleri bilinçli ve düzenli bir şekilde almalıdır.
Örgüt içinde veya dışında sosyal ilişkilerden doğan çeşitli sorunlar ve baskılar,
çalışanlar üzerinde önemli düzeyde gerginliklere neden olabilmekte ve bu durum çalışanların
verimini olumsuz etkileyebilmektedir. Örgüt içinde bu sorunlarla karşılaşan işgörenlere bu
sorunların çözümü için kendisine yardımcı olacak bir danışmanlık hizmetinin bulunduğunun
hissettirilmesi ve gerçekten de böyle bir yapının işlevsel olarak mümkün kılınması önemli
görülmektedir. İşletmelerde kurulacak bu tür danışmanlık hizmeti birimlerinin, işgörenlerin
motivasyonu için önemli bir özendirici araç olduğu söylenebilir.

9.2.2.6. Öneri Sistemi
İşgörenlerin örgütü ilgilendiren tüm konulara katılımını sağlamanın ve dinamizmi
arttırmanın en iyi yöntemlerinden biri de onlara fikir danışmaktır. Toplam kalite yönetimi,
sürekli gelişim programları ve geleneksel öneri kutuları gibi değişik isimler altında
uygulanmakta olan birçok öneri programı, işgörenleri üretim kalitesini arttıracak ya da
maliyetleri düşürecek önerilerde bulunmaya teşvik etmektedir. Çalışanlardan gelen olumlu
öneriler sadece örgüt için değil, işgörenler için de yararlıdır. Keza bu önerilerin uygulamaya
konulması ile; çalışma şartlarında olumlu değişiklikler yapılması, işlerini çok iyi yapan
kişilerin önündeki bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve işgörenlere kendi
görevlerinde belli oranlarda idare yetkisi verilmesi gibi gelişmeler söz konusu olabilir.
İşgörenlerin fikirlerini, düşüncelerini ve önerilerini açıkça ortaya koyabildiği ölçüde
bir işletmede demokratik bir anlayıştan söz edilebilir. Burada önemli olan sadece işgörenlerin
fikirlerinin, düşüncelerinin ve önerilerinin ortaya konulması değil, aynı zamanda bu fikir ve
önerilerin üst yönetim tarafından titizlikle incelenerek değerlendirilmesi ve etkin bir biçimde
uygulanabilmesidir. İşgörenlerden gelen uygun önerilerin zaman kaybetmeden uygulamaya
konulması, bu önerilerin göz ardı edilmeyip değerlendirildiğini kanıtladığı için işgörenleri
olumlu bir şekilde motive edecektir.

9.2.2.7. Güvence
Bir örgütte çalışanlar kendilerini ekonomik olarak güvende hissetmek istedikleri kadar
psikolojik olarak da güvende olmak istemektedir. Psikolojik güvencenin çalışma ortamına
bağlı olduğu söylenebilir. Bir işletmede ne yapacağını, kiminle çalışacağını, neyi nasıl ve ne
derece başarı ile yapabileceğini bilen bir kişinin kendine olan güveni de fazla olacaktır.
Güven duygusu altında çalışan kimseler, enerjik ve gayretli görünecek, bu sayede çalışanların
etkinliği ve verimliliği de artabilecektir.
Gelişmiş teknolojilerin kullanılması ve işsizliğin çözümlenemez bir sorun haline
gelmesi, bireylerin istihdamını önemli bir konu haline getirmiştir. Bir ülkedeki çalışma
yasalarının istihdam güvencesini tam olarak gerçekleştiremediği durumda işletmelerin
çalışanlarına sağlayacağı sürekli iş garantisi, bireyler için önemli bir faktör olmaktadır. Bunun
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yanında bireye sağlanacak sosyal güvenlik tedbirleri de önemli görülmektedir. Emeklilik,
yaşlılık, hastalık, kaza, ölüm, işsizlik vb. sigortalar, bireysel güvenliği tehlikeye düşürecek
durumları önlemek için sosyal yapıda yer alan ve belirli risklere karşı önlemler alınmasını
sağlayarak çalışanları motive eden unsurlardır.

9.2.2.8. Sosyal Uğraşlar
İnsan yaşamında iş gruplarının önemi çok fazladır. İşgören bağlılık ihtiyacının çok
önemli bir kısmını ailesinde, akrabalarında, üye olduğu birlik ve derneklerde karşılarken bir
kısmını da iş çevresi içinde tatmin edecektir. Bu düşünceden hareket etmesi gereken
yöneticiler, işgörenler için bazı sosyal çabalardan kaçınmamalıdır. Bu doğrultuda organize
edilecek spor faaliyetleri, piknikler, akşam yemekleri, doğum günü partileri, sinema ve tiyatro
faaliyetleri vb. etkinlikler önemli birer motivasyon aracı olarak düşünülebilir. Yöneticiler, bu
tür etkinlikleri kurabilir, geliştirebilir, destekleyebilir ya da bunlara bizzat katılabilir. Böylece
iş ortamında işbirliği ve beraberlik havası oluşturulabilir ve işgörenler iş gruplarına
katılmaktan gurur duyabilir.

9.2.2.9. Bağımsız Çalışma
Bir işletmede çalışanların çoğu kendi duygularını tatmin etmek için bağımsız
çalışmayı istemektedir. Keza baskı altında çalışmak ve emir almak, çalışanların işten
soğumalarına ve uzaklaşmalarına sebep olabilmektedir. Bağımsız çalışma olanakları,
çalışanlara işlerini uygularken takip edilen yol ve yöntemlerde serbest kalma fırsatı
vermektedir. Bu yöntem devamsızlığın önlenmesi, verimin artırılması, yönetime olan
tepkilerin ve düşmanlıkların azaltılması, bağımsızlık ve sorumluluk duygusu verilerek iş
tatmininin artırılması gibi bir takım yararlar sağlamaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda
bağımsız çalışmanın performans artışı, psikolojik rahatlama ve huzur, örgütsel güven ve
örgütsel bağlılık ve iş doyumu sağladığı tespit edilmiştir. Aksi durumda baskı altında
çalışmak ve emir almak, çalışanların işten uzaklaşmasına ve motivasyon kaybıyla verimin
düşmesine neden olmaktadır.

9.2.3. Örgütsel ve Yönetsel Araçlar
Çalışanı motive eden araçlar arasında ekonomik ve sosyo-psikolojik araçlarla birlikte
örgütsel ve yönetsel araçlar da bulunmaktadır. En çok bilinen örgütsel ve yönetsel araçlardan
amaç birliği, kararlara katılım ve sorumluluk vermek, eğitim ve yükselme, iletişim, adil ve
sürekli bir disiplin sistemi, iş genişletme, iş zenginleştirme ve yarı bağımsız çalışma grupları
aşağıda incelenmeye çalışılmıştır.

9.2.3.1. Amaç Birliği
İşletme yöneticileri, örgüt amaçları ile çalışanların kişisel amaçlarını ortak bir paydada
buluşturmak zorundadır. Bu gerçekleştirilemediği takdirde iş ve kişisel motivasyon da
sağlanamayacaktır. Çalışanları fiziksel, düşünsel ve duygusal yapılarıyla bir bütün olarak
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değerlendiren yönetici, önce işgörenin çalışma amaçlarını yakından tanımak ve davranış
biçimlerini değerlendirmekle işletmeye yararlı eleman kazandırma şansını elde edecektir.
Farklı kişilik özelliklerine sahip oldukları için çalışanların örgütlerinden farklı
beklentileri söz konusudur. Adil ve yeterli ücret, iş güvenliği, uygun çalışma koşulları,
ilerleme imkanları, tanınma ve sayılma, yetenekleri kullanabilme ve başarıyı gösterebilme, bu
beklentilere örnek olarak verilebilir. Bunun yanında örgütlerin de çalışanlarından bazı
beklentileri bulunmaktadır. Verilen rolleri oynama, yapıcı düşünme, işbirliği ve örgüt
bütünlüğünü koruma, kendini yetiştirme, örgüte bağlılık, güçlü bir çalışma motivi, işe
devamlılık, uygun bir kişilik, güvenilir düşünce ve davranışlara sahip olma, kendini
denetleyebilme ve güç durumların üstesinden gelebilme, örgütün çalışanlarından
beklentilerine örnek olarak verilebilir. Söz konusu beklentiler çerçevesinde örgüt
yöneticilerinin amaç birliğini oluşturması gerekmektedir.

9.2.3.2. Kararlara Katılım ve Sorumluluk Vermek
Yöneticilerin işlerle ilgili yönetsel kararların alınması sürecine işgörenleri dahil etmesi
ve bu süreçte işgörenlerin düşünce ve fikirlerinin alınması, başlı başına motive edici bir araç
olarak düşünülebilir. Karar alma süreçlerine katıldığı hisseden işgörenler örgüt amaçlarını
gerçekleştirme doğrultusunda daha motive olacaktır. Bununla birlikte kararlara katılım, sahte
demokrasi havası içinde olmamalı, çalışanlara fikirleri soruluyormuş gibi yapılıp çalışanların
fikirlerinin tamamen dışında bir karar alınmamalıdır.
Çalışanlara sorumluluk vermek de katılımı artıran ve onları motive eden bir unsurdur.
İşgörenlere kendilerine daha çok güvenmeleri için yardım edilmesi ve hatalarından ders
almaları için fırsat tanınması, onların motivasyonunu olumlu etkileyecektir. Yetki ve
sorumluluk sayesinde işgörenler eylemlerinde özgürlük kazanacak, sorumluluk yüklenecek ve
gereksinimlerini giderebileceği davranışlara yönelebilecektir. Ayrıca yöneticilerin giderek
artan sorumlulukları ve denetim yükü de bazı yetki ve sorumluluklarının astlarına
devredilmesiyle azalabilecektir. Kişilerde motivasyonun artması için denetimin minimumda
kalması ve işgörene olan ihtiyacın kendisine belli edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bireyi
motive edecek ve kendini gerçekleştirmesini sağlayacak yorumlar yapılması yararlı olacaktır.

9.2.3.3. Eğitim ve Yükselme
Eğitimdeki hedef, yöneticilere kullanabilecekleri yeni bilgilerin tanıtılması,
davranışların değiştirilmesi ve çalışanların tatminini sağlayacak şartların oluşturulmasıdır.
Çalışanların örgütler tarafından eğitilmesi ve gerekli konularda yetiştirilmesi günümüzde
yaygın olarak kullanılan etkili motivasyon araçlarından biridir. Kurs ve seminerler
çalışanların performanslarına olumlu katkı yapan ve onu motive eden araçlardır. Bu eğitici
faaliyetler sayesinde çalışanlar, mesleki ve teknolojik gelişmeleri yakından izleme, çeşitli
alanlarda uygulanan yeni yöntemlerden ve teknik ve bilimsel yeniliklerden haberdar olma
imkanı bularak kendilerini yenileyebilmektedir. Çalışanların eğitim faaliyetlerinden
yararlanmalarında fırsat eşitliğinin gözetilmesi ve adil davranılması, işletmeye olan bağlılığın
artması açısından önem arz etmektedir.
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Yükselme ise tam anlamıyla motivasyonel bir araç olarak degerlendirilmektedir.
Yükselme çalışanın gösterdiği başarıya karşılık bir ödül olarak düşünülebilir. Yükselmenin
gerçekleşme nedeni kişinin takdir edilme, saygı görme ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının
bir sonucudur. Bu ihtiyaçların giderilmesi işletmede verimliliğin sağlanması açısından
oldukça önemlidir. Örneğin yükselmeler işgörenlere üstün sevk sağlamakta, işgücü devrini
düşürmekte ve bazı durumlarda işgören ihtiyacının karşılanması gibi sonuçlara neden
olmaktadır.

9.2.3.4. İletişim
İletişim bireylerarası düşünce, duygu ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir.
Çalışanlar iletişim sayesinde görevlerini daha etkili öğrenerek iş tanımları konusundaki arzu
ve isteklerini daha rahat söyleyebilmektedir. Bunun yanında iletişim, çalışanların işletmenin
amaçlarını daha rahat anlamasına katkı sağlamaktadır. İletişim kanalları sürekli açık tutulup
üstler ve astlar arasında çift taraflı bir iletişim ağı kurularak sorunlar çözüme
kavuşturulabilmektedir. Dolayısıyla işletme içinde iyi düzenlenmiş bir iletişim sistemi
bulunmasının, çalışanların ve yöneticilerin motivasyonuna olumlu yönde etki yaptığı
söylenebilir.
Motive edici bir araç olarak iletişimle ilgili önemli konulardan biri de geribildirimdir.
Geribildirim vermek, ilgi göstermek anlamına gelmektedir. Eğer bir yönetici işgörenlere
dikkat gösterirse, onların gözünde kendi değerini arttırmış olacaktır. İşgörenin yöneticisi
hakkında "bana karşı kayıtsız değil" hissine kapılması ya da "ben gerekliyim" şeklinde
düşünmesi, başlı başına motive edici bir faktördür. Bireyin onaylanma ve tanınma
gereksinimi işletme içerisinde tatmin edilse de edilmese de, işletmenin verimliliğini ve
performansını etkileyecektir. İşletme içinde herkesin ortak bir amaca ulaşmak için çalışması
gerekmektedir. Bu durum ise ancak herkesin söz konusu amacın ne olduğunu bilmesini ve
onunla özdeşleşmesi ile mümkündür. İletişimde geribildirimin azlığı ya da yokluğu
motivasyonu olumsuz yönde etkileyecektir. Geribildirimin olmaması ile ilgisizlikten
kaynaklanacak çatışmalar ve sürtüşmeler işgörenlerin çalışma isteğini kıracak ve iş verimini
azaltacaktır.

9.2.3.5. Adil ve Sürekli Bir Disiplin Sistemi
Yöneticilerin eşitlik ilkelerini göz önüne alarak yapmış oldukları ödüllendirme ve
cezalandırmalar, çalışanların işlerine yönelik görüşlerini olumlu yönde arttıran özendirici bir
araçtır. Yöneticilerin, çalışanların haklarına ve çalışma koşullarına gösterdiği ilgi ve alaka ve
bu koşulların iyileştirilmesi, çalışanların da işlerine olan güvenine olumlu katkı
sağlamaktadır. Verilen ödüllerin içten olması, çalışanın takdir edildiğini hissetmesi açısından
önemlidir. Verilen ödüller adil olmalıdır ve aynı başarıya farklı ödül verilmemelidir. Ödül
sisteminde olduğu gibi ceza sisteminde de adil olmak önemlidir. Disiplin uygulanırken verilen
cezalar belirlenmeden önce suçun işlenişi, kişinin karakteristik özellikleri, ruh hali ve önceki
olaylardaki tutumları dikkate alınmalıdır. Disiplinin çok katı veya çok gevşek olması kişilerde
negatif bir etkiye neden olabilmektedir. Yapılan davranışların hepsinin ne gibi sonuçlar
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doğuracağı ve bu sonuçlara göre ne gibi yaptırımlar uygulanacağı işletme tarafından önceden
belirlenmeli ve çalışanlara duyurulmalıdır.

9.2.3.6. İş Genişletme
İş genişletmede, çalışanlara yaptıkları işler ya da yerine getirdikleri görevlerle aynı
seviyede çeşitli farklı görevler verilmektedir. İş genişletme genellikle çalışanlara işleriyle
ilgili yeni ve farklı sayıda görevler verilmesi yoluyla yapılmaktadır. İşin genişlemesi,
işgörenin birden çok iş yapmasına imkan verdiğinden sıkılmanın azalacağı ve motivasyonun
artacağı düşünülmektedir.
İş genişletmenin özellikle güç ve kontrol ihtiyacı olan kişiler için oldukça etkili bir
yöntem olduğu söylenebilir. İş genişletme ile işin sıkıcı, monoton ya da basit görevlerinden
kurtulan işgörenler yeni görevler yüklenerek motive olmakta, bu durum örgüte de fayda
sağlamaktadır. Keza iş genişletme çalışmaları ile işgörenler işi sahiplenmeye başlamakta; bu
durumda örgüt sorumluluk sahibi çalışanlardan oluşmakta ve örgütün verimliliği ve
performansı artmaktadır.

9.2.3.7. İş Zenginleştirme
İş genişletmenin bir uzantısı olarak düşünülebilecek iş zenginleştirme ile saygınlığın
ve sorumluluğun artması, ilerleme ve büyüme olanaklarının geliştirilmesi söz konusudur. İş
zenginleştirmede, birbirinden farklı nitelikteki işlerin, dikey düzeyde aynı kişi tarafından
yapılması öngörülmekte ve özellikle kişiye yeni yetki ve sorumluluklar yüklenmektedir. Bu
durumda işin akışı ve denetimi üzerinde kişiler daha çok söz sahibi olmakta ve çalışma isteği
artmaktadır.
Zenginleştirme, çok sayıda ve değişik şekillerde yapılabilir. Örneğin her çalışanın bir
yönetici olduğu fikrinden hareket edilerek çalışanlara kendi işlerini planlamada ve çalışma
hızlarını ve ürünün kalitesini kontrol etme konularında yardımcı olunabilir. Bu yöntemde
yöneticiler işin doğru yapılması konusunda çalışanlarına güvenecektir. İş zenginleştirme
öncesi bireyin işi üzerindeki amaç saptama, sorun çözme ve denetim payı oldukça azdır.
Zenginleştirme ile birlikte bu pay artmakta, kişi işinde daha fazla inisiyatif sahibi olabilmekte
ve dolayısıyla motive edilmesi kolaylaşmaktadır.

9.2.3.8. Yarı Bağımsız Çalışma Grupları
Gruplar, bireyler gibi yapıcı ve birleştirici niteliklere sahip olup, fizik ve sosyal
düzenler içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bireyler gibi gruplar da varlıklarını korumak
için çaba göstermekte, dağılıma karşı koymakta ve kendi olanaklarının büyümesi ve gelişmesi
yönünde çalışmaktadır. Çalışma gruplarında temel düşünce, örgütteki tüm sosyal ve teknik alt
sistemlerde performansı arttırmak amacıyla bireysel olarak işgörenlerin ve grupların
sorumluluk derecesinin belirlenip dağıtılmasıdır. Çalışma gruplarının karakteristik özelliği,
grup üyelerinin günlük işlerini yürütmelerinde kendi kendilerine belirleyiciliği en üst düzeye
çıkarmaktır. Çalışma gruplarını uygulayan işletmelerin temel amacı, verimlilik artışı, kalite
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geliştirme ve maliyetleri düşürmektir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için işletmeler
bağımsız ve kişisel çalışma yerine, gruba yarı bağımsızlık veren ve toplu çalışma düzeni
getiren yarı-bağımsız grupları devreye sokmaktadır. Oluşturulan bu gruplar ile işi farklı
işgörenlere yaptırmak yerine tüm üretim sürecinin bir çalışma grubu tarafından yapılması
sağlanmaktadır. Böylece işgörenler daha yüksek moral ve işbirliği içinde daha verimli bir
şekilde çalışacaktır.
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Uygulamalar
Çalışanları Ne Motive Eder?
Para mı dediniz? Belki eskiden doğru cevap bu olabilirdi ancak artık motivasyon,
mutluluk gibi soyut sonuçlara ulaşmak için birçok farklı parametre aynı anda
değerlendiriliyor. Örneğin, özellikle 2008’den bu yana yapılan araştırmalarda motivasyon
algısının paradan kariyer fırsatı parametresine doğru kaydığını görüyoruz.
Paranın çalışana sağladığı motivasyon konusunda Yerkes-Dodson Kanunu olarak
adlandırılan “Çok az para kazananın parayı yetiştirme derdinden; çok para kazananınsa
parayı nereye harcayacağını veya nasıl yatırım yapacağını düşünmekten iş verimininin
düşmesi” önermesi ilgi çekici.
Yüksek maaşın motive etmemesiyle ilgili bir başka araştırma daha “Paran mı var
derdin var” atasözümüzü onaylar nitelikte: Düşünsel işlerde çalışan kişilerde yüksek maaş
artışları iş performansını düşürüyor.
Maddiyatın motivasyon artırmadığına artık inandığımıza göre, motivasyonu nelerin
artırdığına geçebiliriz: İnsanlar artık yeteneklerini, kariyer gelişimlerini ve eğitimlerini en
az kendileri kadar önemseyen şirketlerde mutlu oluyor.
Yapılan araştırmanın sonucuna göre, çalışanların %69’unun en büyük arzusu “fark
edilmek” ve %52’lik bir kesim şu andaki fark edilirliğinden hiç memnun değil. %49,
çalışanları tarafından yapılan işlerin farkında olan bir şirket için şimdiki işinden
vazgeçmeye hazır.
Yine aynı araştırmaya göre, %39’umuz şu anda çalıştığımız işlerde “takdir”
edilmediğimizi düşünüyoruz.
Kurum yöneticileri motivasyonun neden gerektiğini hala anlayabilmiş değil. “Para
veriyoruz ya daha ne yapalım” mantığı ne yazık ki hala birçok yerde “kurum kültürü”
olmaya devam ediyor. Oysa ki, kurumuna bağlı olmayan çalışanlar verim kaybettiriyor,
örneğin bağlı olmayanların%18’i iş arkadaşlarının başarısını da önemsemiyor.
İnsan kaynakları uzmanlarının benim de aralarında olduğum %69’luk bir kesimi bu
konunun gelecekte organizasyonların karşı karşıya kalacağı bir problem olduğunu
düşünüyor. Bunu önlemek için de şimdiden, koçluk, güvenilir ilişkiler ve başarılı diyalog
gibi unsurları içeren bir kurum kültürü yaratma çalışmaları başlatılmalı.

Kaynak: Selin Yetimoğlu, "Çalışanları Ne Motive Eder" http://infopik.com/calisanlari-ishayatinda-ne-motive-eder/
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Uygulama Soruları
•
•

Motivasyonu arttıran unsurları belirtiniz.
İnsan kaynakları uzmanlarının gelecekte karşılacağı sorunu ve bu sorunun çözüm
yollarının neler olabileceği açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşgörenlerin istekli, verimli ve etkili çalışmasının sağlanması amacıyla yöneticiler
tarafından kullanılan unsurlara motive edici araçlar denilmektedir. Her zaman ve her çalışan
için aynı etkiyi göstermeyen bu araçlar; kişisel özellikler, yönetici anlayışı ve işletmenin
kültürü, çevre şartları ve toplumsal yapı gibi bir takım faktörlere göre belirlenmektedir.
Motivasyondan beklenen amacın saptanması, kimlerin veya hangi grupların motive
edileceğinin belirlenmesi, özendirme araçlarının saptanması, özendirme araçlarının
uygulanması, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, işgörenleri verimli
olarak çalıştırmak amacıyla özendirici araçların kullanılışında yer alan aşamalar olarak
belirtilebilir.
Motive edici araçlar; ekonomik araçlar, psiko-sosyal araçlar ve örgütsel-yönetsel
araçlar olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. İşgörenleri çalışmaya iten en güçlü motivin
yaşamlarını arzuladıkları şekilde yürütebilmek amacıyla ücret elde etmek olduğu
düşünüldüğünde ekonomik motivasyon araçlarının önemli olduğu söylenebilir. Ekonomik
özendirme araçlarının amacı; temel ücret ve maaş ödemelerinin dışında işgörenlere parasal
ödemeler yapmak ve böylece işgörenleri işletmenin amaçlarına etkin bir şekilde katılmaya
motive etmektir. Bu araçlar; ücret ödemelerine, örgütün karlılığına ya da bunların her ikisine
birden bağlı olarak belirlenebilmektedir. Motivasyonda ekonomik araçları; ücret, kâr
paylaşımı, ekonomik ödüller ve ek yararlar olarak dört başlık altında incelemek mümkündür.
Çalışanların motivasyonunun sağlanmasında sadece ekonomik araçlar değil, psikososyal araçların da kullanılması gerekmektedir. Psiko-sosyal araçlar, çalışanların stresle karşı
karşıya kaldıklarında ya da mutsuz olduklarında motivasyonlarını artıran, mutsuzluklarını
gideren ve uzun vadede etkili olan araçlardır. İşletme yöneticileri kendi yönetim anlayışları ve
işletme politikaları çerçevesinde işgörenlerin psiko-sosyal yapılarını analiz ederek psikososyal motive edici araçlardan etkin bir biçimde yararlanmaya çalışmaktadır. Önceleri yeteri
kadar önemsenmeyen, ancak son zamanlarda daha fazla kabul görmeye başlayan psiko-sosyal
araçlar, çalışanların birer ekonomik varlık olmalarının yanı sıra sosyal bir varlık oldukları
düşüncesini desteklemektedir. Yöneticilerin durum ve şartlara göre yararlanabileceği psikososyal içerikli araçlara örnek olarak; sosyal katılım, değer ve statü, gelişme ve başarı, fiziksel
koşulların iyileştirilmesi, çevreye uyum sağlama, öneri sistemi, güvence, sosyal uğraşlar ve
bağımsız çalışma verilebilir.
Çalışanı motive eden araçlar arasında ekonomik ve sosyo-psikolojik araçlarla birlikte
örgütsel ve yönetsel araçlar da bulunmaktadır. En çok bilinen örgütsel ve yönetsel araçlara da
örnek olarak amaç birliği, kararlara katılım ve sorumluluk vermek, eğitim ve yükselme,
iletişim, adil ve sürekli bir disiplin sistemi, iş genişletme, iş zenginleştirme ve yarı bağımsız
çalışma grupları verilebilir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi hangi motivasyon aracının kullanılacağını
etkileyen faktörlerden biri değildir?
Kişisel özellikler
Yöneticilerin anlayışları
İşletmenin kültürü
Yasal zorunluluklar
Toplumsal yapı
Aşağıdakilerden hangisi özendirici araçların kullanılışında beş önemli
aşamadan biri değildir?
Motivasyondan beklenen amacın saptanması
Kimlerin veya hangi grupların motive edileceğinin belirlenmesi
Motivasyonun toplumun kültürüne uygun olup olmadığının tespit edilmesi
Özendirme araçlarının saptanması
Özendirme araçlarının uygulanması
Aşağıdakilerden hangisi motivasyon araçlarının sınıflandırılmasında
kullanılan gruplardan biri değildir?
Ekonomik araçlar
Tatmin edici araçlar
Psiko-sosyal araçlar
Örgütsel ve yönetsel araçlar
Hiçbiri
Çalışanların kendi aldıkları ücretle birlikte başkalarının aynı işte ne
kadar ücret aldığıyla da ilgilenmeleri, aşağıdakilerden hangisinin
konusunu oluşturmaktadır?
Ekonomik araç
Psiko-sosyal araç
Örgütsel ve yönetsel araç
Ücret düzeyi
Ücret adaleti
Verimli veya üstün performanslı kişi veya gruplara verilecek karşılıklar
aşağıdakilerden hangisidir?
Ödül
Ücret
Ek yarar
Yardım
Hiçbiri
İşgörenlerin alınacak kararlara katılmasını sağlamak, ne tür bir
motivasyon aracıdır?
Ekonomik
Psiko-sosyal
Katılımcı
Tatmin edici
Örgütsel ve yönetsel
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7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Bir toplumda ya da toplum içindeki bir sosyal grupta bireylerin olumlu
tepki gösterdikleri düşünceler, kurallar veya uygulamalar bütünü olarak
tanımlanan ve önemli bir psiko-sosyal motive edici araç olan unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
Statü
Norm
Değer
Pozisyon
Ünvan
Örgütün organize edeceği spor faaliyetleri, piknikler, akşam yemekleri,
doğum günü partileri, sinema ve tiyatro faaliyetleri vb. etkinlikler ne tür
bir motivasyon aracıdır?
Ekonomik
Psiko-sosyal
Örgütsel ve yönetsel
Tatmin edici
Katılımcı
Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal bir motivasyon aracı olan bağımsız
çalışmanın faydalarından biri değildir?
İşyükünün artması
Devamsızlığın önlenmesi
Verimin artırılması
Yönetime olan tepkilerin ve düşmanlıkların azaltılması
İş tatmininin artması
Çalışanlara yaptıkları işlerle ya da yerine getirdikleri görevlerle aynı
seviyede çeşitli farklı görevlerin verildiği örgütsel ve yönetsel motivasyon
aracı aşağıdakilerden hangisidir?
İş genişletme
İş zenginleştirme
Yarı Bağımsız Çalışma Grupları
İş rotasyonu
İş oryantasyonu

Cevaplar:

1)d, 2)c, 3)b, 4)e, 5)a, 6)e, 7)c, 8)b, 9)a, 10)a
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10. MOTİVASYONDA KAPSAM TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Motivasyonda Kapsam Teorilerinin Tanımı
10.2. Motivasyonda Başlıca Kapsam Teorileri
10.2.1.

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı

10.2.2.

Çift Faktör Teorisi (Hijyen Motivasyon Teorisi)

10.2.3.

Başarma İhtiyacı Teorisi (McClelland'ın İhtiyaçlar Yaklaşımı)

10.2.4.

Alderfer'in VİG (ERG) Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Motivasyonda kapsam teorilerinin neyi açıklamaya çalıştığını açıklayınız.
2. Başlıca kapsam teorilerini belirtiniz.
3. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı hakkında bilgi veriniz.
4. Çift Faktör Teorisi (Hijyen Motivasyon Teorisi) hakkında bilgi veriniz.
5. Başarma İhtiyacı Teorisi (McClelland'ın İhtiyaçlar Yaklaşımı) hakkında bilgi vererek bu
yaklaşımın İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı’ndan farklı olan yönlerini açıklayınız.
6. Alderfer'in VİG (ERG) Yaklaşımı hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Motivasyonda
Kapsam Teorilerinin
Tanımı

Motivasyonda Başlıca
Kapsam Teorileri

Kazanım
Motivasyonda kapsam teorilerinin
neyi ifade ettiğini açıklayabilmek
Başlıca kapsam teorileri olan
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı,
Çift Faktör Teorisi (Hijyen
Motivasyon Teorisi), Başarma
İhtiyacı Teorisi (McClelland'ın
İhtiyaçlar Yaklaşımı) ve Alderfer'in
VİG (ERG) Yaklaşımı hakkında
bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Teori
İhtiyaç
Hiyerarşi
Hijyen
Başarma

214

Giriş
Motivasyonla ilgili geliştirilen teorilerin bazılarında kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi
olan motivlere ve dolayısıyla kişilerin içinde olan faktörlere ağırlık verilmiştir. Bu teorilerde
insanı sürekli olarak fizyolojik ve psikolojik açılardan gelişen bir varlık olarak ele alan
görüşler çerçevesinde; kişinin gelişmesi, içsel yetenekleri, kapasitesi, belirli tutum, algı, his,
arzu ve düşüncelere temel oluşturan rasyonel ve hissel yönler üzerinde durulmuştur.
Dolayısıyla bu teorilerin kişiyi anlamaya ve kişinin içinde bulunduğu bu faktörlere hitap
ederek kişiyi motive etmeye önem veren modeller olduğu söylenebilir. Bu teorilere genel
olarak motivasyonda kapsam teorileri (içerik yaklaşımları) denilmektedir.
Bu bölümde öncelikle motivasyonda kapsam teorilerinin tanımı ve süreci üzerinde
durulacak; sonrasında ise başlıca kapsam teorileri olan Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Yaklaşımı, Herzberg’in Çift Faktör Teorisi (veya Hijyen Motivasyon Teorisi), McClelland’ın
Başarma İhtiyacı Teorisi ve Alderfer'in VİG (Varolma, İlişki ve Gelişme - ERG) Yaklaşımı
incelenecektir.
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10.1. Motivasyonda Kapsam Teorilerinin Tanımı
Tarihsel süreç içerisinde motivasyon konusunda yöneticilerin kullanabileceği çeşitli
teori ve modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen bu teorilerin amacı, kişileri motive eden
faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler kullanılarak motivasyonun sürdürülmesi konusunda
yöneticilere yardımcı olmaktır.
Söz konusu teorilerin bazılarında kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere ve
dolayısıyla kişilerin içinde olan faktörlere ağırlık verilmiştir. Bu teorilerde insanı sürekli
olarak fizyolojik ve psikolojik açılardan gelişen bir varlık olarak ele alan görüşler
çerçevesinde; kişinin gelişmesi, içsel yetenekleri, kapasitesi, belirli tutum, algı, his, arzu ve
düşüncelere temel oluşturan rasyonel ve hissel yönler üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla bu
teorilerin kişiyi anlamaya ve kişinin içinde bulunduğu bu faktörlere hitap ederek kişiyi motive
etmeye önem veren modeller olduğu söylenebilir. Bu teorilere genel olarak motivasyonda
kapsam teorileri (içerik yaklaşımları) denilmektedir.
Motivasyon teorilerinin bir kısmında ise kişinin içinde bulunan içsel faktörlerden çok
kişilerin dışında olan diğer bazı teşviklere ve dolayısıyla kişilerin dışında olan faktörlere
önem verilmiştir. Bu teoriler, kişilerin davranışlarının dışsal faktörler tarafından kontrol
edildiği varsayımına dayanmaktadır. Bu durumda sorun çalışanların nasıl motive
edilebileceğidir. Bu sorun da çalışanların kendisine ve çalıştıkları çevreye dışarıdan müdahale
etmekle çözülmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu teorilerin ağırlık noktasının kişinin
içindeki motivleri keşfetmek yerine kişinin çevresinde bulunan ve kişinin davranışlarını
etkileyen faktörlerin anlaşılması ve kullanılması olduğu söylenebilir. Bu teorilere de genel
olarak süreç teorileri denilmektedir. Kapsam ve süreç teorileri Şekil 8 üzerinde motivasyon
davranış ilişkisi kapsamında da görülebilir.
Davranış öncesini
vurgulayan yaklaşımlar
(Kapsam Teorileri)
Davranış
Motivleri

Davranış sonrasını
vurgulayan yaklaşımlar
(Süreç Teorileri)
Davranış

Motiv / Güdü
(İçsel Faktörler)

Sonuç

(Dışsal Faktörler)

Şekil 8: Motivasyon - Davranış İlişkisi
Kapsam teorilerinde kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönlerde davranışa sevk
eden faktörler anlaşılmaya çalışılmaktadır. Buradaki ana fikir; "yönetici çalışanları belirli
yönlerde davranmaya zorlayan faktörleri anlayabilir ve kavrayabilirse, bu faktörlere hitap
ederek çalışanlarını daha iyi yönetebilir" şeklindedir. Buna göre çalışanlar örgüt amaçları
doğrultusunda davranmaya sevk edilebilecektir.
Kapsam teorilerinin tamamına yakını motivasyon konusuna ihtiyaçlar açısından
yaklaşmaktadır. Buradaki motive edici faktörler motivler ve ihtiyaçlardır. Bazı yazarlara göre
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kapsam teorileri kişileri tatmin olmaları ve iyi bir performans sergilemeleri için gereken
teşvik ve hedeflerle ilgili olduğunu belirtmektedir.

10.2. Motivasyonda Başlıca Kapsam Teorileri
Kapsam teorileri adı altında en çok bilinen modeller; Maslow tarafından geliştirilen
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı, Herzberg tarafından geliştirilen Çift Faktör Teorisi (veya
Hijyen Motivasyon Teorisi), McClelland tarafından geliştirilen Başarma İhtiyacı Teorisi ve
Alderfer'in VİG (Varolma, İlişki ve Gelişme - ERG) Yaklaşımı'dır

10.2.1. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı
En çok bilinen motivasyon teorileri arasında yer alan İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı,
insan ilişkileri yaklaşımı okulundan etkilenen Maslow tarafından geliştirilmiştir. Teorinin
dayanak noktası insan davranışlarını yönlendiren en önemli faktörün ihtiyaçlar olduğudur.
Yaklaşımın yöneticiler açısından anlamı ise; eğer yöneticiler çalışanların hangi ihtiyacını
tatmin etmek istediklerini anlayabilirse, o ihtiyaçların tatmin edilebileceği ortamı oluşturarak
onların belirli yönde davranmalarını sağlayabilir. Maslow insanların ihtiyaçlarını karşılamak
için doğuştan gelen arzuları olduğunu ifade etmiş ve bu ihtiyaçların en temeli en altta olmak
üzere önem derecelerine göre sıralandıklarını düşünmüştür.
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı'nda iki temel varsayım söz konusudur. Bunlardan
birincisi, kişinin gösterdiği her davranışın, kişinin sahip olduğu belirli ihtiyaçları gidermeye
yönelik olduğudur. Kişi ihtiyaçlarını gidermek için belirli yönlerde davranacak ve dolayısıyla
ihtiyaçlar davranışları belirleyen önemli bir faktör olacaktır. Teorinin ikinci varsayımı ise
ihtiyaçların sırası ile ilgilidir. Bu varsayıma göre kişiler belirli bir hiyerarşi gösteren
ihtiyaçlara sahiptir. Alt kademelerde bulunan ihtiyaçlar giderilmeden üst kademelerdeki
ihtiyaçlar kişiyi davranışa sevketmemektedir. İhtiyaçların kişiyi davranışa sevketme özelliği
ise bunların tatmin edilme derecesine bağlıdır. Tatmin edilen bir ihtiyaç davranış nedeni olma
özelliğini kaybetmekte ve daha üst seviyedeki ihtiyaçlar davranışları etkilemeye
başlamaktadır.
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı'na göre motivasyon süreci Şekil 9'da görüldüğü
gibidir.
Kişinin içinde
bulunan
ihtiyaçlar ve
arzular

İhtiyaçların
davranış nedeni
olması

Davranış

Amaç

Kişinin içindeki ihtiyaç ve arzulardaki
değişiklikler

Şekil 9: İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımında Motivasyon Süreci
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Şekil 9'da görülen motivasyon süreci doğrultusunda bireyler gelişmeye, bütünlüğe ve
en üst seviyede potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik bir kısmı doğuştan da gelen
ihtiyaçlara, arzulara ve dürtülere (motivlere) sahiptir. Söz konusu bu unsurlar bireylerin
davranışlarının nedeni olmakta ve onları belirli davranışlar göstermeye yöneltmektedir.
Bireyler bir amaç doğrultusunda davranışta bulunarak bir sonuç elde etmeyi bekleyecektir.
Davranışlar sonucunda bireylerin arzu ve ihtiyaçlarında değişme (ya da değişmeme) söz
konusu olacak ve bu sonuçlara göre bireylerin motivasyonu gerçekleşecektir. Bireylerin elde
ettiği sonuçlar, aynı durumda aynı davranışın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını da
belirlemektedir. Eğer sonuç pozitifse (kişinin içindeki ihtiyaç ve arzularda olumlu
değişiklikler varsa) davranış, aynı durumla karşılaşıldığında tekrarlanacaktır. Eğer sonuç
negatifse (kişinin içindeki ihtiyaç ve arzularda değişiklik yoksa ya da olumsuz değişiklikler
söz konusu ise) gösterilen davranıştan kaçınılacaktır. Ayrıca bir ihtiyaç doyuma ulaştığında
artık bireyi motive etmeyecektir. Bu durumda birey başka bir ihtiyacın tatmini için tekrar
doyum aramaya başlayacak, bu durumda sürecin başa dönmesine neden olacaktır.
Maslow insan ihtiyaçlarını; fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar,
saygınlık (kendini gösterme) ihtiyacı ve kendini tamamlama ihtiyacı olarak beş grupta
incelemiştir. Söz konusu ihtiyaçlar bir piramit şeklinde Şekil 10 üzerinde görülebilir.
Kendini Tamamlama
İhtiyacı
Kendini Gösterme
İhtiyacı
Sosyal İhtiyaçlar
Güvenlik İhtiyacı
Fizyolojik İhtiyaçlar

Şekil 10: Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Piramidin en altında yer alarak hiyerarşinin en düşük düzeyini temsil eden ve teorinin
başlangıcı sayılan fizyolojik ihtiyaçlar, insanın yaşayabilmesi için mutlaka karşılanması
gereken ve hayat boyu çeşitli aralıklarla ortaya çıkan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların diğer
ihtiyaçlara göre öncelik taşıdığı söylenebilir. Örneğin açlık endişesi içinde olan bir insan için
yemek ihtiyacını gidermeyecek davranışlar ikinci planda kalacaktır. Her şeyden yoksun
kalmış bir insan, öncelikle fizyolojik ihtiyaçlarını giderilmesi ile teşvik edilebilecektir.
Maslow'a göre ancak fizyolojik ihtiyaçların karşılanması ile (örneğin bireyin ekmek
ihtiyacının giderilmesi ile) diğer ihtiyaçlara geçilebilmesi (mideden beyne geçilmesi) söz
konusu olacaktır. Fizyolojik ihtiyaçlar, bireyin hayatının devamı için tatmin edilmeleri
zorunlu olan ihtiyaçlardır. Oksijen, ekmek, su, ısı, uyku, barınak ve cinsel doyum gibi insan
yaşamını, sürdürebilmesi için temel gereksinim kabul edilen unsurlar, fizyolojik ihtiyaçlara
örnek olarak verilebilir.
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Piramidin ikinci kademesinde yer alan güvenlik ihtiyacı, fizyolojik ve psikolojik
açıdan insanın dengesini ve normal halini muhafaza etmesi için karşılanması gereken
ihtiyaçları kapsamaktadır. Bireyin fizyolojik gereksinmelerinden sonra karşılanması gereken
güvenlik ihtiyacı, geleceğin güvence altına alınması, iş güvenliği, dış tehlikelerden ve diğer
kişilerin saldırgan davranışlarından korunma vb. bedensel ve ruhsal anlamda güvenliği
sağlayacak unsurlardan oluşmaktadır. Örneğin bireyler keyfi bir şekilde işlerinden
uzaklaştırılmayacaklarına eminse işlerinde kendilerini daha fazla emniyette hissetmektedir.
Bu durum onların motivasyonunu olumlu etkileyecektir. Iş güvenliği, sağlığa zararlı olmayan
çalışma ortamı, kazalara ve psikolojik zararlara yol açacak etmenleri insanlardan uzak tutacak
önlemler, yaşlılık ve kaza sigortaları ve emeklilik programları, bireylerin mevcut durumdaki
ve gelecekteki güvenlik ihtiyacına yönelik unsurlara örnek olarak verilebilir.
Piramidin üçüncü kademesinde yer alan sosyal ihtiyaçlar, bireylerin toplumsal birer
varlık olmalarından kaynaklanan ihtiyaçlardır. Bu tip ihtiyaçlar bireylerin başka insanlar
tarafından kabul görme arzusu, bir gruba mensup olma, dostluk, arkadaşlık, sevgi vb.
ihtiyaçlarıdır. Bireylerin fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları tatmin edildikten sonra, bir gruba
ait olmak, birlik ve beraberlik, karşılıklı arkadaşlık ve sevgi alışverişi gibi sosyal ihtiyaçları
ortaya çıkmaktadır. Her kişi etrafındakileri sevmeyi ve çevresi tarafından sevilmeyi arzu
etmektedir. Bu doğrultuda sosyal ihtiyaçlar aktif ve pasif olarak iki gruba ayrılabilir. Aktif
olanlar; sevme, yardımcı olma, sorumluluk duyma, şefkat gösterme vb. türde olan
ihtiyaçlardır. Pasif olanlar ise; sevilme, ait olma, kabul edilme vb. ihtiyaçlardır. Aktif olan
sosyal ihtiyaçların pasif olanlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Başka bir ifade ile birey
sosyal açıdan verdiği kadar alabilecek; severse sevilecek, saygı duyarsa saygı duyulacak ve
kabul ederse kabul edilecektir. Bu doğrultuda bir bireyin sosyal ihtiyaçlarını ancak toplumun
koyduğu manevi değerlere uyabildiği ölçüde gidereceği söylenebilir. Toplumun değer
yargılarının ötesinde davranışlara yönelen kimse kendisini toplum dışında kalmış bir halde
bulabilecek ya da toplumca itilmiş veya yadsınmış bir duruma düşebilecektir.
Piramidin dördüncü kademesinde yer alan kendini gösterme ihtiyacının ise insanın
doğasından kaynaklanan evrensel bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bir önceki kademede yer
alan sosyal ihtiyaçlar giderildikten sonra, -örneğin bir gruba mensup olunduktan sonrabulunulan o grup içinde saygı görme, değer ve önem kazanma arzusu kendini gösterme
ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Benlik, saygınlık ya da özvarlık ihtiyacı olarak da
tanımlanan kendini gösterme ihtiyacı iki grupta incelenebilir. Birinci grupta bir kimsenin,
kendisine güven ve saygı duymasına yönelik bağımsızlık, başarılı olma, yararlı iş yapma ve
yeterlilik kazanma ihtiyaçları yer almaktadır. İkinci grupta ise başkaları tarafından kendisine
saygı duyulmasına yönelik bir statü sahibi olma, tanınma, takdir edilme, başkalarının
saygısını kazanma gibi ihtiyaçlar yer almaktadır. Maslow'a göre birey; ikinci gruptaki
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için öncelikle güçlü, başarılı, yeterli veya uzman olmak ya da
yeteneği bulunmak gibi birinci gruptaki ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Birey bu
özelliklere sahip olduğunda çevresinden kendisine bu özellikleri nedeniyle göndermeler
yapılmasını bekleyecektir. Bu durumda itibarı olmak, sosyal mevkide bulunmak, tanınmak,
onurlu olmak, egemen olmak, değeri ve önemi kabul edilmek, takdir edilmek gibi beklentileri
karşılanmış olacaktır.
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Piramidin en tepesinde yer alan ve özgerçekleştirme olarak tanımlanan kendini
tamamlama ihtiyacı, bireyin kendi yetenek ve potansiyelinin tam olarak farkında olmasından
ve bunları uygulamak ve kullanmak arzusundan kaynaklanan bir ihtiyaçtır. Bireylerin kendi
yeteneklerinin gelişmesi ve önemlerinin farkına varmaları bu ihtiyacın ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. İnsanın gerçek gücünün farkına varıp yeteneklerinin tümünü
kullanabilmesi olarak da tanımlanabilen kendini tanımlama ihtiyacı, kişiden kişiye farklılık
gösterecektir. Örneğin kendini tamamlama ihtiyacı, çocuğu olan bir kadında ideal bir anne
olma arzusu olarak ortaya çıkarken genç bir insanda iyi bir atlet olma hevesi şeklinde
görülebilmektedir. Kendini gerçekleştirme ihtiyacının belirli ölçüde ortaya çıkıp kendini
hissettirmesi için, daha önce bahsedilen diğer dört kategorideki ihtiyaçların karşılanmış
olması gerekmektedir.
Maslow, piramidin altında başlayarak yukarı giden üç ihtiyaç kategorisini (fizyolojik,
güvenlik ve sosyal ihtiyaçlar) temel ihtiyaçlar olarak tanımlamıştır. Keza bunlar kişinin
sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gerekli ihtiyaçlardır. Piramidin tepesine
doğru son iki ihtiyaç kategorisi ise (kendini gösterme ve kendini tamamlama ihtiyaçları)
kişiliğin gelişimi ile ilgili olduklarından büyüme ihtiyaçları olarak tanımlanmıştır. Bireyler
öncelikle en alt düzeyde bulunan ihtiyaçlarını tatmin etmek için davranacaktır. İhtiyaçlar
hiyerarşisinde aşağıdan yukarı doğru çıkarken bir kademedeki ihtiyaçlar belirli bir oranda
karşılanmadan bir sonraki kademe motivasyon yönünden önem kazanmamakta; fizyolojik
ihtiyaçlar belirli düzeyde karşılanmadan güvenlik ihtiyacı motivasyon kaynağı olarak
görülmemektedir. Örneğin karnı aç bir kişinin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanarak motive
edilmesi mümkün değildir. Bu süreç yukarıya doğru böyle devam edecektir. Maslow'un
ihtiyaçlar hiyerarşisine yönelik hem genel hem de işletmeler açısından örnekler Tablo 4
üzerinde görülebilir.
Tablo 4: İhtiyaçlar Hiyerarşisi İçin Örnekler
Kademe

Genel Örnekler

İşletmelerden Örnekler

Fizyolojik ihtiyaçlar

Beslenme

Temel ücret

Güvenlik ihtiyacı

Mal güvenliği

Emeklilik tazminatı (sigorta vb.)

Sosyal ihtiyaçlar

Dostluk

İş arkadaşları, grup

Kendini gösterme ihtiyacı

Statü

Mevki

Kendini tamamlama ihtiyacı

Başarı

Rekabet

Maslow'un geliştirdiği İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı'nı genel bir kalıp olarak
görmenin daha uygun olduğu söylenebilir. Yani herkesin aynı şekilde ve aynı şiddette bu
ihtiyaçlar tarafından motive edildiğini söylemek mümkün değildir. Bahsedilen kademelerdeki
farklı ihtiyaçlar bireyleri farklı davranışlara sevk edecektir. Maslow, ortalama bir kişinin
fizyolojik ihtiyaçlarının %85'ini, güvenlik ihtiyaçlarının %70'ini, sosyal ihtiyaçlarının
%50'sini, kendini gösterme ihtiyacının %40'ını ve kendini tamamlama ihtiyacının ise ancak
%10'unu tatmin etmiş olabileceğini ileri sürmüştür.
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Yöneticiler ihtiyaçlar hiyerarşisini bir motivasyon aracı olarak kullanabilir. Bu
yaklaşıma göre bireyler sahip olduklarından çok sahip olmak istedikleri (ihtiyaçları)
tarafından davranışa sevk edileceklerdir. Keza bireyler sahip olmayı istediklerini elde etme
konusunda daha şevkli ve istekli davranmaktadır. Yönetici açısından önemli olan, bireylerin
sahip olmak istediklerini (ihtiyaçlarını) anlamaktır. Bu ihtiyaçları sağlama olanaklarını
oluşturan bir yönetici, bireyi belirli davranışları göstermeye yöneltmiş olacaktır.
Maslow'un yaklaşımının geçerliliğe yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan
araştırmaların bir kısmında yaklaşımların varsayımları doğrulanmıştır. Bununla birlikte
model, sadece ortalama bir Amerikan işçisi düzeyinde tutumları esas aldığı gerekçesiyle
eleştirilmiştir. Söz konusu eleştirilere rağmen İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı'nın rasyonel,
basit ve anlaşılır bir model olduğu söylenebilir.

10.2.2. Çift Faktör Teorisi (Hijyen Motivasyon Teorisi)
Frederick Herzberg tarafından geliştirilen bu teori de İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Yaklaşımı'ndan sonra en çok bilinen motivasyon yaklaşımlarından biridir. Herzberg
tarafından gerçekleştirilen araştırmada çalışan kişilere işlerinden özellikle tatmin duydukları
ve motive oldukları zamanları ve bunun tam tersini hissettikleri zamanları hatırlamaları
istenmiş, sonrasında bu olumlu ve olumsuz duyguları nelerin oluşturduğunu anlatmaları talep
edilmiştir. Çalışanların verdiği cevapların kaydedilip sınıflandırılması sonucunda Herzberg bu
iki ruh haline çok çeşitli faktörlerin etki ettiğini görmüştür. Cevaplar üzerine yapılan içerik
analizi sonucunda tatmin oluşturan faktörler ile tatminsizliğe yol açan faktörlerin birbirinden
farklı olduğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla yapılan araştırma sonucunda ortaya iki faktör
grubunun çıktığı söylenebilir. Bunlardan biri motive edici faktörler, diğeri ise hijyen (durum
koruyucu) faktörlerdir.
Motive edici faktörler; Herzberg'in araştırmasına katılan deneklerin çoğunda tatmin ve
motivasyon nedeni olarak gösterilen faktörlerdir. Bunların varlığı tatmin ve motivasyon
nedeni iken eksiklikleri motivasyonda kaybına yol açabileceği gibi her zaman tatminsizlik
anlamına gelmemektedir. Başarı, tanınma, yapılan işin kendisi, sorumluluk, işte ilerleme
imkanları, statü vb. faktörler, motive edici faktörlere örnek olarak verilebilir.
Hijyen (durum koruyucu) faktörler ise Herzberg'in araştırmasına katılan deneklerce
tatminsizlik ve motivasyon eksikliğinin nedeni olarak gösterilmiştir. Bu faktörlerin kişiyi
motive etme özelliği yoktur. Ancak eğer bu faktörler mevcut değilse kişi motive
olmayacaktır. Ücret, maaş, çalışma koşulları, iş güvenliği, nezaret tarzı, işletme politikası vb.
unsurlar hijyen faktörlere örnek olarak verilebilir. Söz konusu faktörlerin mevcut olması
kişinin motive olabileceği asgari koşulları sağlayacaktır. Ancak motivasyon, motive edici
faktörlerin varlığı ile mümkündür. Bu durum Şekil 11 üzerinde görülebilir.
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Motive Edici Faktörler

Mevcut Değil

Mevcut

Motivasyon
Yok

Motivasyon
Var
Hijyen Faktörler

Mevcut Değil

Mevcut

Motivasyon
Yok

Motivasyon
Olabilir

Şekil 11: Herzberg'in Çift Faktör Yaklaşımı
Hijyen faktörlerin geliştirilmesi tatmin oluşturmamakta, ancak tatminsizlik durumunu
ortadan kaldırıp motivasyon için zemin hazırlamaktadır. Tatmin sağlamak için yöneticiler
motive edici faktörleri kullanmalıdır. Bu faktörler işin içeriği ile ilgili olmakla beraber
performansla da ilişkilidir. Motive edici faktörler bulunmadığı zaman çalışanlar tatmin
olmayacaklar ve iyi performans gösteremeyeceklerdir.
Çift Faktör Teorisi'nin işletmelerde uygulanabilmesi için Herzberg iki aşamalı bir
süreç geliştirmiştir. Buna göre yönetici yeterli iş güvenliği, adil ücret ve uygun çalışma
koşulları sağlayarak öncelikle tatminsizlik oluşturan koşulları ortadan kaldırmalıdır.
Tatminsizlik durumu ortadan kalktıktan sonra hala hijyen faktörlerle sağlamaya çalışmak
zaman kaybı olarak düşünülmektedir. Bu durumda motivasyon faktörleri devreye girmelidir.
Yönetici; başarı, sorumluluk, terfi ve geliştirme fırsatlarını açarak çalışanlarının tatmin ve
motive olmasını sağlayabilir. Burada iki durum söz konusudur;
•

Hijyen faktörlerin düzeltilmesi ya da geliştirilmesi, iş tatminsizliğini önlemekte ya
da önlemeye yardımcı olmaktadır. Bunlar iş tatminini artırmaz.

•

Motive edici faktörlerin iyileştirilmesi ya da geliştirilmesi ise iş tatmini
oluşturabilir. Bunlar iş tatminsizliğini önleyemez.

Söz konusu sonuçlar, bir kişinin aynı anda hem iş tatmini hem de iş tatminsizliği
içinde olabileceği anlamına gelmektedir. Modelde iş tatmini ve iş tatminsizliği ayrı boyutlar
olarak düşünüldüğü için yaklaşım çerçevesinde böyle bir durumun oluşması teorik olarak
mümkün görülmüştür. Bir işletmede çalışanlar Tablo 5 üzerinde görülen dört olası durumun
herhangi biri içinde bulunabilir.
Tablo 5: Herzberg'in Çift Faktör Yaklaşımı'nda Tatmin ve Tatminsizlik
Durum
1
2
3
4

İş Tatmini
Yüksek
Yüksek
Düşük
Düşük

İş Tatminsizliği
Yüksek
Düşük
Yüksek
Düşük

Yöneticiler için en elverişsiz durum, çalışanların hem en düşük tatmin hem de yüksek
tatminsizlik yaşadığı üçüncü durumdur. En uygun durum ise, yüksek iş tatmini ve düşük iş
tatminsizliğinin yaşandığı ikinci durumdur. Dolayısıyla yönetimin amacı, iş tatminsizliğini
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azaltmak ve iş tatminini artırmak olmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için yöneticiler
tatminsizliğin hijyen faktörlerin düzeltilmesi ile kaldırılabileceğini unutmamalıdır.
Tatminsizlik giderilince de motive edici faktörler devreye sokulmalıdır. Dolayısıyla öncelikle
hijyen faktörlerin yeterince düzeltilmesi, daha sonra da motive edici faktörlere yer verilmesi
gerektiği söylenebilir. Böylece bireyler istenen doğrultuda daha iyi yönlendirilebilecektir.

10.2.3. Başarma İhtiyacı Teorisi (McClelland'ın İhtiyaçlar Yaklaşımı)
David McClelland ve arkadaşları tarafından yöneticilere yönelik yapılan araştırmalar
sonucunda ortaya çıkan bir teori olduğu söylenebilir. Kişilerin, kendilerine gösterilen resimler
hakkında hikayeler yazdıkları tematik algı testlerinin kullanıldığı araştırmaların sonucunda (1)
ilişki kurma ihtiyacı, (2) güç kazanma ihtiyacı ve (3) başarma ihtiyacı olmak üzere üç tür
ihtiyaç ortaya konulmuştur;
•

İlişki kurma ihtiyacı, başkalarıyla (diğer kişilerle) daha iyi ilişkiler kurup, bu
ilişkiyi devam ettirme ihtiyacıdır. Bunun çatışmalardan kaçınma ve sıcak
dostluklar kurma ihtiyacı olduğu da söylenebilir. Bu ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi,
kişilerarası ilişkileri kurmaya ve geliştirmeye önem verecektir.

•

Güç kazanma ihtiyacı, diğer kişileri kontrol etme, onların davranışlarını etkileme
ve diğerlerinden sorumlu olma ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi ise,
güç ve otorite kaynaklarını genişletme, başkalarını etki altında tutma ve gücünü
koruma davranışlarını gösterecektir.

•

Başarma ihtiyacı ise bir şeyi daha iyi, daha etkin yapabilme, bir problemi çözme
ya da karmaşık görevleri yerine getirme ile ilgili arzulardır. Başarı gösterme
ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi kendisine, ulaşılması güç ve çalışma gerektiren
anlamlı amaçlar seçecek ve bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli yetenek ve
bilgiyi elde edecek ve bunları kullanacak davranışı gösterecektir.

McClelland'a göre kişiler hayat deneyimleri sonucunda bu üç ihtiyacı zamanla
kazanacaktır. Bireylerin iş tercihleri olarak ortaya çıkacak bu ihtiyaçlar, aynı zamanda kişileri
motive eden unsurlar olacaktır. Dolayısıyla yöneticiler, kendilerindeki ve başkalarındaki
ilişki, güç ve başarma ihtiyaçlarını analiz ederek uygun iş ortamları oluşturmalıdır.
McClelland'ın yaklaşımı ile yönetim uygulamaları arasında ilişki kurulduğunda iki
önemli nokta görülmektedir. Bunlardan birincisi her ihtiyacın iş gerekleri ile
bağdaştırıldığında yararlı olması; ikincisi ise iş gerekleri ortaya konduğunda o iş için uygun
kişilerin önem verdikleri ihtiyaçlar doğrultusunda daha uygun biçimde seçilebilmesidir. Söz
konusu hususlar Tablo 6 üzerinde görülebilir.
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Tablo 6: Başarma İhtiyacı Teorisi
İlişki, Güç ve Başarı İhtiyaçları İçin İş Tercihleri
Bireysel İhtiyaçlar

İş Tercihi

Örnek

Yüksek ilişki ihtiyacı

Bireylerarası ilişkiler, iletişim
imkanları

Müşteri temsilcisi, grup
ikramiyesine göre çalışan bir
işletmede grup elemanı

Yüksek güç ihtiyacı

Diğerleri üzerinde etki, dikkat
çekme, tanınma

Formal yetkisi olan şefin
sorumluluğu

Yüksek başarı ihtiyacı

Bireysel sorumluluk, iddialı
fakat ulaşılabilir iş,
performansla ilgili geri bildirim

Kota ile çalışan satıcı, bireysel
prim kazanma fırsatı, girişimci

McClelland yaptığı araştırmalardan biri ile de başarılı yönetici profilini ortaya
koymayı amaçlamıştır. Söz konusu araştırma sonucunda yüksek başarı ihtiyacı ile düşük ilişki
ihtiyacı olan yöneticilerin organizasyonel hiyerarşinin üst basamaklarında daha başarılı
oldukları ortaya konmuştur. Yüksek güç ihtiyacı olan yöneticiler, başkaları üzerinde etki
kurmak istemekte; düşük başarı ihtiyacı olan kişiler ise beğenilmeme korkusu olmadan zor
kararlar verebilmektedir. Teorinin yönetici açısından anlamı; çalışanların sahip olduğu
ihtiyaçlar belirlenebilirse personel seçim ve yerleştirme sistemleri geliştirilebilir. Dolayısıyla
başarı gösterme ihtiyacı yüksek olan bir birey, bunu sağlayabilecek bir işe yerleştirilebilir.
Böylece bir birey, motivasyon için gerekli ortamı bulacağından sahip olduğu bilgi ve yeteneği
tam olarak işine verebilecektir.

10.2.4. Alderfer'in VİG (ERG) Yaklaşımı
Clayton Alderfer'ın Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini basitleştirerek geliştirmiş
olduğu motivasyon yaklaşımıdır. Alderfer da Maslow gibi bir ihtiyaç sıralaması yapmıştır.
Ancak burada ihtiyaç sıralamasının daha basit olduğu söylenebilir. Maslow'un yaklaşımında
olduğu gibi burada da önce alt düzeydeki ihtiyaçlar tatmin edilmeli, daha sonra üst düzey
ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Alderfer'ın belirlediği ihtiyaçlar; (1) var olma (existence needs)
(V), (2) ilişkide bulunma (relatedness needs) (I) ve (3) gelişme (growth needs) (G) olarak
sıralanabilir. Var olma ihtiyaçları Maslow'un fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarına karşılık
gelmektedir. İlişki ihtiyacı, ait olma ve tanınma olarak ele alınmakta, gelişme ise yine tanınma
ve özgerçekleştirme ihtiyaçları ile benzeşim göstermektedir. Alderfer'a göre birden çok
ihtiyaç kişiyi aynı anda motive edebilmektedir.
Alderfer'ın teorisi ile Maslow'un yaklaşımı arasında önemli bir farklılık söz
konusudur. Alderfer'a göre üst düzeyde bir ihtiyacını karşılamak isteyen bir birey eğer
başarısızlığa uğrarsa bir önceki kademeye gerileyebilmektedir. Oysa Maslow'a göre bu
mümkün değildir. Başka bir deyişle VIG kuramında birey düşük düzeydeki ihtiyaçlarını
tatmin ettikten sonra yüksek düzeyli ihtiyaçlarını tatmin edemezse, düşük düzeyli ihtiyaçlar
yeniden etkili olabilmektedir. Buna bağlı olarak kişi eğer gelişme ihtiyacında sürekli güçlük
ve zorluklarla karşılaşırsa, ilişki kurma ihtiyacı yeniden aktif hale gelerek belirleyici olacaktır.
Son olarak Maslow, bir süre içinde tek bir ihtiyacın tatmin edilmesi ile ilgilenirken Alderfer'ın
VIG yaklaşımında birden çok ihtiyaç aynı anda aktif olabilmektedir.
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VIG modeli yöneticiler açısından önem taşımaktadır. Bir yönetici astlarından birinin
gelişme ihtiyaçlarının engellendiğini gözlemlerse (örneğin işin kişiye ihtiyaçlarını karşılama
imkanı vermemesi ya da işletmede bu ihtiyaçları tatmin edecek kaynakların olmaması) astının
ya da astlarının davranışını, ilişki veya var olma ihtiyaçlarını tatmin etmeye doğru yeniden
yönlendirmelidir. Bir başka deyişle yöneticiler, işgörenlerinin engellenen ihtiyaçlarını
anladıklarında, bunların yerine geçebilecek daha düşük düzeydeki ihtiyaçlara hitap edebilecek
yeni fırsatlar ortaya koymalıdır.
VIG modelinin diğer kapsam teorilerine göre daha yeni olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla teori üzerinde fazla çalışma yapılmamıştır. Yapılan bazı çalışmaların sonucunda
ise VIG kuramının motivasyonu açıklamada daha güçlü bir yaklaşım olduğu tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalarda ilginç sonuçlara da ulaşılmıştır. Örneğin anne ve
babası yüksek tahsil görmüş kişilerin, anne ve babaları daha düşük düzeyde eğitim almış
kişilere göre daha fazla gelişme ihtiyacına sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında
erkeklerin kadınlara göre daha fazla düzeyde var olma ihtiyaçları ve daha düşük kuvvette
ilişki ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca zencilerin beyazlara göre daha fazla düzeyde
var olma ihtiyacı gösterdikleri görülmüştür.
Özetlemek gerekirse motivasyonda kapsam teorilerinde esas itibariyle kişiyi davranışa
sevk eden faktörlerin belirlenmesine ağırlık verildiği söylenebilir. Ancak pek çok yazar,
özellikle davranışsal şartlanma taraftarları, motivasyon konusunun sadece kişinin içindeki
faktörlerin incelenmesi ile tam olarak anlaşılmayacağını düşünmektedir. Bu kişilere göre,
bireyin içinde bulunduğu dışsal ortam ve özellikleri de motivasyon üzerinde rol oynayan
önemli etkenlerdir. Motivasyonda süreç teorileri kapsamında incelenen bu konu, bir sonraki
bölümde ayrıntılı şekilde işlenecektir.
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Uygulamalar
Motivasyonun Özünde İçsel Motivasyon Vardır
Motivasyon veya motive kelimesini özet bir tanımla; insanın davranışlarının bir
amaca dönük olarak yönlendirilmesi bakımından oluşturulan güdüleme ve bu etkilemeyle
oluşan güdülenme olarak değerlendirmek mümkün. Bununla beraber motivasyonu iç ve dış
motivasyon olarak iki başlıkta değerlendirmemiz gerekiyor. İç motivasyon; insanın tamamen
kendi içindeki istek, arzu ihtiyaç ve dürtülerden kaynaklanan öz motivasyon. Dış motivasyon
ise insanın iç istek, arzu ve ihtiyaçlarının yanında yine davranışlarını etkileyen dış faktörler
kaynaklı güdüleme(Ödül, terfiler ve takdir görme vb.). Ancak bu işin özünde her zaman iç
motivasyon vardır. Çünkü bizler kişisel istek, amaç ve ihtiyaçlarımızı karşılayacağını
düşündüğümüz davranışlar sergileriz.
Etkili güdüleme için ise, bu iki durum yani hem iç hem de dış motivatör unsurları
beraber değerlendirmek gerekiyor. Etkili motivasyon demişken isteklendirme ve bir tutum
veya davranışa yönlendirmeye dönük güdüleme için öncelikle insanların amaçları, ihtiyaçları
ve isteklerinin bilinmesi ve böylelikle kişiyi daha çok etkileyecek motivasyon araçlarının
seçilmesinde yarar var. Çünkü insanlar; terfi etmek, ücret ve yan hakların iyileşmesi, anlamlı
buldukları bir üretimin içinde yer almak gibi faktörlerden tamamen farklı şekilde
etkilendiklerinden bu manada karşımızdaki İnsanın bu temel faktörlerden etkilenme
durumunu tespit etmeye çalışmak ve güdülemede bu esasa dayalı davranmakta fayda var.
Motivasyon yöntemleri dediğimizde; korku motivasyonu (ceza), teşvik motivasyonu
(ödül) ve kişisel gelişim motivasyonu (kişisel ve kariyer bakımından gelişme) yöntemlerini
görüyoruz. Ayrıca bu yöntemlerin seçimi konusunda da özenli ve duruma uygun, doğru
seçimler yapmak gerektiği gözardı edilmemeli. Konu başlığında yer aldığı üzere,
motivasyonda asıl olan ve güçlü tesire sahip bulunan kuşkusuz ki; içsel motivasyon (kendini
harekete geçirme ve dolayısıyla duygusal zeka). Bu bakımdan içsel motivasyonu
destekleyecek ve daha da güçlendirecek motivatör unsurlar olan üretimin içinde
yetkilendirme yapmak ve sorumluluk paylaşmak, ekip ruhunun, iş birliğinin ve biz bakışıyla
yürütülen çalışma iklimini sağlamak, insanların genel katma değerli ve içinde katkısının
olmasını anlamlı bulduğu projeler oluşturmak ve insanların gelişimleri ve kariyer planları
açısından kendilerini güvencede hissetmelerini sağlayacak işletme duruşu ve politikalarını
sergilemek çok etkili motivasyon tesiri oluşturacaktır.
Netice olarak insan kaynaklarında çalışan her insanın, özellikle de stratejik İK’nın
süreç yöneticileri konumunda bulunan insan kaynakları yöneticilerinin temel becerilerinden
sayılan kavramsal, teknik ve beşeri beceriler bütünselliği içinde yapıştırıcı etki gücündeki
beşeri becerileri önemli yer tutmaktadır. Bu bakımdan ister İK yöneticileri olsun ister diğer
departmanların proje yöneticileri veya ister ekip/takım ister eylemsel, isterse de stratejik
yönetim kademelerinde olsun tüm yöneticilerin artık bireysel iletişim zekası yanında kişiler
arası iletişim zeka (duygusal zeka)sına da sahip olmaları gerekiyor. Böylelikle yönetici ve
liderler organizasyonda her kademedeki çalışanların amaçlarını, ihtiyaçlarını ve isteklerini iyi
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sezinleyip, çalışanların güdülenme algılarının hangi yöntemle doğru etkileşimli olacağını
belirleyip bu doğru analizlerle sağlıklı çıkarımlar yapıp yönetici ve liderliğin ikiz kardeşi
durumundaki motivatörlük yetkinlikleriyle işletmeyi amaçlarına ve hedeflerine güçlü bir
şekilde taşıyabilsinler.
Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Kaynak: Nedim İleri, “Motivasyonun Özünde İçsel Motivasyon Vardır”,
https://www.linkedin.com/pulse/motivasyonun-%C3%B6z%C3%BCnde-i%C3%A7selmotivasyon-vard%C4%B1r-nedim-ileri

227

Uygulama Soruları
•
•

Motivasyonda içsel unsurların neden önemli olduğunu belirtiniz.
Motivasyon konusunda işletme yöneticilerinin yapması gerekenleri belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarihsel süreç içerisinde motivasyon konusunda yöneticilerin kullanabileceği çeşitli
teori ve modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen bu teorilerin amacı, kişileri motive eden
faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler kullanılarak motivasyonun sürdürülmesi konusunda
yöneticilere yardımcı olmaktır. Söz konusu teorilerin bazılarında kişilerin ihtiyaçlarının bir
ifadesi olan motivlere ve dolayısıyla kişilerin içinde olan faktörlere ağırlık verilmiştir. Bu
teorilere genel olarak motivasyonda kapsam teorileri (içerik yaklaşımları) denilmektedir.
Kapsam teorileri adı altında en çok bilinen modeller; Maslow tarafından geliştirilen İhtiyaçlar
Hiyerarşisi Yaklaşımı, Herzberg tarafından geliştirilen Çift Faktör Teorisi, McClelland
tarafından geliştirilen Başarma İhtiyacı Teorisi ve Alderfer'in VİG Yaklaşımı'dır.
En çok bilinen motivasyon teorileri arasında yer alan İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Yaklaşımı’nda insan davranışlarını yönlendiren en önemli faktörün ihtiyaçlar olduğu kabul
edilmiştir. Eğer yöneticiler çalışanların hangi ihtiyacını tatmin etmek istediklerini
anlayabilirse, o ihtiyaçların tatmin edilebileceği ortamı oluşturarak onların belirli yönde
davranmalarını sağlayabilir. Maslow insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğuştan gelen
arzuları olduğunu ifade etmiş ve bu ihtiyaçların en temeli en altta olmak üzere önem
derecelerine göre sıralandıklarını düşünmüştür. Söz konusu ihtiyaçlar en alttan üste doğru;
fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, saygınlık (kendini gösterme) ihtiyacı
ve kendini tamamlama ihtiyacı olarak beş grupta incelemiştir.
Frederick Herzberg tarafından geliştirilen Çift Faktör Teorisi’nde ise motive edici
faktörler ve hijyen faktörler olmak üzere iki grup söz konusudur. Hijyen faktörlerin
geliştirilmesi tatmin oluşturmamakta, ancak tatminsizlik durumunu ortadan kaldırıp
motivasyon için zemin hazırlamaktadır. Tatmin sağlamak içinse işin içeriği ile ilgili olmakla
beraber performansla da ilişkili olan motive edici faktörleri kullanmalıdır. Motive edici
faktörler bulunmadığı zaman çalışanlar tatmin olmayacaklar ve iyi performans
gösteremeyeceklerdir. Ücret, maaş, çalışma koşulları, iş güvenliği, nezaret tarzı, işletme
politikası vb. unsurlar hijyen faktörlere; başarı, tanınma, yapılan işin kendisi, sorumluluk, işte
ilerleme imkanları, statü vb. faktörler ise motive edici faktörlere örnek olarak verilebilir.
David McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi’ne göre ise kişilerin (1) ilişki kurma
ihtiyacı, (2) güç kazanma ihtiyacı ve (3) başarma ihtiyacı olmak üzere üç tür ihtiyacı olduğu
ortaya konulmuştur. Bu ihtiyaçlar aynı zamanda kişileri motive eden unsurlardır. Dolayısıyla
yöneticiler, kendilerindeki ve başkalarındaki ilişki, güç ve başarma ihtiyaçlarını analiz ederek
uygun iş ortamları oluşturmalıdır.
Alderfer’ın VIG Yaklaşımı ise Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi basitleştirilerek
geliştirilen teoridir. Alderfer da Maslow gibi bir ihtiyaç sıralaması yapmıştır. Ancak burada
ihtiyaç sıralaması en alttan üste doğru; (1) var olma (existence needs) (V), (2) ilişkide
bulunma (relatedness needs) (I) ve (3) gelişme (growth needs) (G) olarak sıralanmaktadır.
Teorinin Maslow’un teorisinden en önemli farkı Alderfer'a göre üst düzeyde bir ihtiyacını
karşılamak isteyen bir bireyin eğer başarısızlığa uğrarsa bir önceki kademeye geri
dönebilmesidir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere ve dolayısıyla kişilerin
içinde olan faktörlere ağırlık veren motivasyon teorileri hangisidir?
Süreç teorileri
Davranışsal teoriler
Durumsallık teorileri
Kapsam teorileri
Modern teoriler

a)
b)
c)
d)
e)

Kişinin içinde bulunan içsel faktörlerden çok kişilerin dışında olan diğer
bazı teşviklere ve dolayısıyla kişilerin dışında olan faktörlere önem veren
motivasyon teorileri hangisidir?
Süreç teorileri
Davranışsal teoriler
Durumsallık teorileri
Kapsam teorileri
Modern teoriler

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonda kapsam teorilerinden biri değildir?
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı
Adams’ın Eşitlik Teorisi
Çift Faktör Teorisi
Başarma İhtiyacı Teorisi
Alderfer'in VİG Kuramı

4.

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un piramidinde belirtilen ihtiyaç
gruplarından biri değildir?
Fizyolojik ihtiyaçlar
Güvenlik ihtiyacı
Sosyal ihtiyaçlar
Kendini gösterme ihtiyacı
İlişki ihtiyacı

a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Bireylerin toplumsal birer varlık olmalarından kaynaklanan ihtiyaçlar,
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde hangi grup ihtiyaçlara girmektedir?
Başarma ihtiyacı
İlişki ihtiyacı
Sosyal ihtiyaçlar
Kendini gösterme ihtiyacı
Güç ihtiyacı
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde piramidin tepesine doğru son iki
ihtiyaç kategorisi hangi ad altında birleştirilmektedir?
Başarma ihtiyacı
İlişki ihtiyacı
Temel ihtiyaç
Büyüme ihtiyacı
Güç ihtiyacı
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7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10)
a)
b)
c)
d)
e)

Herzberg’in Çift Faktör Kuramı’na göre geliştirilmesi tatmin
oluşturmayan ancak tatminsizlik durumunu ortadan kaldırıp motivasyon
için zemin hazırlayan faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
Motive edici faktörler
Asgari faktörler
Düzeltici faktörler
Geliştirici faktörler
Hijyen faktörler
Aşağıdakilerden hangisi Başarma İhtiyacı Teorisi’nde yer alan
ihtiyaçlardan biri değildir?
İlişki kurma ihtiyacı
Güç kazanma ihtiyacı
Güvenlik ihtiyacı
Başarma ihtiyacı
Hiçbiri
Başarma İhtiyacı Teorisi’ne göre grup ikramiyesine göre çalışan bir
işletmede grup elemanının öncelikli ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?
İlişki kurma ihtiyacı
Güç kazanma ihtiyacı
Güvenlik ihtiyacı
Başarma ihtiyacı
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi Alderfer’ın VIG kuramında yer alan
ihtiyaçlardan biri değildir?
Var olma ihtiyacı
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
Gelişme ihtiyacı
İlişkide bulunma ihtiyacı
Hiçbiri

Cevaplar:

1)d, 2)a, 3)b, 4)e, 5)c, 6)d, 7)e, 8)c, 9)a, 10)b
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11. MOTİVASYONDA SÜREÇ TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Motivasyonda Süreç Teorilerinin Tanımı
11.2. Motivasyonda Başlıca Süreç Teorileri
11.2.1. Davranış Düzeltimi (Şartlandırması) Yaklaşımı
11.2.2. Bekleyiş Teorileri
11.2.2.1. Vroom'un Bekleyiş Teorisi
11.2.2.2. Lawler-Porter Modeli
11.2.3. Eşitlik (Adalet) Teorisi
11.2.4. Amaç Teorisi
11.2.5. Cranny ve Smith'in Basitleştirilmiş Süreç Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Motivasyonda süreç teorilerinin neyi açıklamaya çalıştığını açıklayınız.
2. Başlıca süreç teorilerini belirtiniz.
3. Davranış Düzeltimi (Şartlandırması) Yaklaşımı hakkında bilgi veriniz.
4. Vroom'un Bekleyiş Teorisi hakkında bilgi veriniz.
5. Lawler-Porter Modeli'nin Vroom'un Yaklaşımı'ndan farklı olan yönleri hakkında bilgi veriniz.
6. Eşitlik (Adalet) Teorisi'ni açıklayınız.
7. Amaç Teorisi hakkında bilgi veriniz.
8. Cranny ve Smith'in Basitleştirilmiş Süreç Teorisi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Motivasyonda Süreç
Teorilerinin Tanımı

Motivasyonda Başlıca
Süreç Teorileri

Kazanım

Motivasyonda süreç teorilerinin
neyi ifade ettiğini açıklayabilmek
Başlıca süreç teorileri olan
Davranış Düzeltimi
(Şartlandırması) Yaklaşımı,
Bekleyiş Teorileri, Eşitlik
(Adalet) Yaklaşımı, Amaç Teorisi
ve Basitleştirilmiş Süreç Teorisi
hakkında bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Teori
Süreç
Şartlandırma
Pekiştirme
Bekleyiş
Eşitlik (Adalet)
Amaç
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Giriş
Motivasyon teorilerinin bir kısmında kişinin içinde bulunan içsel faktörlerden çok
kişilerin dışında olan diğer bazı teşviklere ve dolayısıyla kişilerin dışında olan faktörlere
önem verilmiştir. Bu teoriler, kişilerin davranışlarının dışsal faktörler tarafından kontrol
edildiği varsayımına dayanmaktadır. Bu durumda sorun çalışanların nasıl motive
edilebileceğidir. Bu sorun da çalışanların kendisine ve çalıştıkları çevreye dışarıdan müdahale
etmekle çözülmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu teorilerin ağırlık noktasının kişinin
içindeki motivleri keşfetmek yerine kişinin çevresinde bulunan ve kişinin davranışlarını
etkileyen faktörlerin anlaşılması ve kullanılması olduğu söylenebilir. Bu teorilere de genel
olarak süreç teorileri denilmektedir.
Bu bölümde öncelikle motivasyonda süreç teorilerinin tanımı üzerinde durulacak;
sonrasında ise başlıca süreç teorileri olan Davranış Düzeltimi (Şartlandırması) Yaklaşımı,
Bekleyiş Teorileri, Eşitlik (Adalet) Yaklaşımı, Amaç Teorisi ve Basitleştirilmiş Süreç Teorisi
incelenecektir.
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11.1. Motivasyonda Süreç Teorilerinin Tanımı
Motivasyonda içerik yaklaşımları ile, motivasyonla ilgili olarak ne sorusu
cevaplanmakla birlikte neden ve nasıl sorularına kesin cevap verilememektedir. Bu durumda
ise süreç yaklaşımları devreye girmektedir. Süreç teorileri adı altında toplanan motivasyon
teorilerinin ağırlık noktası, kişilerin hangi amaçlar tarafından ve nasıl motive edildikleri ile
ilgilidir. Başka bir deyişle, belirli bir davranışı gösteren kişinin, bu davranışı tekrarlaması
veya tekrarlamaması nasıl sağlanabilir sorusu, süreç teorilerinin cevaplamaya çalıştığı temel
sorudur. Süreç teorilerine göre ihtiyaçlar, kişiyi davranışa sevk eden faktörlerden sadece
biridir. Bu içsel faktöre ek olarak pek çok dışsal faktör de kişi davranışı ve motivasyonu
üzerinde rol oynamaktadır.
Motivasyonda süreç teorileri ile kişinin içinde bulunan içsel faktörlerden çok kişilerin
dışında olan diğer bazı teşviklere ve dolayısıyla kişilerin dışında olan faktörlere önem
verilmiştir. Bu teoriler, kişilerin davranışlarının dışsal faktörler tarafından kontrol edildiği
varsayımına dayanmaktadır. Bu durumda sorun çalışanların nasıl motive edilebileceğidir. Bu
sorun da çalışanların kendisine ve çalıştıkları çevreye dışarıdan müdahale etmekle çözülmeye
çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu teorilerin ağırlık noktasının kişinin içindeki motivleri
keşfetmek yerine kişinin çevresinde bulunan ve kişinin davranışlarını etkileyen faktörlerin
anlaşılması ve kullanılması olduğu söylenebilir.

11.2. Motivasyonda Başlıca Süreç Teorileri
Süreç teorileri adı altında en çok bilinen modeller; Davranış Düzeltimi
(Şartlandırması) Yaklaşımı, Bekleyiş Teorileri, Eşitlik (Adalet) Yaklaşımı, Amaç Teorisi ve
Basitleştirilmiş Süreç Teorisi'dir.

11.2.1. Davranış Düzeltimi (Şartlandırması) Yaklaşımı
Skinner'in öğrenme yaklaşımından yararlanılarak geliştirilen ve Sonuçsal Şartlandırma
ya da Edimsel Koşullanma olarak da adlandırılan Davranış Düzeltimi Yaklaşımı'nda tepki ile
bunun sonucu arasında bir bağ kurulmakta ve çalışanların davranışları sonucunda anında
uygulanan ödüller ve cezalar ile iş yapılırken sergilenen davranışlar değiştirilmeye veya
düzeltilmeye çalışılmaktadır. Şartlandırma; klasik şartlandırma ya da sonuçsal şartlandırma
olmak üzere iki türlü gerçekleştirilebilir.
Klasik şartlanma, Pavlov'un köpekler üzerinde yaptığı deneylerle geliştirilen bir
şartlanma türüdür. Bu tür şartlanmada davranışlar belirli uyaranlar tarafından harekete
geçirilmektedir. Söz konusu durum Şekil 12 üzerinde görülebilir.
Uyarı

Organizma

Davranış

Şekil 12: Klasik Şartlandırma
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Klasik Şartlandırma Teorisi'ne göre davranış, refleks veya heyecan türünde bir
uyarının organizmayı etkilemesi sonucu oluşmaktadır. Şartlanma kavramını bir teori haline
getiren Pavlov çalışmalarında birçok tepkinin şartlanma sonucunda ortaya çıktığını
belirtmiştir. Klasik şartlanmada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Bunlardan biri
şartsız tepkinin doğal bir davranış olduğudur. Bunun anlamı, herhangi bir şarta bağlı olmadan
ortaya konan davranışın doğuştan getirilmiş bir davranış olduğu ve sonradan öğrenilmiş olan
davranışların klasik şartlanmada kullanılmayacağıdır. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta
ise şartsız uyarıcı ile şartsız tepki arasındaki bağın doğal bir bağ olmasıdır. Söz konusu bağ
herhangi bir öğrenme sonucu oluşmamıştır. Örneğin bir köpeğin ete karşı salya tepkisi
vermesi, ona öğretilmiş olan bir davranış değildir.
Klasik şartlanmada uyarılar belirli bir süre tekrarlanmazsa, gösterilen tepkiler de
belirli bir süre sonra gösterilmemeye başlayacaktır. Bu duruma sönme denilmektedir.
Sönmenin meydana gelmesini engellemek için, şartsız uyarıcının tekrar verilmesi, yani
pekiştirme yapılması gerekmektedir.
Sonuçsal şartlandırma ise, motivasyon teorisi olarak ele alınan şartlandırma türüdür.
Bu türün ana fikri, davranışların karşılaştığı sonuçlar tarafından şartlandırıldığı varsayımıdır.
Skinner'in geliştirmiş olduğu yaklaşımın örgütlere uygulanmış hali, sonuçsal şartlandırma
yani Davranış Düzeltimi Yaklaşımı'dır. Sonuçsal şartlandırma süreci, Şekil 13 üzerinde
görülebilir.
Ceza
Organizma

Davranış

Karşılaşılan Sonuç
Ödül

Şekil 13: Sonuçsal Şartlandırma
Sonuçsal Şartlandırma Teorisi'nde kişilerin farklı nedenlerle bir davranış göstereceği,
bu gösterilen davranışın karşılaşacağı sonucun önemli olduğu ve bu sonucun çeşidine göre
kişinin aynı davranışı tekrar göstereceği veya göstermeyeceği kabul edilmektedir. Örneğin işe
geç gelen bir personelin geç gelme davranışını tekrarlamaması, büyük ölçüde karşılaşacağı
sonuç (üstün ikazı, uyarısı, cezalandırılması, hiçbir şey söylememesi, hoş görülmesi)
tarafından etkilenecektir. Eğer kişinin davranışları kişi tarafından haz ya da memnuniyet
verici olarak nitelendirilen sonuçlarla karşılaşıyorsa, o kişi aynı davranışı muhtemelen
tekrarlayacaktır. Karşılaşılan sonuçların kişi tarafından acı verici, hoşlanılmayan ya da üzücü
olarak nitelenen sonuçlar olması durumunda ise muhtemelen aynı davranışlar
tekrarlanmayacaktır. Söz konusu durumun, Thorndike tarafından geliştirilen Etki Kanunu ile
de ilgili olduğu söylenebilir. Etki Kanunu'na göre kişi kendisine haz verecek davranışları
tekrarlamakta fakat acı verecek davranışlardan kaçınmaktadır. Dolayısıyla eğer bir kişinin
belirli bir davranışı tekrarlaması istenirse, o davranışın kişi için haz verici olarak nitelenen bir
sonuçla karşılaşması gerekmektedir. Bu anlayış, öğrenme konusunun temel ilkelerinden
biridir. Kısaca bu anlayışa göre davranışlar karşılaştıkları sonuçlara göre şartlanmaktadır.
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Davranış Düzeltimi Yaklaşımı, çalışma ortamında bireyleri motive etmek için
kullanılmaktadır. Sonuçsal koşullanma aracılığıyla sağlanacak davranış düzeltimi ile
gösterilmesi istenen davranışlar pekiştirilmeye, gösterilmesi istenilmeyen davranışlar ise
engellenmeye çalışılmaktadır. Eğer personelin davranışı örgüt açısından arzu edilen bir
davranış ise, yönetici personelin bu davranışı tekrar göstermesini arzu edecektir. Bu ise ancak
bu davranışın ödüllendirilmesi ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla örgüt açısından arzu edilen
davranışlar ödüllendirilirse bunların tekrarlanma olasılığı yükseltilmiş olacaktır. Eğer
davranışlar, örgüt tarafından arzu edilmeyen davranışlar ise, yönetici bu tür davranışların
tekrarlanmasını istemeyecektir. Bundan dolayı eğer bu tür davranışlar cezalandırılırsa
bunların tekrarlanma olasılığı azaltılmış olacaktır.
Belirli olumlu davranışları göstermek, bunları pekiştirmek ve alışkanlık haline
getirmek için yöneticiler; (1) olumlu pekiştirme, (2) olumsuz pekiştirme, (3) son verme veya
yok olma ve (4) cezalandırma olmak üzere dört şekilde davranabilirler.
•

Olumlu Pekiştirme: İstenen davranışı gösteren bireyin bu davranışı yapmaya
devam etmesi için teşvik edilmesidir. Temel olumlu pekiştirme aracı ise
ödüllerdir. Ödüller, içsel ve dışsal nitelikli olabilir. İçsel nitelikli ödüller, çalışana
iş yapmaktan zevk alma, eser meydana getirmekten mutluluk duyma, başarıdan
dolayı çevresinde prestij sahibi olma gibi duygular sağlamaktadır. Dışsal ödüller
ise bireyin başarısına yönetimce maddi ve manevi değer biçilmesidir. Ücret, maaş
artışı, prim, ikramiye ve terfi gibi ödüller dışsal nitelikli ödüllerdir.

•

Olumsuz Pekiştirme: Çalışan tarafından yapılmış veya denenmiş bir davranış ya
da tutumu önlemek ve kişiyi istenen davranışa yöneltmek için kullanılan
yöntemlerden oluşmaktadır. Burada önemli olan bireyin ortaya koymuş olduğu
davranışın, yönetimce benimsenmeyen ya da istenmeyen bir tutum olduğunun ona
hissettirilmesidir. Örnek olarak hata yapan çalışanlara ceza vermek yerine isim
belirtmeksizin hatalı ürünleri teşhir etmek, bunun neden olduğu zararları
açıklamak, hatanın nereden kaynaklandığını ya da nedenlerini aktarmak yeterli
olacaktır. Başkaları tarafından bu tip hataların yapıldığı bilindiği için, işletme
içinde aleni olmayan utandırma ve ayıplama ile birey istenmeyen davranışı
yapmaktan vazgeçecek, hatta hatanın nedenini ve bilmediği konuları da öğrenerek
yönetimin kendisinden beklediği davranışları göstermeye başlayacaktır.

•

Son Verme veya Yok Olma: Bir davranışı ortadan kaldırmaya veya ortaya
çıkışını bütünüyle yok etmeye yönelik tedbirlerinden oluşmaktadır. Böylece
yapılmış olan fakat istenmeyen hareket bir daha tekrarlanmayacak ve pekişme
süreci gerçekleşmeyecektir. Bu yöntemde bir davranışı terk ettirme ve caydırıcılık
söz konusudur. Bunun için ceza uygulanmamaktadır. Sadece çalışanın, eğer ayrı
davranışı tekrar edecek olursa örgütte geleceğe ilişkin beklentilerinin
gerçekleşmeyeceğini anlaması söz konusudur. İşgörenin geleceğe ilişkin
beklentileri, yüklü bir zam alması, terfi etmesi ve benzeri olanaklarla ilgilidir.
Örneğin işe geç kalan ve disiplinsiz hareket eden çalışan, yıl sonu
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değerlendirmesinde önemli bir zamdan mahrum kalacağını bilirse, hemen
istenmeyen davranıştan vazgeçecektir. Yöneticilerin ödülsüz bırakma tutumu,
uzun vadede işgöreni cezalandırma tutumu sayılabilir.
•

Cezalandırma: İstenmeyen bir davranışı ortadan kaldırmak için ceza verilen
işgören, istenmeyen davranışı tekrarlamayacak ve yapmaktan vazgeçecektir.
Ancak cezanın yönetimce istenen davranışları yaptırma gücü yoktur. Hatta ceza
alan birey, bazen olumsuz davranışa son verse de olumlu davranışı ya
göstermeyecek ya da etkin bir şekilde ortaya koymak istemeyecektir. Bu nedenle
cezanın motive edici bir unsur olmaktan çok, yöneticilere karşı kızgınlık ve moral
bozukluklarına neden olan bir tutum olduğu söylenebilir.

Davranış Düzeltimi Teorisi'nden yararlanmak isteyen yöneticinin dikkat etmesi
gereken bazı hususlar vardır. Bunlar aşağıda görülebilir;
•

Örgüt açısından arzu edilmeyen davranışlar açıkça belirtilmeli,

•

Bu davranışlar personele duyurulmalı,

•

Gerektikçe her fırsatta ödüllendirme kullanılmalı,

•

Davranışlara hemen karşılık verilmeli, keza araya giren uzun zaman dilimi
sonucun davranışlar üzerindeki etkisini azaltabilir.

Eğer personelin sahip olduğu ihtiyaçlar belirlenebilirse, personel seçim ve yerleştirme
sistemleri geliştirilebilir. Dolayısıyla başarı gösterme ihtiyacı yüksek olan personel, bunu
sağlayabileceği bir işe yerleştirilebilir. Böylece motivasyon için gerekli ortamı bulacağından
sahip olduğu bilgi ve yeteneği tam olarak ortaya koyacaktır.
Davranış Düzeltimi Yaklaşımı, ABD'de çok sayıda işletme tarafından devamsızlık ve
işe geç gelme, gibi davranışların değiştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu tür davranışları
cezalandırmak yerine, pek çok işletme düzenli bir devam gösteren veya geç gelme oranı çok
düşük olan personelini çeşitli şekillerde ödüllendirmektedir. Bazıları bu personele ek yıllık
tatil günü verirken, bazıları belirli bir para vermekle veya çeşitli şekillerde
ödüllendirmektedir.

11.2.2. Bekleyiş Teorileri
Motivasyon konusuyla ilgili önemli teorilerden biri de Bekleyiş Teorisi'dir. Bekleyiş
Teorileri, Vroom tarafından geliştirilen Bekleyiş Teori'si ve Lawler ve Porter tarafından
geliştirilen bekleyiş teorisi olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.

11.2.2.1. Vroom'un Bekleyiş Teorisi
Victor Vroom tarafından 1960'larda geliştirilen yaklaşımda, çalışanların hazza düşkün
oldukları varsayımından hareket edilmiştir. Yani çalışanların pozitif çıkarlara (ücret, ödül,
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vb.) yatkın, negatif olanlara ise (azarlama, işten çıkarma, rütbe indirimi) karşı oldukları kabul
edilmiştir. Teoride ayrıca çalışan kişilerin rasyonel oldukları, bilgiyi dikkatli yorumladıkları,
bilgiyi işlerinde uygulayabilecekleri, yeteneklerini geliştirilebilecekleri, arzularına
ulaşabilmeyi bilgiye dayandırabilecekleri ve tüm bunları yaparken de ne derece ciddi
olabileceklerine karar verebilecekleri savunulmaktadır.
Vroom'un Beklenti Yaklaşımı'nda üç önemli kavram bulunmakta ve motivasyon bu üç
önemli kavrama göre belirlenmektedir. Bunlar; valens, bekleyiş ve araçsallık olarak ifade
edilebilir.
Valens; bir davranışın gösterilmesiyle elde edilecek sonucun, davranışı gösterecek kişi
için ne derece arzu edilir olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle kişinin belirli bir gayret
sarfederek elde edeceği ödülü arzulama derecesi, valensi gösterecektir. Valensi +1 ile -1
arasında değer alan bir değişken olarak göstermek mümkündür. Bir ödülü arzu etme derecesi
yüksek olanların valensi +1'e; ödülü arzu etme derecesi düşük olanların valensi ise -1'e yakın
olacaktır. Yüksek valens ise kişinin daha fazla gayret sarfetmesine neden olacaktır.
İkinci önemli kavram olan bekleyiş, gösterilecek belirli bir gayretin belirli bir ödülle
ödüllendirileceğine yönelik kişinin algıladığı olasılığı ifade etmektedir. Bekleyişi de 0 ile +1
arasında değer alan bir değişken olarak göstermek mümkündür. Burada eğer kişi belirli bir
gayret göstererek bir ödül alabileceğine inanıyorsa bekleyişi +1'e yakın olacaktır. Eğer kişi
belirli bir gayret ile belirli bir ödül arasında bir ilişki göremezse bekleyiş 0 değerini alacaktır.
Bu süreçte bir başka önemli kavram olarak araçsallık ortaya çıkmaktadır.
Araçsallık; belirli bir derece performansın bir dereceye kadar belirli miktar çıktı elde
edebilmeyi temin edeceği hakkında çalışanın algılamasını ifade etmektedir. Kişi belirli bir
gayret ile belirli bir düzeyde performans gösterebilir. Bu performans da belirli bir şekilde
ödüllendirilebilir. Bu ödüllendirme birinci kademe sonuç olarak düşünülmektedir. Örneğin
birinci kademe sonuç olarak yüksek performans gösteren bir kişinin ücreti artırılabilir. Burada
birinci kademe sonuçların ikinci kademe sonuç olarak adlandırılabilecek amaçları
gerçekleştirmek için birer araç olduğu kabul edilmektedir. Örneğin yukarıda ücreti artan kişi
açısından bakıldığında aslında ücret artışının yüksek bir statü elde etmek, etrafta tanınmak
veya aileyi daha iyi geçindirebilmek için bir araçtan ibaret olduğu düşünülebilir. Aksi
takdirde ücret artışının tek başına bir anlamı olmayacaktır. Söz konusu süreçte araçsallık;
birinci kademe sonuçların ikinci kademe sonuçlara ulaştıracağı konusunda kişinin sahip
olduğu sübjektif olasılığı ifade etmektedir. Araçsallık çeşitli kademeler arasındaki ilişkiye;
bekleyiş ise gayret ile birinci kademe sonuçlar arasındaki ilişkiye işaret etmektedir.
Bu durumda bir kişi, belirli bir düzeyde bir gayretin belirli bir performans (iş başarma)
ile sonuçlanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve bu performansın da belirli bir birinci kademe
sonuç-ödül ile karşılanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve aynı zamanda kişi bu belirli birinci
kademe ödülü bazı ikinci derece sonuçlar için gerekli görüyorsa (araçsallık) ve son olarak
hem birinci hem de ikinci derece ödülleri arzu ediyorsa (valens) bu kişi motive olacaktır. Söz
konusu süreç Şekil 14 üzerinde görülebilir.
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Valens
Birinci Düzeyde
Sonuç

Performans

Gayret

Bekleyiş

Bekleyiş

İkinci Düzeyde
Sonuç

Tatmin
Olma

Araçsallık

Şekil 14: Vroom'un Bekleyiş Teorisi
Vroom'un teorisinden yararlanmak isteyen yöneticiler kişi için hangi çeşit ve hangi
düzeyde bir sonucun (ödülün) önemli ve organizasyon için ne tür bir davranış ve
performansın arzulanır olduğunu belirlemeli, performans ile ödül arasında ilişki kurmalıdır.
Teorinin yoğun araştırma yapılan alanlardan biri olduğu, bugünkü düzeyi ile ayrıntılı ve
somut olarak uygulanabilecek bir teori olmamakla birlikte kişilerin davranış seçimlerini nasıl
yaptıklarını açıklamaya çalışan ve bu açıdan yöneticilere yardımcı olan bir teori olduğu
söylenebilir.

11.2.2.2. Lawler-Porter Modeli
Vroom tarafından ortaya konulan Bekleyiş Teorisi daha sonra Lawler ve Porter
tarafından geliştirilmiştir. Lawler ve Porter, Vroom'un çalışanların göstereceği çabanın
çalışanların elde edecekleri sonuçlara verdikleri değere (valense) ve çabalarının bu ödülleri
elde etmelerini sağlayacağına yönelik inancın derecesine bağlı olduğu görüşüne
katılmışlardır. Dolayısıyla Lawler-Porter modelinin ilk bölümünün Vroom'un modeliyle aynı
olduğu, kişinin motive olma derecesinin valens ve bekleyişe göre belirlendiği söylenebilir.
Lawler-Porter'ın Vroom'dan ayrıldıkları nokta ise gösterilecek çabanın her zaman
performansla sonuçlanmayabileceğidir. Yani Lawler ve Porter'a göre kişinin yüksek bir gayret
göstermesi otomatik olarak yüksek bir performans ile sonuçlanmayabilir. Dolayısıyla bu
modelde hem değerler ve beklenti arasındaki, hem de çaba ve motivasyon arasındaki
ilişkilerin Vroom'un modeline göre daha karmaşık olduğu söylenebilir.
Lawler ve Porter, Vroom'un geliştirdiği modele iki yeni değişken eklemiştir.
Gösterilecek çabanın yüksek performansla sonuçlanmamasına neden olabilecek bu
değişkenler, kişinin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olması ve kişinin kendisi için algıladığı
roldür. Gerçekten de kişi ne kadar gayret gösterirse göstersin gerekli bilgi ve yetenekten
yoksun ise yüksek performans gösteremeyecektir. Bunun yanında her organizasyon üyesi
performans gösterebilmek için uygun bir rol anlayışına (kendisinden beklenilen davranışlar
bütününe) sahip olmak zorundadır. Aksi durumda çeşitli rol çatışmaları ortaya çıkacak ve bu
durum kişinin yüksek performans göstermesini engelleyecektir.
Lawler ve Porter'ın modeline göre gayret, bilgi ve yetenek ve algılanan rol
değişkenlerine göre gösterilen performans belirli bir ödülle ödüllendirilecektir. Bu birinci
kademe sonucu ifade etmektedir. Söz konusu ödüller içsel veya dışsal olabilir. İster içsel
isterse de dışsal olsun, burada önemli olan konu algılanan eşit ödül değişkenidir. Vroom'un
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modeline getirilen bir başka ek olan algılanan eşit ödül değişkeni, herkesin kendi performansı
ile başkalarının performansını karşılaştırdığı ve kendi performansının nasıl bir ödülle
ödüllendirilmesi gerektiği konusunda ulaştığı anlayış olarak ifade edilebilir. Eğer kişinin
fiilen aldığı içsel veya dışsal ödül bu algılanan eşit ödülden az ise kişi motive olmayacaktır.
Dolayısıyla kişinin bekleyişi etkilenecektir. Motive olma derecesine göre valens ve bekleyiş
etkilenecek ve süreç yeniden işleyecektir.
Bahsedilen tüm hususlarla birlikte Lawler-Porter Modeli Şekil 15 üzerinde görülebilir.

Bilgi ve Yetenek
Algılanan Eşit Ödül

Valens
Gayret

Performans

İçsel Ödül

Tatmin Olma

Dışsal Ödül

Bekleyiş
Algılanan Rol

Şekil 15: Lawler-Porter Modeli
Lawler-Porter modelini kullanmak isteyen yöneticiler, çalışanlarını kendilerinden
beklenen performansa göre eğitim ve yetiştirilmeye tabi tutmalıdır. Bunun yanında rol
çatışmalarının mümkün olduğunca azaltılması, kişilerin fiilen aldığı ödülden çok aynı
düzeyde performans gösteren meslektaşlarının aldığı ödül düzeyine dikkat ettiklerinin ve içsel
ve dışsal ödül türlerine farklı önem verdiklerinin unutulmaması ve sürekli bir kontrol ile
çalışanların performans, ödül ve aralarındaki ilişkiler konusundaki anlayışlarının izlenmesi ve
elde edilen bulgulara göre modelin işleyişinde gerekli değişiklikler yapılması, yöneticilerin
dikkat etmesi gereken diğer hususlar olarak belirtilebilir.
Bekleyiş teorilerine getirilen eleştiriler ise; bu teorilerin çok kompleks olmaları
dolayısıyla test edilmelerinde güçlükler yaşanması ve teorilere göre kişilerin belirli bir
davranış göstermeden önce ayrıntılı mantıki aritmetik hesaplamalara girişmesi gerekliliğidir.

11.2.3. Eşitlik (Adalet) Teorisi
1960'larda geliştirilen bir başka yaklaşım da, Stacy Adams tarafından ortaya konan
Eşitlik Teorisi'dir. Buradaki eşitlik kavramı adalet anlamında kullanılmıştır. Eşitlik Teorisi'nin
temeli, çalışanların işten veya organizasyondan elde ettiği çıktılar ile organizasyon ya da işe
yaptığı katkılar/girdiler arasındaki ilişkinin algılanmasına dayanmaktadır. Teoriye göre
kişinin iş başarısı ve tatmin olma derecesi, çalıştığı ortamla ilgili olarak bu çıktı - girdi
karşılaştırmasına dayalı algıladığı eşitlik veya eşitsizliklere bağlıdır.
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Bunun yanında teoriye göre kişiler sadece kendi çıktı - girdi ilişkisine
odaklanmamakta, başkalarının sarfettiği gayret ve karşılığında elde ettikleri sonuçlara da
dikkat etmektedir. Kişiler kendi çıktı - girdi ilişkisi ile başkalarının çıktı - girdi ilişkisini bir
oran yardımıyla karşılaştırabilir. Söz konusu oranlar aşağıda görülebilir.
Kişinin Elde Ettiği Sonuç
Kişinin Sarfettiği Gayret
Kişinin Elde Ettiği Sonuç
Kişinin Sarfettiği Gayret

<
>

Başkalarının Elde Ettiği Sonuç
Başkalarının Sarfettiği Gayret
Başkalarının Elde Ettiği Sonuç
Başkalarının Sarfettiği Gayret

Yukarıda belirtilen oranlarda pay ve payda kişilerin algılarına göre değer almaktadır.
Kişi kendi oranını kendisi ile aynı düzeyde kabul ettiği başkaları ile karşılaştırmaktadır.
Kişinin bu karşılaştırma sonucu algılayacağı her eşitsiz (adaletsiz) durum, kişinin bu
eşitsizliği (adaletsizliği) giderici davranışı göstermesi ile sonuçlanacaktır. Oranlardaki sonuç
kısmı; ücret, terfi, sorumluluk artışı, statü sağlama vb. olabilir. Gayret kısmı ise başarmak için
sarfedilen çaba, emek, örgütsel pozisyon, sosyal statü, eğitim ve yaş şeklinde olabilir.
Eşitlik (Adalet) Teorisi'nin motivasyon açısında kullanımı; yukarıda belirtilen oranlara
bağlı olarak yaptığı karşılaştırma sonucu bir eşitsizlik (adaletsizlik) algılayan kişinin bu
eşitsizliği giderici davranması şeklinde olacaktır. Bu davranışın yönü; algılanan eşitsizliğin
derecesine, kişinin olanaklarına ve göstereceği davranışın kolaylık derecesine bağlı olacaktır.
Söz konusu eşitsizliği (adaletsizliği) giderebilmek için kişinin gösterebileceği bazı davranışlar
aşağıda görülebilir;
•

Sarfedilen gayretin değiştirilmesi (daha az etkin çalışma, daha az gayret gösterme)

•

Sonucun değiştirilmesi (daha yüksek ücret veya ödül talebi)

•

Gayret ve sonuç tanımlarının mantıki tanımlarının değiştirilmesi, karşılaştırma
sonucunun rasyonelleştirilmesi, böylece eşitsizliğin azaltılması

•

İşin terkedilmesi (istifa, işyeri içinde değişiklik talebi, devamsızlık)

•

Başkalarını sarfettikleri gayreti azaltmaya zorlama

•

Karşılaştırmanın dayandığı temel faktörleri değiştirme

Adams'ın Eşitlik (Adalet) Teorisi'ni çalışanlarını motive etmek için kullanmak isteyen
yöneticiler, eşit gayreti muhakkak eşit şekilde ödüllendirmelidir. Kıdeme dayalı ücret,
performansın dikkate alınmaması, kim ne yaparsa yapsın aynı karşılığı alması vb. durumlar
Eşitlik Teorisi'nin uygulanması için hiç uygun değildir. Bunun yanında eşitlik veya
eşitsizliğin çalışanların işletme içinde veya işletme dışında yaptıkları karşılaştırmaların bir
sonucu olarak algılandığı ve eşitsizliğe karşı gösterilecek tepkilerin değişik şekillerde
olabileceği unutulmamalıdır. Eşitlik Yaklaşımı'nda sübjektiflik söz konusu olabilir. Ancak
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yöneticiler çalışanların çabalarının dikkate alındığı bir yönetim şekli sergilerse çalışanlarını
motive edebilir. Çabalarının dikkate alındığını hisseden çalışanlar işlerine daha çok özen
gösterecektir.
Eşitlik (Adalet) Teorisi'nin daha önce incelenen Lawler-Porter Modeli ile çok
yakından ilişkili olduğu; hatta Lawler-Porter Modeli'nin Eşitlik Yaklaşımı'nı içerdiği
söylenebilir. Çünkü performans ile algılanan eşit ödül, içsel ödül, dışsal ödül ve tatmin olma
arasındaki ilişkiler, Eşitlik Teorisi'nin vermek istediği ile hemen hemen aynıdır. Eşitlik
Teorisi'nde bu ilişkiler motivasyonun temeli kabul edilerek, motivasyon bu unsurlar üzerine
oturtulmuştur. Çeşitli uygulamalı araştırma sonuçları da genel olarak Eşitlik Teorisi'nin öne
sürdüğü hususları doğrulamaktadır. Ancak teorinin tam olarak kabulü için metodolojik açıdan
daha sağlıklı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilebilir.

11.2.4. Amaç Teorisi
Edwin Locke tarafından geliştirilen Amaç Teorisi'nde amaçlar motivasyonu sağlamada
önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Teorinin varsayımı, belirlenen özel amaçların
performansta artışa yol açacağı ve zor amaçlar benimsendiğinde kolay amaçlara göre daha
yüksek performans elde edileceğidir. Buna göre erişilmesi zor ve yüksek amaç belirleyen bir
kişi, elde edilmesi gayet kolay olan amaçlar belirleyen bir kişiye oranla daha yüksek
performans gösterecek ve daha fazla motive olacaktır. Teorinin ana fikri, kişilerin kendileri
için belirledikleri amacın ulaşılabilirlik derecesidir.
İşyerinde örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yönelik davranışlar ve tepkiler, kişilerin
amaçlarına uygun algılama ve yargılama süreçlerinde bağlıdır. Bireyler çevresel gözlemde
bulunmakta ve buna ilişkin bazı algılama ve değerleme süreçlerine girmektedir. Çevresel
değerlendirme bir sonuca varma, yani bir yargılama niteliğindedir. Yargılar bireysel tepkilere
yol açacak bir takım davranışların biçim ve yönünü belirleyecek; bu durum da bireysel
amaçların oluşmasını sağlayacaktır. Bu amaçlara göre gösterilecek davranışlar da çalışanların
işyerindeki başarılarını belirleyecektir.
Bireyler amaçlarında ne kadar ilerlediklerine yönelik geri bildirim alırsa daha fazla
motive olacak ve daha yüksek performans gösterecektir. Keza geri bildirim, ne yapıldığı ile
ne yapılması gerektiği arasındaki farkı bireye bildirdiği için onun davranışlarına yön
verecektir. Fakat bütün geri bildirimlerin aynı etkiye sahip olmadığı söylenebilir. Bireylerin
kendi çabaları ile ulaştıkları geri bildirimler, dışsal yollardan ulaşan geri bildirimlere göre
daha güçlü motivasyon sağlayacaktır.
Amaç Teorisi'nin temel sorusu, işgörenlerin amaçlarını oluşturma fırsatına sahip
olmaları durumunda daha çok motive olup olmayacaklarıdır. Yapılan araştırmalardan elde
edilen sonuçların belirsizliğine rağmen, bu durumun bireyin amaçların belirlenmesine ne
ölçüde katıldığına bağlı olduğu söylenebilir. Bazen amaçların katılımlı bir şekilde
belirlenmesi çalışanları daha çok motive ederken, bazı durumlarda amaçların işveren
tarafından belirlenmesi daha motive edici olabilmektedir. Amaçların katılımlı belirlenmesinin
en büyük yararı amacın birey tarafından benimsenmesinin kolaylaşmasıdır. Amaçlar zor ise,
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amaçlara gösterilecek direnç daha fazla olabilir. Bununla birlikte bireyler, amaç oluşturma
sürecine katıldıklarında ulaşılması çok güç olan amaçları, üstleri tarafından direkt olarak
belirlenecek ve verilecek amaçlara tercih edebilirler.
Sonuç olarak amaçlar önemli motive edici faktörler olarak yüksek performans
gösterilmesini sağlayabilir. Çeşitli yönetim uygulamaları ve özellikle Amaçlara Göre Yönetim
uygulaması, örgütlerde amaç belirleme işinin önemini vurgulamış ve bunun nasıl olması
gerektiği konusunda bazı öneriler getirmiştir. Bu öneriler özellikle Amaç Teorisi açısından
önemlidir. Yönetici açısından önemli olan ise, yönetimin öngördüğü amaçlar ile kişinin
belirleyeceği amaçlar arasındaki uygunluktur. Bu ise amaç belirlemede astların da katkılarının
alınması gerektiğini göstermektedir.

11.2.5. Cranny ve Smith'in Basitleştirilmiş Süreç Teorisi
Cranny ve Smith, iş tutumları ve iş başarısı konusunda araştırmalar yapmışlar ve bir
model oluşturmaya çalışmışlardır. Yazarlar yaptıkları çalışmada örgütsel özendiricilerle
çalışanların becerileri ve gerçek iş başarısı arasında basit bir ilişkinin olmadığını tespit
etmişlerdir. Çalışanların iş başarıları onların çabalarının bir fonksiyonudur ve çabalar denetim
altında bulundurulabilir. Yönetim, çalışanı uygun bir ödül sistemi kurarak dolaylı yoldan
etkileyebilir. Ücret artışı fazla çabanın, fazla çaba ise ücret artışının sonucu olabilir. Ama
fazla çaba tek başına yüksek bir iş başarısına yeterli değildir. Çünkü yeterli beceri
olmayabilir.
Cranny ve Smith'e göre, bekleyiş teorilerinde teknik terimler kullanılmakta ve
motivasyon sorunu daha karmaşık hale getirilmektedir. Bu nedenle Cranny ve Smith, teoride
adı geçen çaba, doyum, başarı ve ödül kavramından hareket ederek konuyu daha basit hale
getirmiş ve bu dört kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model geliştirmiştir. Söz
konusu model Şekil 16 üzerinde görülebilir.
Ödüller

İş Başarıları

Çaba

Tatmin

Şekil 16: Cranny ve Smith'in Basitleştirilmiş Süreç Teorisi
Teoride; ödül, tatmin ve çabadan meydana gelen bir üçgen söz konusudur. Bu üç
değişken, birbirleri üzerinde tek yönlü ya da karşılıklı etkide bulunmaktadır. Başarı, modelin
ortasında yer almakta, ödül ve tatmin üzerinde tek yönlü bir etkide bulunmakta ve çaba
tarafından etkilenmektedir. Modelde dikkat çekilmek istenen nokta, ödüllendirmenin tek
başına başarıyı etkileyemeyeceği, ancak çabanın başarıyı doğrudan etkileme gücü olduğudur.
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Kuşkusuz çaba ödüllerden etkilenmekte ve ödüllerin sağladığı tatmin oranında bireyler
başarılı olmaktadır.
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Uygulamalar

Jane'in Sorunu
Jane Pearson geçen yıl üniversiteden muhasebeci olarak mezun oldu. Çeşitli
işletmelerle görüştükten sonra büyük bir ulusal muhasebe şirketinde işe alındı. Jane yüksek
maaş alacağından, deneyim kazanmak için iyi bir fırsat yakaladığından ve prestiji olan bir
şirkette çalışacağından dolayı çok memnundu. Ayda 2600 dolar alacaktı. Jane sınıfın en iyi
öğrencisiydi ve bunu hakettiğini düşünüyordu.
Jane'in patronlarına ve işine alınmasının üzerinden bir yıl geçmişti. İşinden son derece
memnundu. Patronları tarafından takdir görüyordu. Yakınlarda da maaşına 200 dolar zam
almıştı. Bununla beraber Jane'in motivasyonu birkaç haftadır düşüş gösteriyordu. Bunun
nedeni ise patronun üniversiteyi yeni bitirmiş birini işe almasıydı. Ona ayda 2850 dolar
verilecekti. Jane eski olmasına rağmen işe yeni alınan bu elemanın ondan daha fazla maaş
almasına içerleyerek yeni bir iş aradığını söylemeye başladı.

Kaynak: Enver Özkalp ve Çiğdem Kırel, Örgütsel Davranış, 4. Baskı, Ekin Basım Yayın,
Bursa, 2010.

249

Uygulama Soruları
•
•

Jane'in söz konusu durumu motivasyonda neyin önemini göstermektedir? Belirtiniz.
Bu sorunu aşabilmek için örgütün ne yapması gerekir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Süreç teorileri adı altında toplanan motivasyon teorilerinin ağırlık noktası, kişilerin
hangi amaçlar tarafından ve nasıl motive edildikleri ile ilgilidir. Başka bir deyişle, belirli bir
davranışı gösteren kişinin, bu davranışı tekrarlaması veya tekrarlamaması nasıl sağlanabilir
sorusu, süreç teorilerinin cevaplamaya çalıştığı temel sorudur. Süreç teorilerine göre
ihtiyaçlar, kişiyi davranışa sevk eden faktörlerden sadece biridir. Bu içsel faktöre ek olarak
pek çok dışsal faktör de davranış ve motivasyon üzerinde rol oynamaktadır. Süreç teorileri adı
altında en çok bilinen modeller; Davranış Düzeltimi (Şartlandırması) Yaklaşımı, Bekleyiş
Teorileri, Eşitlik (Adalet) Yaklaşımı, Amaç Teorisi ve Basitleştirilmiş Süreç Teorisi'dir.
Sonuçsal Şartlandırma ya da Edimsel Koşullanma olarak da adlandırılan Davranış
Düzeltimi Yaklaşımı'nda tepki ile bunun sonucu arasında bir bağ kurulmakta ve çalışanların
davranışları sonucunda anında uygulanan ödüller ve cezalar ile iş yapılırken sergilenen
davranışlar değiştirilmeye veya düzeltilmeye çalışılmaktadır. Belirli olumlu davranışları
göstermek, bunları pekiştirmek ve alışkanlık haline getirmek için yöneticiler; olumlu
pekiştirme, olumsuz pekiştirme, son verme veya yok olma ve cezalandırma olmak üzere dört
şekilde davranabilirler.
Motivasyon konusuyla ilgili önemli teorilerden biri de Bekleyiş Teorisi'dir. Vroom'un
Beklenti Yaklaşımı'na göre bir kişi, belirli bir düzeyde bir gayretin belirli bir performans (iş
başarma) ile sonuçlanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve bu performansın da belirli bir birinci
kademe sonuç-ödül ile karşılanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve aynı zamanda bu belirli
birinci kademe ödülü bazı ikinci derece sonuçlar için gerekli görüyorsa (araçsallık) ve son
olarak hem birinci hem de ikinci derece ödülleri arzu ediyorsa (valens) motive olacaktır.
Lawler ve Porter ise Vroom'un teorisini geliştirerek, gösterilecek yüksek gayretin her zaman
yüksek performansla sonuçlanamayacağını, bireylerin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olması
ve kendileri için algıladıkları rollerin de performansı etkileyeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca
modele göre bireyler kendi performansları ile başkalarının performansını karşılaştırarak kendi
performanslarının nasıl bir ödülle ödüllendirilmesi gerektiği konusunda bir anlayışa (algılanan
eşit ödül değişkenine) ulaşmaktadır.
Adams tarafından geliştirilen Eşitlik (Adalet) Teorisi'ne göre ise bireyler kendi
gayretleri ile bu gayret sonucu elde ettikleri çıktıları oranlamaktadır. Bunun yanında
başkalarının gayretleri ile bu gayretleri sonucu elde ettikleri çıktıları da oranlamakta ve elde
ettikleri bu iki oranı karşılaştırmaktadır. Karşılaştırma sonucu bir eşitsizlik (adaletsizlik)
algılayan kişiler bu eşitsizliği giderici davranışlarda (gayreti azaltma, sonucu değiştirme,
sonucu rasyonelleştirme, işi terketme vb.) bulunacaktır. Davranışın yönü; eşitsizliğin
derecesine, kişinin olanaklarına ve göstereceği davranışın kolaylık derecesine bağlı olacaktır.
Locke tarafından geliştirilen Amaç Teorisi'ne göre ise amaçlar motivasyonu
sağlamada önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Teorinin varsayımı, belirlenen özel
amaçların performansta artışa yol açacağı ve zor amaçlar benimsendiğinde kolay amaçlara
göre daha yüksek performans elde edileceğidir. Buna göre erişilmesi zor ve yüksek amaç
belirleyen bir kişi, elde edilmesi gayet kolay olan amaçlar belirleyen bir kişiye oranla daha
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yüksek performans gösterecek ve daha fazla motive olacaktır. Amacın zorluk derecesi, amaç
belirleme sürecine katılma, amaçlara ulaşma konusunda geri bildirim alma vb. faktörlerin
Amaç Teorisi kapsamında kişiyi motive eden faktörler olduğu söylenebilir.
Son olarak Cranny ve Smith tarafından geliştirilen Basitleştirilmiş Süreç Teorisi'ne
göre ise çaba, doyum, başarı ve ödül kavramından hareket edilerek konu daha basit hale
getirilmeye çalışılmış ve bu dört kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model
geliştirilmiştir. Teoriye göre ödül, tatmin ve çaba değişkenleri, birbirleri üzerinde tek yönlü ya
da karşılıklı etkide bulunmaktadır. Başarı, modelin ortasında yer almakta, ödül ve tatmin
üzerinde tek yönlü bir etkide bulunmakta ve çaba tarafından etkilenmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonda süreç teorilerinden biri değildir?
Davranış Düzeltimi Yaklaşımı
Bekleyiş Teorisi
Başarma İhtiyacı Teorisi
Adams'ın Eşitlik Teorisi
Locke'un Amaç Teorisi

2.

Kişinin kendisine haz verecek davranışları tekrarlaması fakat acı verecek
davranışlardan kaçınması, hangi kanunun temel varsayımıdır?
Pekiştirme kanunu
Öğrenme kanunu
Sönme kanunu
Etki kanunu
Hiçbiri

a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.

a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Çalışan tarafından yapılmış veya denenmiş bir davranış ya da tutumu
önlemek ve kişiyi istenen davranışa yöneltmek için kullanılan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
Olumlu pekiştirme
Olumsuz pekiştirme
Son verme veya yok olma
Cezalandırma
Teşvik etme
İşe geç kalan ve disiplinsiz hareket eden bir çalışana, yıl sonu
değerlendirmesinde önemli bir zamdan mahrum kalacağının
hissettirilmesi, Davranış Düzeltimi Yaklaşımı'nda kullanılan hangi
yöntemdir?
Olumlu pekiştirme
Olumsuz pekiştirme
Teşvik etme
Cezalandırma
Son verme veya yok olma
Aşağıdakilerden hangisi Davranış Düzeltimi Teorisi'nden yararlanmak
isteyen yöneticilerin yapması gerekenlerden biri değildir?
Olumlu pekiştirme yerine öncelikle cezalandırma yönteminin uygulanması
daha fazla yarar sağlayacaktır.
Örgüt açısından arzu edilmeyen davranışlar açıkça belirtilmelidir.
Gösterilmesi istenilmeyen davranışlar personele duyurulmalıdır.
Gerektikçe her fırsatta ödüllendirme kullanılmalıdır.
Davranışlara hemen karşılık verilmelidir.
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6.
a)
b)
c)
d)
e)

Etki kanunu kim tarafından geliştirilmiştir?
Lawler-Porter
Thorndike
Adams
Vroom
Skinner

7.

Bir kişinin gösterilecek belirli bir gayretin belirli bir ödülle
ödüllendirileceğine yönelik kişinin algıladığı olasılık aşağıdakilerden
hangisidir?
Bekleyiş
Araçsallık
Ümit
Valens
Hiçbiri

a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Lawler ve Porter'ın Bekleyiş Modeli'ne göre gösterilecek çabanın
haricinde hangi faktör/faktörler performansı etkiler?
Gerekli bilgi ve yeteneklere sahip olmak
Kişinin kendisi için algıladığı rol
Yöneticinin desteği
a ve b şıkları
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi, Adams'ın Eşitlik (Adalet) Teorisi'ne göre
eşitsizlik algılayan bir bireyin bu eşitsizliği (adaletsizliği) giderebilmek için
gösterebileceği davranışlardan biri değildir?
Sarfedilen gayretin değiştirilmesi
Sonucun değiştirilmesi
Gösterilecek çabanın artırılması
İşin terkedilmesi
Başkalarını sarfettikleri gayreti azaltmaya zorlama
Ödül, tatmin ve çabadan meydana gelen bir üçgenin söz konusu olduğunu
ve bu üç değişkenin birbirleri üzerinde tek yönlü ya da karşılıklı etkide
bulunduğunu ifade eden motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Amaç Teorisi
Lawler-Porter'ın Bekleyiş Teorisi
Stacy Adams'ın Eşitlik Teorisi
Davranış Düzeltimi Yaklaşımı
Cranny ve Smith'in Basitleştirilmiş Süreç Teorisi

Cevaplar:

1)c, 2)d, 3)b, 4)e, 5)a, 6)b, 7)a, 8)d, 9)c, 10)e
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12. MOTİVASYONDA DİĞER TEORİ VE YAKLAŞIMLAR

255

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sosyal Motivasyon
12.1.1. Sosyal Motivasyon Türleri
12.1.2. Sosyal Motivasyonun Oluşturulması
12.2. İş Karakterleri Teorisi
12.2.1. İş Gereklilikleri Tanımlama Kuramı
12.2.2. İş Karakteristikleri Modeli
12.3. Atıf Teorisi
12.4. Motivasyonda Duygular
12.5. İnsancıl Motivasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal motivasyon hakkında bilgi veriniz.
2. Sosyal motivasyon türlerini açıklayınız.
3. Sosyal motivasyonun nasıl oluşacağı hakkında bilgi veriniz.
4. İş Gereklilikleri Tanımlama Kuramı'nı açıklayınız.
5. İş Karakteristikleri Modeli'ni açıklayınız. Modelin iş karakteristikleri hakkında bilgi veriniz.
6. Motivasyonda Atıf Teorisi'ni açıklayınız.
7. Motivasyonda duygular hakkında bilgi veriniz.
8. İnsancıl motivasyonun ne demek olduğunu açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal Motivasyon

Sosyal motivasyonu
tanımlayabilmek, sosyal
motivasyon türleri ve sosyal
motivasyonun oluşması
hakkında bilgi verebilmek

Okuyarak

İş Karakterleri Teorisi

İş Gereklilikleri Tanımlama
Kuramı'nı ve İş
Karakteristikleri Modeli'ni
açıklayabilmek

Okuyarak

Atıf Teorisi

Motivasyonda Atıf Teorisi'ni
açıklayabilmek

Okuyarak

Motivasyonda Duygular

Motivasyonda duygular
hakkında bilgi verebilmek

Okuyarak

İnsancıl Motivasyon

İnsancıl motivasyon
hakkında bilgi verebilmek

Okuyarak

Konu

258

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Sosyal motivasyon
İş karakteristikleri
Atıf
Duygular
İnsancıl
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Giriş
Motivasyonla ilgili geliştirilen teorilerin bir kısmında kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi
olan motivlere ve dolayısıyla kişilerin içinde olan faktörlere ağırlık verilmiştir. Bu teorilere
genel olarak motivasyonda kapsam teorileri (içerik yaklaşımları) denilmektedir. Bunun
yanında bir kısım motivasyon teorilerinde ise kişinin içinde bulunan içsel faktörlerden çok
kişilerin dışında olan diğer bazı teşviklere ve dolayısıyla kişilerin dışında olan faktörlere
önem verilmiştir. Bu teorilere de genel olarak süreç teorileri denilmektedir. Motivasyonda
kapsam ve süreç teorilerinin yanında; çalışanların örgüt amaçları ile nasıl ortak bir duygu
geliştireceği ve bu amaçlar doğrultusunda nasıl motive edilebilecekleri üzerinde duran ya da
mesleklerin özel iş karakterlerini belirleyerek bu karakterlerin nasıl birleşip değişik meslekleri
oluşturduğunu, bunların bireyin motivasyonunu, tatminini ve performansını ne şekilde
etkilediğini açıklamaya çalışan teori ve yaklaşımlar söz konusudur.
Bu bölümde öncelikle diğer motivasyon teorileri ve yaklaşımları olarak belirtilen
Sosyal Motivasyon Teorisi, İş Karakterleri Teorisi ve Atıf Teorisi üzerinde durulacak;
sonrasında ise motivasyonda duygular ve insancıl motivasyon konuları işlenmeye
çalışılacaktır.
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12.1. Sosyal Motivasyon
Temel biyolojik gereksinimlerin sürdürülebilmesi için yürütülen ruhsal, zihinsel ve
entelektüel faaliyetlerin bütününe sosyal motivasyon denilmektedir. Sosyal motivasyon
toplumda yer edinme, onay görme gibi insanın sosyal var oluşuyla ilgili güdülerdir. Sosyal
motivasyon, azınlık durumunda olan veya ikinci sınıf insan muamelesi gören gruplar içinde
özellikle sanat, müzik, spor gibi alanlarda kendini göstererek bütün toplum indinde onay göre
istidadı daha belirgindir. Öğrenilmiş sosyal motivasyon ise çoğunlukla sosyal deneyimlerle ve
öğrenmeyle kazanılmaktadır. Toplumsal saygınlık, bilişsel çelişki, saldırganlık ve günah
keçiliği, ırkçılık ve ekonomik durgunluk, hayal kırıklığı ve saldırganlık ve sosyal temsiller,
sosyal motivasyon unsurlarına örnek olarak verilebilir. Örneğin toplumsal saygınlık
konusuyla ilgili olarak yaptıklarımızın büyük bir kısmının fark edilmeye yönelik olduğu
belirtilmektedir. Bunun yanında insanlar zorluklarla karşılaştıklarında bir açıklama arayışına
girmektedir. Bu konuda sosyal temsillerin son derece etkili olduğu söylenebilir. Sosyal
temsiller, insanların çarpıcı özelliklerinden biri, başına gelen olaylara ilişkin açıklama
arayışına girmesi, hatta bazen de uydurması olarak tanımlanabilir. Sosyal temsiller bir anlam
ifade etmese bile insanlar herkesin inandığı açıklamaları kabul etme eğilimi gösterecektir.
Örgütlerde işler, genellikle belirli çalışanlardan meydana gelen gruplar tarafından
gerçekleştirilmektedir. Grup içinde farklı ihtiyaçları olan bireylerin bu ihtiyaçlarını ayrı ayrı
tatmin etmek yerine, üyesi olduğu grubun ihtiyacını gidermek ve bu şekilde grupları motive
ederek onları örgüt amaçları ile özdeşleştirmek, motivasyonda yeni bir yaklaşım olarak dikkat
çekmektedir. Sosyal motivasyon olarak adlandırılan bu yaklaşım, çalışanların örgüt amaçları
ile nasıl ortak bir duygu geliştireceği ve bu amaçlar doğrultusunda nasıl motive
edilebilecekleri üzerinde durmaktadır.

12.1.1. Sosyal Motivasyon Türleri
Sosyal motivasyon; bağlayıcı motivasyon, statü motivasyonu ve bağımlılık
motivasyonu olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.
Bağlayıcı motivasyon, sosyal bir grup içinde olma ihtiyacından kaynaklanan
motivasyon olarak tanımlanabilir. Bağlayıcı motivasyonu yüksek olan bireyler, diğer
çalışanlarla yakın ve sıcak bir ilişki içinde bulunmaktadır. Popüler olmak lider olmaya tercih
edilmekte ve grup içinde sosyal ilişkilere özellikle önem verilmektedir. Bağlayıcı tip
motivasyonun önemli bir teşvik unsuru olduğunu gösteren bazı araştırmalar yapılmıştır.
Yapılan bir çalışmanın sonucunda çalışanların %31’i işlerini mali açıdan tatmin edici bulmasa
da, işyerindeki arkadaşlarıyla olan sağlam ilişkilerinden dolayı bulundukları işte çalışmaya
devam edeceklerini belirtmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda da bağlanma motivasyonu yüksek
gruplarda işi bırakmanın çok az olduğu ve popüler olan bir kimse etrafında birleşmenin
önemli bir tatmin sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca bazı çalışmalarda, belirli bir grup tarafından
kabul edilmeye yönelik ihtiyacın, daha fazla para kazanma ihtiyacından daha önemli
olduğunu ortaya konulmuştur. Çalışanların gruplara üye olma isteklerinin tatmin
edilmeyişinin üretimi olumsuz yönde etkileyeceği de yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir.
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Statü motivasyonu ise, belirli bir statüye sahip olma ihtiyacından kaynaklanan
motivasyon olarak tanımlanabilir. İşler, çalışanlara gerek çalıştıkları örgüt içinde, gerekse de
dışarıdaki sosyal yaşamlarında belirli bir statü sağlamaktadır. Statü kazandıran bir etkinliğin
parçası olma isteği insanlarda etkinliklere katılma arzusu uyandırmaktadır. Amerika’da 1930
ekonomik krizi sırasında yapılan bir araştırmada, çalışanların işsiz kaldıkları zaman bir statü
kaybına uğradıkları ve kendilerine artık saygı gösterilmediği kanaatine kapıldıkları ortaya
konulmuştur. Herzberg de yaptığı araştırmada, diğerleri tarafından bilinme ve algılanmanın
iş tatmininde önemli bir etmen olduğunu saptamıştır. Statü, bireyler arasında belirli bir
saygınlığa yol açtığı için önem taşımaktadır. Ancak statü gereksinimi, kültürden kültüre, hatta
bireyden bireye farklılık gösterebilir. Statü ihtiyacı başarı gereksinimi ile de ilgili olabilir.
Ancak çalışanların motivasyonunda hangi faktörün daha etkin olduğu bireysel farklılıklara
göre belirlenmektedir.
Bağımlılık motivasyonu ise, bireyin kendisinden daha güçlü insanlar ya da olgular
tarafından korunma ihtiyacından kaynaklanan motivasyon olarak tanımlanabilir. Keza
bağımlılık, en kısa şekliyle bireylerin kendilerinden daha kuvvetli insanlar tarafından
korunmaları veya onlardan destek görmeleridir. Bağımlılık ihtiyacı özellikle çocuklarda ve
çocukluk yıllarında ilk ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Çocuk büyüdükçe ve olgunlaştıkça
da bu duygunun azaltılmasına çalışılmaktadır. Fakat hemen her olgun bireyin bu tür bir
korunma duygusuna gereksinimi olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalarda bu sonucu
destekleyici bulgulara rastlanmıştır. Örneğin nezaretçiler tarafından korunan ve onlarla iyi
ilişkiler içerisinde bulunan işgörenlerin yaptıkları işten tatmin olma oranları daha yüksek
bulunmuştur.

12.1.2. Sosyal Motivasyonun Oluşturulması
Farklı yol ve yöntemlerden yararlanılarak sosyal motivasyonun oluşturulması söz
konusu olabilir. Bunlar; üretim miktarına göre aylık ikramiye verilmesi, ortak mülkiyet ve
kararlara katılma şeklinde sıralanabilir.
Üretim miktarına göre aylık ikramiye sisteminde işgörenlerin aldıkları haftalıklar
dışında yaptıkları üretim ve fabrikanın yaptığı satışlar oranında aylık olarak bir ödeme
yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu uygulamanın teşvik açısından önemi ortaya konmuş,
teşvik unsuru olarak işletmeden çok bölümün ve orada çalışanların pekiştirilmesinin önemli
olduğu tespit edilmiştir. Bu yöntemle çalışanların işten ayrılmalarının azaldığı ve birlikte
çalışma arzularının arttığı belirlenmiştir.
Ortak mülkiyet; batıda, küçük aile şirketleri dışında çok az uygulanan bir sistemdir.
Ancak Afrika’da ve İsrail'de ortak toprak ve ortak amaçlar üzerinde yarım asırdan beri
çalışmaların yapıldığı söylenebilir. İsrail'de tarihte gelmiş geçmiş en büyük ortaklaşa toplum
hareketlerinden biri Kibutz'un üyelerinin, son derece sıkıcı işlerde çalışmalarına rağmen,
toplumun refahına hizmet ettikleri inancını taşımaları, yaptıkları işin önemini ve üyeler
arasında bağlılığı ve dayanışmayı arttırmıştır.
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Çalışanların çeşitli biçimlerde yönetim kararlarına katılmaları da motivasyonu olumlu
etkilemekte, bireysel amaçlar ile örgüt amaçları arasındaki uyumu sağlamakta ve üretim
artışına yol açmaktadır. Kararlara katılma, çalışanların fikirlerine değer veren nezaretçilerle
olumlu ilişkiler geliştirmesinde ve karşılıklı güven duygusunun oluşmasında rol oynamıştır.
Motivasyon unsurlarının, örgüt ve birey açısından büyük önem taşımakla birlikte
uygulanmalarının oldukça güç olduğu söylenebilir. Kişisel farklılıklar bu zorluğa neden olan
en önemli faktördür. Motivasyonda amaç bireyin kişisel gereksinimini sağlarken örgüt
amaçlarını da gerçekleştirmeye yönelik katkıda bulunmaktır. Bunu başarabilmek için
özendirme araçlarının bilinmesi ve motivasyon planlarının özendirme araçlarına
dayandırılarak uygulanması gerekmektedir.

12.2. İş Karakterleri Teorisi
İş karakterleri teorisi, mesleklerin özel iş karakterlerini belirleyerek bu karakterlerin
nasıl birleşip değişik meslekleri oluşturduğunu, bunların bireyin motivasyonunu, tatminini ve
performansını ne şekilde etkilediğini açıklamaya çalışan bir kuramdır. Bireylerin, daha az
gelir sağlamasına rağmen, sıkıcı, monoton ve basit işlerden kaçınarak kendileri için eğlenceli
ve heyecan verici işleri tercih etmeleri, iş karakterleri teorisi ile açıklanabilir.
İş karakterlerini açıklamaya çalışan çok sayıda model söz konusudur. Bunlardan
bazıları aşağıda görülebilir.

12.2.1. İş Gereklilikleri Tanımlama Kuramı
Turner ve Lawrance tarafından 1960'lı yılların ortasında yapılan çalışmalarda işgören
tatmini ve devamsızlığı üzerinde çeşitli mesleklerde araştırmalar gerçekleştirilmiş ve
işgörenlerin karmaşık ve çaba gerektiren işleri tercih ettikleri, bunun iş tatmini sağladığı ve
devamsızlığı azalttığı tespit edilmiştir. Turner ve Lawrance meslekleri zorluk derecelerine
göre altı özelliği göz önünde bulundurarak incelemiştir. Bunlar;
•

Çeşitlilik

•

Kendi kendini yönetme (özerklik)

•

Sorumluluk

•

Bilgi ve beceri

•

Gerekli sosyal etkileşim

•

Bireyin kendi oluşturduğu sosyal etkileşim

Bu karakteristikler bir meslekte ne kadar fazla ise işin karmaşıklık derecesi o kadar
artmaktadır. Turner ve Lawrance'ın bulguları iş devamsızlığını doğrulamış, zor ve karmaşık
işlerde çalışan işgörenlerin işe devamlılığının daha iyi olduğunu tespit etmişlerdir. Fakat iş
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karmaşıklığı ile iş tatmini arasında işgörenlerin durumları göz önüne alınıncaya kadar genel
bir ilişki kurulamamıştır. Çalışanların yerleşim yerleri dikkate alındığında, kentsel kesimden
gelen işgörenlerin daha az karmaşık işlerden daha çok tatmin oldukları; buna karşın kırsal
kesimden gelen işgörenlerin zor işlerden daha çok tatmin oldukları belirlenmiştir. Ayrıca
araştırma sonucunda, kentsel kökenli olup daha kalabalık yerlerde yaşayan işgörenlerin iş
dışında da birçok ilgi göstereceği alan olması nedeniyle kendi yaptıkları işlerle daha az ilgili
oldukları ve daha zor motive edildikleri; küçük kasabalarda yaşayan işgörenlerin iş dışındaki
ilgilerinin az olması nedeniyle daha karmaşık işleri daha çabuk kabul ettikleri ortaya
konulmuştur.
İş Gereklilikleri Tanımlama Kuramı'nın üç açıdan önem taşıdığı söylenebilir. Bunlar;
•

İşgörenlerin farklı mesleklere farklı tepkiler gösterdikleri belirlenmiştir.

•

İlk kez işlerin nitelikleri saptanmıştır.

•

Bireylerin işlerine
vurgulanmıştır.

karşı

gösterdikleri

davranışsal

farklılıkların

önemi

12.2.2. İş Karakteristikleri Modeli
Hackman ve Oldham tarafından geliştirilen İş Karakteristikleri Modeli'nde, işgören ile
yaptığı işin belirli karakterleri arasındaki ilişkinin önemine değinilmektedir. Bu nedenle
modelin, evrensel bir iş dizaynı modelinden çok bireyle/iş arasındaki uyuma önem veren bir
yaklaşım olduğu söylenebilir. Hackman ve Oldham modellerinde beş temel iş karakteristiği
tanımlamıştır. Bunlar; beceri çeşitliliği, görev kimliği (görevle özdeşleşme), görevin önemi,
otonomi ve işten alınan geri bildirim şeklinde sıralanabilir.
•

Beceri Çeşitliliği: Bir işi tamamlamak için kullanılan farklı beceri ve yetenekleri
ifade etmektedir. Bir tezgâhtara müşteri ile ilişki kurmanın yanında stokları
kontrol etmek veya vitrini yerleştirmek gibi ilave işler verilmesi buna örnek
verilebilir.

•

Görev Kimliği (Görevle Özdeşleşme): Bir işi tüm olarak tamamlamak için
gerekli olan aşamaların tümüdür. Bu şekilde birey yaptığı işin bütün içindeki
anlamını görmektedir. İşgörenler kendilerinde bir bütünü tamamlama duygusu
meydana getiren işlerle daha fazla özdeşleşirler. Tipik bir montaj hattı işi gibi bazı
işlerde çalışan işgörenlerin işlerini yaparken bütünü görmelerine imkân yoktur. Bu
nedenle de işi tamamlamaktan dolayı başarı duygusunu çoğu zaman hissetmezler.
İşlerin içeriği, kişilerin son çıktıya kendi katkılarını görebilecek şekilde
düzenlenirse işten duyulan tatmin artacaktır.

•

Görevin Önemi: İşin örgüt veya toplum içindeki önemi ve etkisini ifade
etmektedir. Örneğin, hava trafik görevlilerinin yaptığı iş, hem çalıştıkları örgüt
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açısından hem de toplum açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü yaptıkları
bir hata hem örgüte hem de topluma büyük zarar verecektir.
•

Otonomi: İşin işgörenlere verdiği özgürlük veya serbestiyet miktarını ifade
etmektedir. İşi tamamlarken veya programlarken işgörenin sahip olduğu karar
verme özgürlüğüdür. Burada işgören işini yaparken bir başkasına danışmadan
veya bir takım prosedürlere uymadan kendi başına karar verebilmektedir.

•

İşten Alınan Geri Bildirim: İşe yönelik faaliyetlerin sonucundan doğrudan ve
duyumlarıyla elde ettiği bilgi miktarını ifade etmektedir. Örneğin günün sonunda
kaç birim mal sattığı ya da kotasına ne kadar yaklaştığını görebilen bir satış
elemanı, işinin içeriğinde bulunan geri-bildirim sağlama özelliği nedeni ile diğer
bazı işlere göre yaptığı işten daha fazla tatmin duyacaktır.

İş karakteristikleri modeli ve temel iş karakteristikleri, çalışanların güdü ve tatminini
etkileyerek;(1) işin birey için anlam taşıması, (2) işlerin sonuçlarından sorumluluk alma ve (3)
sonuçlar hakkında bilgili olma olmak üzere üç önemli psikolojik durumu ortaya
çıkarmaktadır.
İşin birey için anlam taşıması, bireyin tecrübe sahibi olduğu işin birey için anlamlı ve
değerli olmasını ifade etmektedir. Beceri çeşitliliği, görev kimliği ve görevin önemi, doğrudan
işin birey için anlamına etki eden faktörlerdir. Eğer iş bu üç temel karakteristik açısından
yüksek ise işgörenler yaptıkları işin anlamlı olduğunu düşüneceklerdir. Yaptıkları işin bu üç
temel karakteristik açısından düşük olması durumunda ise işin birey için ifade ettiği anlam
azalacaktır.
İşi yaparken özgür olma ve işin sonucunda sorumluluk alma (otonomi), bireyin yaptığı
veya ortaya çıkardığı işin sorumluluğunu taşımasını, başarı veya başarısızlığından dolayı
kendini sorumlu hissetmesini ve bunun sonucunda yaptığı işten elde ettiği güdülenme ve
tatmin düzeyinin yüksek olmasını ifade etmektedir. Özellikle temel iş karakteristiği olan
otonominin burada önemli olduğu söylenebilir. Öyle ki otonomi arttıkça işgörenin duyacağı
sorumluluk da artacaktır.
Sonuçlar hakkında bilgili olma ise, bireyin yaptığı işi bilmesi, anlaması ve ne derece
iyi veya kötü yaptığının hakkında bilgilendirilmesini ifade etmektedir. İşgörenler doğal olarak
ürettikleri işi ne kadar iyi yaptıklarını bilmek ister. Bu bilgiler işgörenlere birlikte çalıştığı
insanlardan, ast ya da üstlerinden, danışmanlarından veya müşterilerinden gelebilir.
Söz konusu üç psikolojik durum (işin birey için anlamlı olması, sorumluluk ve geri
bildirim) arttığı ölçüde bireyin işten duyduğu güdüleme, başarı ve tatmin duygusu artacaktır.
Dolayısıyla bireyin iş devamsızlığı ve örgütü terk etme oranı azalacaktır. Söz konusu hususlar
Şekil 17 üzerinde özetlenmiştir.
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Kritik Psikolojik
Durumlar

İş Karakteristikleri

Personel ve İş
Sonuçları

Beceri Çeşitliliği

Yüksek düzeyde içsel,
iş motivasyonu

Yapılan işleri anlamlı
kılar

Görev Kimliği
Görevin Önemi
Otonomi

İş sonuçları için
sorumluluk kazandırır

İşten Alınan
Geri Bildirim

Yapılan işin gerçek
sonuçları hakkında
bilgi sağlar

Yüksek kalitede iş
performansı
Yüksek düzeyde iş
tatmini
Düşük düzeyde işten
ayrılma ve işe
gelmeme

İşgören gelişimi
güç ihtiyacı

Şekil 17: İş Karakteristikleri Modeli
Şekilde de görüldüğü üzere bireyin gelişme ihtiyacı açıklanırken iş karakteristikleri ile
iş sonuçları arasında bir bağlantı kurularak bunlar uyumlaştırılmaya çalışılmaktadır. Örneğin
gelişme ihtiyacı yüksek olan bireylerin işleri zenginleştirildiğinde daha çok gelişme
göstermektedir. Diğer bir deyişle yapılan iş bu bireyler için anlamlı olmakta, sorumluluk
alınması arzu edilmekte ve geri bildirime daha çabuk ulaşılmaktadır. Yüksek ve düşük iş
karakteristiklerine yönelik örnekler Tablo 7 üzerinde görülebilir.
Tablo 7: Yüksek ve Düşük İş Karakteristiklerine Örnekler
İş Karakteristiği

Durumu
Yüksek

Tamirciler, sürekli müşterilerle ilişki
içerisinde olanlar

Düşük

Bir dükkanda sadece sprey boya yapan
birinin beceri çeşitliliği

Yüksek

Mobilyanın tahtasını seçen, dizayn
eden ve yapan kişi

Düşük

Sadece masa ayağını yapan kişi

Yüksek

Bir hastanede yoğun bakım ünitesinde
çalışan hemşire

Düşük

Hastanede yerleri süpüren kişi

Yüksek

Telefon tesisatı yapan kişi

Düşük

Santral memuresi

Yüksek

Elektronik fabrikasında montajı
gerçekleştirip test yapan kişi

Düşük

Kalite kontrolü yapan kişi

Beceri Çeşitliliği

Görev Kimliği

Görevin Önemi

Otonomi

İşten Alınan Geri Bildirim

Örnek

266

Yukarıda açıklanan faktörler dikkate alınarak işletmelerde çeşitli iş dizaynı
yaklaşımları uygulanmaktadır. İş dizaynı uygulamalarında temel amaç, yukarıda da
belirtildiği gibi, işlerin yapısını kişileri daha fazla motive edici hale getirerek onların
performansını geliştirmektir. Ancak iş dizaynı uygulamaları aynı zamanda işletme stratejisi ve
bu stratejiye en uygun örgüt yapısı ile de uyumlu olarak düzenlenmelidir. Örneğin bürokratik
yapıya sahip bir örgütte iş bölümü ilkesi doğrultusunda işlerin aşırı uzmanlaşmaya imkân
verecek şekilde yapılandırılması daha uygun olacaktır. İş dizaynı çalışmaları kapsamında
kullanılan başlıca teknikler; iş basitleştirme, iş rotasyonu, iş genişletme, iş zenginleştirme,
özerk çalışma grupları ve esnek çalışma biçimleridir. Ayrıca işgörenlere işlerini yeniden
dizayn etme fırsatı sağlayan bireysel iş yapılandırma ve bireysel iş müzakereleri de iş dizaynı
uygulamaları içinde incelenebilir.

12.3. Atıf Teorisi
Son zamanlarda önem kazanan motivasyon teorilerinden biri de atıf teorisidir. Teoride,
kişilerin başkalarının davranışlarını açıklamada atıflar yapmasına odaklanılmaktadır. Bireyin
kendi davranışlarını da içine alan, diğer bireylerin davranışlarını gözlemlemesi ve sonra bu
davranışın anlam ve nedenine atıfta bulunması, teorinin temel dayanak noktasını
oluşturmaktadır. Kişilerin atıflarını, davranışları açıklanan kişinin kişilik özelliklerine ya da
davranışta bulunduğu sosyal ortama bağlayarak yaptığı kabul edilmektedir.
Atıf teorisi üç temel varsayıma dayanmaktadır. Bunlar; (1) insanların hem kendi
davranışlarının hem de başkalarının davranışlarının nedenlerini belirlemeye çalıştıkları, (2)
davranışların nedenlerinin belirlenmesinin rastgele değil, belli kurallar doğrultusunda
yapıldığı ve (3) belirli davranışlara atfedilen sebeplerin, sonraki heyecan ve heyecan dışı
davranışları yönlendirdiği şeklindedir. Atıf teorisine göre bireyler, algılamalarını
değiştirebilir. Bu sebepten dolayı yöneticiler, çalışanlarda meydana gelebilecek bu
değişikliklerin meydana getirebileceği sonuçları ve etkilerini bilmek ihtiyacı hisseder.
Atıf teorisi kapsamında geliştirilmiş olan en bütünleşmiş yapı Kelley tarafından ortaya
konulmuştur. Kelley kişilerin davranış göstermesini ve motivasyonunu sağlayan nedenlerle
ilgilenmiş ve nedenler çoğunlukla gözlenemediği için bilişsel süreçlere ve özellikle algılara
önem vermiştir.

12.4. Motivasyonda Duygular
Bahsedilen motivasyon teorilerinin çoğu, çalışanların aynı zamanda birden çok
sorumluluğu başarıyla taşımaya çabaladığını ve duyguların motivasyon üzerindeki etkilerini
açıklamamaktadır. Oysa günümüzde bireylerin üstlendiği birçok görev vardır. İyi bir anne,
sevilen bir eş, yararlı bir evlat, iyi bir arkadaş, duyarlı bir vatandaş, başarılı bir çalışan ve
mutlu bir insan olmak, yüklenilen görevlerden bazılarına örnek olarak verilebilir.
İnsan bir çok görev üstlenmeye çabalasa da bunların hepsini başarabilecek yeterli
motivasyona sahip değildir. Duygular (heyecan, korku, mutluluk, istek, heves vb.) hangi
benliğimizin motivasyona ihtiyacı olduğunu işaret etmektedir. Duygular gerek motivasyonun
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oluşmasında gerekse de motivasyon sürecinde yardımcı olacaktır. Klasik teoriler ise
insanların motive edilmesi gereken birçok benliği olduğunu ve duyguların motivasyondaki
önemini dikkate almamakta ve bu duruma açıklama getirememektedir. Oysa ruhsal durumun
iş motivasyonunu etkilediği açıktır. İnsanlar hangi benliklerini motive etmek istediklerine
duyguları ile karar vermektedir. Dolayısıyla çalışanların duygularının motivasyona olan etkisi
göz ardı edilmemelidir. Duygular motive edilecek olan benliğin değişmesine sebep olabildiği
gibi karar verilmiş olan benliğin motivasyonunda da önemli rol oynayacaktır. Rexford
Hersey, 1932 yılında yaptığı çalışmada, çalışanların ruh durumu ve üretkenlikleri arasında
ilişki olduğunu belirlenmiştir. Standart üretimin 100 birim bir işletmede gerçekleştirilen
çalışma sonucunda ruh durumu pozitif olan bireylerin üretiminin 101,7; nötr olan bireylerin
100,3 ve negatif olan bireylerin 93,2 olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde de aynı sonuca
ulaşan çalışmalarla karşılaşılmaktadır.
Modern görüşte insanların iki şekilde motivasyonu söz konusudur. Bunlardan ilki
motive edilecek benliği seçmekte etkili olan işe başlama motividir. Diğeri ise benlik
seçildikten sonra konumu korumak ve geliştirmek için kullanılacak işi sürdürme motividir. Bu
motivlerin benlikler ile olan ilişkisi, Şekil 18 üzerinde görülebilir.
Şahıs

Durum

Hisler

Motivasyon Benlikleri
- İyi eş
- İyi evlat
- İyi arkadaş
- İyi vatandaş
- Başarılı işgören
- İyi ebeveyn

İşi Sürdürme Motivasyonu

Duygular
Ruh
Durumu
İşi Başlama Motivasyonu

Şekil 18: Duyguların Motivasyon İle İlişkisi

12.5. İnsancıl Motivasyon
İnsancıl psikoloji hareketinin ana ilkesi; aslında bütün insanların motive edildiği,
kimsenin asla motivasyonsuz olmadığı, bazen insanların yapılması tercih edilmeyen şeylere
için de motive edilmiş olabileceği, ancak onların tamamen motivasyonsuz olduğunu
düşünmenin doğru olmayacağı şeklindedir. İnsancıl psikolojide insan; zihinsel, duygusal ve
sosyal faktörler içinde bir bütün olarak incelenmekte ve bu faktörlerin öğrenmeyi nasıl
etkileyeceği üzerinde durulmaktadır. İnsancıl psikoloji ile kişilerin algılamaları ve içten gelen
ihtiyaçlarına cevapları üzerine odaklanılmakta, motive edilme, insanların büyüme ve
gelişmelerine neden olan, etkin bir içgüdü olarak görülmektedir.
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Bu teoride motivasyon, öğretmenin öğrenciye dışsal olarak yaptığı bir davranış ya da
olgu değildir. Aksine motivasyon; büyüme, gelişme ve yeni tecrübeleri entegre etmek için
halihazırda var olan pozitif bir eğilimi beslemedir. Her insan doğuştan tüm insan
davranışlarına enerji veren ve onu yönlendiren büyüme ilkesine sahiptir. Önünde oturan
arkadaşını dürtükleyen sekizinci sınıf öğrencisi bile motive edilmiştir. Ancak onun
motivasyonu akademik olmayan etkinliklere yöneliktir4 1
İnsancıl yaklaşıma göre her birey değerlidir. Çünkü birey doğuştan değerli bir
varlıktır. Çevrenin öğrenme ve motivasyondaki rolünü destekleyen ikna edici kanıtlar vardır.
Öğretmenler sınıfta öğrencilere sadece bilgi verip, istenen cevabı pekiştirmez. Bunun yerine
hem öğrenciyi hem de öğrenen kişisel gelişimi kolaylaştırır.
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Uygulamalar
Başkentte Şoförlere "Sosyal Motivasyon"
EGO Genel Müdürlüğü, günde en az 8 sefere çıkan, yüzlerce vatandaşla yüz yüze
iletişim kuran, trafikte saatlerini geçiren otobüs şoförlerini işe motive etmek, streslerini
hafifletmek için ödüllendirme yöntemini kullanıyor. Toplu İş Sözleşmesi'ne konulan bir
maddeyle, personeli yılda iki kez sinemaya, iki kez de tiyatroya götüren EGO yönetimi, her
ay en fazla 10 çalışanına da ödül yönetmenliğine göre belirlenen miktarlarda ikramiye
veriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, gelişen teknoloji ve
Başkentlilerin şikayet ve ihtiyaçları doğrultusunda otobüs filosunu sürekli yenileyen, otobüs
şoförlerini de 'halkla ilişkiler, çevre, stres yönetimi' gibi çeşitli eğitimlerden ve psiko-teknik
testlerden geçiren EGO Genel Müdürlüğü'nün, stres altında çalışan şoförlerin iş verimini
artırmak için de pozitif yöntemler kullandığı belirtildi. Kent içi toplu taşımanın en önemli
aktörlerinden otobüs şoförlerini, halkın karşısına güler yüzlü ve mutlu çıkarmak için
ödüllendirme yöntemini kullanan EGO yönetiminin, halkla ilişkiler konusunda verdiği
yoğun eğitimlerin yanı sıra, personelini yılda iki kez tiyatro iki kez de sinemaya götürdüğü
ifade edilen açıklamada, toplu iş sözleşmesinde de yer alan madde gereği son olarak 'Eyvah
Eyvah 2' filmini ve Altındağ Tiyatrosu'nda 'İçimizden Biri' adlı oyunu izleyen personelin de
bu uygulamadan oldukça memnun olduğu bildirildi.
Şoförlerin Ödüllendirme Karnesi
EGO personelinin motivasyonunu sağlayan ödüllerin tiyatro ve sinemayla sınırlı
kalmadığı dile getirilen açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni'nin, geçen yıl
aldığı karara göre de olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda, emsallerine göre başarılı
görev yaptığı görülen personele, ödül kurulu tarafından belirlenen oranlarda ikramiye
veriliyor.
Her gün ortalama 600-650 bin yolcu taşıyan, Ankara'nın dört bir yanında yaklaşık
299 bin 250 kilometre yol kateden EGO otobüs şoförlerinin, yönetmelikte yer alan şartlara
göre ödül almaya hak kazandığı vurgulanırken, her ay en fazla 10 kişiye verilen ikramiye
niteliğindeki ödülü hak etmek için, şoförlere 'Personel Ödüllendirme Karnesi' düzenlendiği
bildirildi.
Karnede şoförlere şu başlıklarda puan veriliyor: ''Personelin, işverene, amirlerine, iş
arkadaşlarına ve yolculara saygılı davranması, çevresine iyi örnek olması, mesaiye devam
ve görevin yerine getirilmesinde tam ve eksiksiz olması, kullandığı otobüsün temizliğine,
bakımına özen göstermesi, son altı ay içinde kaza yapmamış olması, kuruluş web sayfası,
mavi masa ve otobüs işletme dairesi başkanlığı aracılığı ile hiç şikayet almaması, son bir yıl
içinde hiç disiplin cezası almaması, kuruluşun çıkarlarını savunduğu somut olaylarla
kanıtlanmış olması, araç bakım ve onarımında yeni buluşlar yapması ve mevcut yöntemlerle
yararlı yenilikler meydana getirmesi, araç kullanımında yakıt tasarrufuna özen göstermesi,
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servisini ön görülen sürede verimli olarak tamamlaması, doğal afet ve olağanüstü hal ve
durumlarda büyük yararlılık göstermesi''.
Bu şartlara göre, karnesinde en yüksek puanı alan şoförler ödül kurulunun
değerlendirmesinin sonunda belirlenen miktarlarda, idare encümenin onayıyla ödül almaya
hak kazanıyor.

Kaynak: Habertürk, "Başkentte Şoförlere Sosyal Motivasyon", 25 Şubat 2011,
http://www.haberturk.com/yasam/haber/604748-baskentte-soforlere-sosyal-motivasyon
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Uygulama Soruları
•
•
•

Uygulanan sistemin temel unsurlarını açıklayınız.
Uygulanan sistem şoförler üzerinde etkili olur mu? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Uygulamada kullanılan başlıkların (kriterlerin) uygun olduğunu düşünüyor musunuz?
Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Motivasyonda kapsam ve süreç teorilerinin yanında; sosyal motivasyonu ya da iş
karakterlerinin motivasyona etkisini inceleyen, motivasyonda atıflar veya duygular konusunu
araştıran ya da motivasyonun insancıl yönü üzerinde duran teori ve yaklaşımlar söz
konusudur.
Sosyal motivasyon; çalışanların örgüt amaçları ile nasıl ortak bir duygu geliştireceği
ve bu amaçlar doğrultusunda nasıl motive edilebilecekleri üzerinde durmaktadır. Sosyal
motivasyon; bağlayıcı motivasyon, statü motivasyonu ve bağımlılık motivasyonu olmak üzere
üç başlık altında incelenmektedir. Bağlayıcı motivasyon, sosyal bir grup içinde olma
ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Statü motivasyonu, belirli bir statüye sahip olma
ihtiyacından doğmaktadır. Bağımlılık motivasyonu ise, bireyin kendisinden daha güçlü
insanlar ya da olgular tarafından korunma ihtiyacından kaynaklanan motivasyon olarak
tanımlanabilir. İşletmeler; üretim miktarına göre aylık ikramiye vererek, ortak mülkiyete ya
da karar alma süreçlerine katılımı sağlayarak sosyal motivasyonu oluşturabilir.
İş Karakterleri Teorisi, mesleklerin özel iş karakterlerini belirleyerek bu karakterlerin
nasıl birleşip değişik meslekleri oluşturduğunu, bunların bireyin motivasyonunu, tatminini ve
performansını ne şekilde etkilediğini açıklamaya çalışan bir kuramdır. İş Karakterleri
Teorileri'nden biri olan İş Gereklilikleri Tanımlama Kuramı'na göre işgörenlerin farklı
mesleklere farklı tepkiler gösterdikleri belirlenmiş, ilk kez işlerin nitelikleri saptanmış ve
bireylerin işlerine karşı gösterdikleri davranışsal farklılıkların önemi vurgulanmıştır. Diğer bir
İş Karakterleri Teorisi olan İş Karakteristikleri Modeli'nde ise beceri çeşitliliği, görev kimliği
(görevle özdeşleşme), görevin önemi, otonomi ve işten alınan geri bildirim olmak üzere beş
temel iş karakteristiği tanımlamıştır. Söz konusu karakteristikler çalışanların güdü ve
tatminini etkileyerek; işin birey için anlam taşıması, işlerin sonuçlarından sorumluluk alma ve
sonuçlar hakkında bilgili olma olmak üzere üç önemli psikolojik durumu ortaya
çıkarmaktadır.
Son zamanlarda önem kazanan Atıf Teorisi'nde ise kişilerin başkalarının davranışlarını
açıklamada atıflar yapmasına odaklanılmaktadır. Bireyin kendi davranışlarını da içine alan,
diğer bireylerin davranışlarını gözlemlemesi ve sonra bu davranışın anlam ve nedenine atıfta
bulunması, teorinin temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. Kişilerin atıflarını, davranışları
açıklanan kişinin kişilik özelliklerine ya da davranışta bulunduğu sosyal ortama bağlayarak
yaptığı kabul edilmektedir.
Heyecan, korku, mutluluk, istek, heves vb. duygular hangi benliğimizin motivasyona
ihtiyacı olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla duygular gerek motivasyonun oluşmasında
gerekse de motivasyon sürecinde yardımcı olacaktır. Klasik teorilerde ise duyguların
motivasyondaki önemi dikkate alınmamıştır. Oysa ruhsal durumun iş motivasyonunu
etkilediği açıktır. Dolayısıyla çalışanların duygularının motivasyona olan etkisi göz ardı
edilmemelidir. İnsancıl motivasyon yaklaşımında ise motivasyon; büyüme, gelişme ve yeni
tecrübeleri entegre etmek için halihazırda var olan pozitif bir eğilimi besleme şeklinde
tanımlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.

a)
b)
c)
d)
e)

Temel biyolojik gereksinimlerin sürdürülebilmesi için yürütülen ruhsal,
zihinsel ve entelektüel faaliyetlerin bütününe ne ad verilmektedir?
Bilişsel motivasyon
Psikolojik motivasyon
Sosyal motivasyon
Fiziksel motivasyon
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi sosyal temsillerin tanımıdır?
İnsanların çarpıcı özelliklerinden biri, başına gelen olaylara ilişkin açıklama
arayışına girmesi, hatta bazen de uydurmasıdır.
Temel biyolojik gereksinimlerin sürdürülebilmesi için yürütülen ruhsal,
zihinsel ve entelektüel faaliyetlerin bütünüdür.
Sosyal bir grup içinde olma ihtiyacından kaynaklanan motivasyondur.
Bireyin kendisinden daha güçlü insanlar ya da olgular tarafından korunma
ihtiyacından kaynaklanan motivasyondur.
Hiçbiri
Bireyin belirli bir statüye sahip olma ihtiyacından kaynaklanan sosyal
motivasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bağlayıcı motivasyon
Bağımlılık motivasyonu
Statü motivasyonu
İnsancıl motivasyon
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi sosyal motivasyonun oluşturulmasında kullanılan
araçlardan biri değildir?
Üretim miktarına göre aylık ikramiye verilmesi
Ortak mülkiyet
Kararlara katılma
Geleneksel yönetim uygulamaları
Hiçbiri
Mesleklerin özel iş karakterlerini belirleyerek bu karakterlerin nasıl
birleşip değişik meslekleri oluşturduğunu, bunların bireyin
motivasyonunu, tatminini ve performansını ne şekilde etkilediğini
açıklamaya çalışan teori aşağıdakilerden hangidir?
Sosyal motivasyon teorisi
İş karakterleri teorisi
Kapsam teorisi
Süreç teorisi
Atıf teorisi
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

İş Gereklilikleri Tanımlama Kuramı kim/kimler tarafından
geliştirilmiştir?
Hackman ve Oldham
Adams
Turner ve Lawrance
Lawler
Vroom
Aşağıdakilerden hangisi İş Karakteristikleri Modeli’nde kullanılan iş
karakteristiklerinden biri değildir?
Beceri çeşitliliği
Bireyin kendi oluşturduğu sosyal etkileşim
Görev kimliği
Görevin önemi
Otonomi
İş Karakteristikleri Modeli’nde bireyin yaptığı işin bütün içindeki
anlamını görmesini sağlayan iş karakteristiği aşağıdakilerden hangisidir?
İşten alınan geri bildirim
Bireyin kendi oluşturduğu sosyal etkileşim
Otonomi
Görevin önemi
Görev kimliği
İş Karakteristikleri Modeli’ne göre elektronik fabrikasında montajı
gerçekleştirip test yapan kişinin işten alınan geri bildirim düzeyi nasıldır?
Normal
Düşük
Aşırı düşük
Yüksek
Aşırı yüksek
Aşağıdakilerden hangisi Atıf Teorisi’nin varsayımlarından biri değildir?
Kişilerin atıflarını yalnızca davranışta bulunduğu sosyal ortama bağlayarak
yaptığı kabul edilir.
İnsanlar hem kendi davranışlarının hem de başkalarının davranışlarının
nedenlerini belirlemeye çalışır.
Davranışların nedenleri rastgele değil belirli kurallar doğrultusunda yapılır.
Belirli davranışlara atfedilen sebepler, sonraki heyecan ve heyecan dışı
davranışları yönlendirir.
Fizyolojik davranış

Cevaplar:

1)c, 2)a, 3)c, 4)d, 5)b, 6)c, 7)b, 8)e, 9)d, 10)a
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13. KAMU KURUMLARINDA MOTİVASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kamu Yönetimine Genel Bakış
13.2. Kamu Yönetiminde Motivasyon
13.2.1. Kamu Yönetiminde Kullanılan Motivasyon Araçları
13.2.1.1. Kamu Yönetiminde Kullanılan Ekonomik
Motivasyon Araçları
13.2.1.2. Kamu Yönetiminde Kullanılan Psiko-Sosyal
Motivasyon Araçları
13.2.1.3. Kamu Yönetiminde Kullanılan Örgütsel ve
Yönetsel Motivasyon Araçları
13.2.2. Kamu Yönetiminde Motivasyon Konusunda Yapılan Araştırma
Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu yönetiminin genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.
2. Kamu sektörü ile özel sektörü karşılaştırarak farklılıklar hakkında bilgi veriniz.
3. Kamu yönetiminde kullanılabilecek ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel motivasyon
araçları hakkında bilgi veriniz.
4. Türk kamu yönetiminde kullanılan ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel motivasyon
araçlarını belirtiniz.
5. Kamu kurumlarında yöneticilerin çalışanlarını motive etmede kullandıkları araçların tespit
edilmesi ve çalışanları motive eden unsurların neler olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan
çalışmalar hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kamu Yönetimine Genel
Bakış

Kamu Yönetiminde
Kullanılan Motivasyon
Araçları

Kamu Yönetiminde
Motivasyon Konusunda
Yapılan Araştırmalar

Kazanım
Kamu yönetiminin genel
özellikleri ve özel sektörden
farklılıkları konusunda bilgi
verebilmek.
Genel kamu yönetiminde
kullanılabilecek ve Türk
kamu yönetiminde
kullanılan ekonomik, psikososyal ve örgütsel-yönetsel
motivasyon araçları
hakkında bilgi verebilmek
Kamu yönetiminde
motivasyonu sağlayıcı
araçların belirlenmesine
yönelik yapılan bazı
araştırma sonuçları hakkında
bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Kamu
Kamu yönetimi
Türk kamu yönetimi
Kamu kurumları
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Giriş
Kamu örgütleri, genel ve kolektif ihtiyaçları karşılamak ve kamu yararı sağlamak
üzere kurulmuş devamlı ve düzenli etkinlikleri yürüten kurumlar olarak tanımlanabilir. Kamu
kurumlarındaki faaliyetlerin planlaması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreci ise kısaca
kamu yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Özel sektör işletmelerinin idare edilmesiyle
kıyaslandığında oldukça farklı özelliklerin ve süreçlerin söz konusu olduğu kamu
yönetiminde önemli konulardan biri de kamu kurumlarında çalışanlarının kurumun amaçları
ve faaliyetleri doğrultusunda motive edilmesidir. Devletler kamu yönetimlerinde çalışanlarını
motive edebilmek için farklı özendirici araçlardan yararlanılabilmektedir. Ülkemiz açısından
ise kamu yönetiminin yapısı, bürokrasi, süreç tıkanıkları, katı kurallar ve kural yoğunlukları
nedeniyle motive edici araçların kullanımının sınırlı sayıda ve sınırlı verim sağlayacak
nitelikte olduğu söylenebilir.
Bu bölümde öncelikle kısaca kamu yönetiminin genel özellikleri üzerinde durulacak,
sonrasında ise kamu yönetiminde kullanılabilecek ekonomik, psiko-sosyal ve örgütselyönetsel motive edici araçlar incelenecektir. Bu başlık altında Türk kamu yönetiminde
kullanılan ve kullanılmayan motive edici araçlar üzerinde de durulacaktır. Bölümün son
kısmında ise kamu kurumlarında yöneticilerin çalışanlarını motive etmede kullandıkları
araçların tespit edilmesi ve çalışanları motive eden unsurların neler olduğunun belirlenmesi
amacıyla uluslararası literatürde ve Türkiye'de yapılan bazı çalışmaların sonuçları hakkında
bilgi verilecektir.
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13.1. Kamu Yönetimine Genel Bakış
Sosyal bir ihtiyaç olarak yönetim, insanların birlikte yaşamalarının sonucu olarak
ortaya çıkmıştır. Sosyal bir varlık olduğu için insan tek başına yaşayamamakta ve başka
insanlarla mal veya hizmet değişimi gibi konularda ilişki içerisinde bulunmaktadır. İnsanlar
arasındaki bu ilişkiler ağı, sosyal, idari ve siyasal yapıyı meydana getirmektedir.
Kamu yönetimini tanımlamak için kamu yönetiminin temel iki yönüne atıf yapılabilir.
Kamu yönetiminin bir yönü işlevsel diğer yönü ise yapısaldır. İşlevsel bir kavram olarak
kamu yönetimi, genel kuralları ve kamu politikası kararlarını uygulama sürecidir. Bu yönüyle
bakılacak olursa kamu yönetimi, kamu politikalarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir
ve böylece siyasi sürecin bir parçasını oluşturur. Kısaca kamu yönetimi, işlevsel anlamda
kamu politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi sürecidir. Yapısal bir kavram olarak kamu
yönetimi ise, devletin örgütsel görünümünü yansıtmaktadır. Bu anlamda kamu yönetiminin
siyasi organların yürütmeye ilişkin kolu ve devlet ve toplum düzeninin temel dayanağı olduğu
söylenebilir.
Her kamu hizmeti kendi kurallarına ve yasal düzenlemelere tabi olsa da kamu
hizmetlerinin bütününde egemen olan bazı ilkeler vardır ve kamu hizmetleri bu temel ilkeler
çerçevesinde varlığını sürdürmektedir. Bunlar süreklilik, değişkenlik, nesnellik ve eşitlik ve
bedelsizlik olarak sıralanabilir. Kamu hizmetleri, tatmininde kamu yararı bulunan bir
gereksinimi karşılayan faaliyetler olarak kabul edildiklerinden bu hizmetlerin sürekli ve
düzenli bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Aksi durumda kamu gereksinimi
karşılanamayacak ve kamu yararı gerçekleşemeyecektir. Bunun yanında bir faaliyetin kamu
hizmeti halini alabilmesi o yöndeki kamusal ihtiyacın en uygun biçimde karşılanması amacını
taşıdığından kamu hizmetleri değişken olmalı, yani gelişen teknoloji ve günün koşullarına
uygun olmak zorundadır. Kamu hizmetlerini günün koşullarına uyarlamak için yeni
yöntemlere ve uygulamalara her zaman yer vermek gerekmektedir. Nesnellik ve eşitlik ise
kamu hizmetleri yürütülürken nesnel ve tarafsız olma zorunluluğunu ifade etmektedir. Keza
kamu hizmetlerinin amacı bireysel ihtiyaçlardan ziyade kamusal ihtiyaçların giderilmesidir ve
bu nedenle yönetim kamu hizmetlerinden yararlanma ve kamu hizmetlerine katılma
konusunda bireylere eşit davranmak zorundadır. Bedelsizlik ise yürütülen kamu
hizmetlerinden herhangi bir bedel almamayı ifade etmektedir. Bununla birlikte günümüzde
kamunun üstlendiği hizmetlerin çoğalması ve hizmetten yararlananların sayısının artması
sonucunda ödeme gücü dikkate alınarak bazı hizmetleri alan bireylerden katılma payı
alınmaktadır.
Kamu sektörü özel sektör ile karşılaştırıldığında, benzeyen yönler ile birlikte pek çok
farklılığın söz konusu olduğu görülmektedir. Amaç farklılığı, işleyiş farklılığı, kurumların
yapısı ve yöneticilerin motivasyonu, kurallar ve kuralların yoğunluğu, sosyal maliyet, kamu
gücü, motive edici ve caydırıcı unsurları kullanma ve denetim konularında iki kesim arasında
önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.
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13.2. Kamu Yönetiminde Motivasyon
Toplumun ortak gereksinmelerini karşılamak üzere özel sektörün yerine getiremediği
ya da kârlı bulmayarak yapmadığı bir kısım işler bulunmaktadır. Bu yapılmayan işler yerine
getirilmek zorunda olduğundan devlet bu kamu hizmetlerini kamu örgütleri aracılığı ile yerine
getirmektedir.
Kamu örgütleri, genel ve kolektif ihtiyaçları karşılamak ve kamu yararı sağlamak
üzere kurulmuş devamlı ve düzenli etkinlikleri yürüten kurumlardır. Bu durumda örgütlenme
modeli çoğunlukla dikey örgütlenme tipidir ve bu örgütlenme şekli otoriter bir nitelik
taşımaktadır. Bu tip örgütlerde yönetme yetkisi tek bir makamda toplanmıştır. Emirler bir üst
makamdan alt kademelere doğru gitmektedir. Dikey örgütlenmede sorumluluklar aşağıdan
yukarıya doğru ve kesin olarak saptanırken uzman personelin görüşlerinden
yararlanılmamaktadır. Üst kademelere gidildikçe ise otorite ve sorumluluk artmaktadır. Ast ve
üst kademeler arasındaki ilişkiler dikeydir.
Kamu yönetimindeki dikey örgütlenme ve merkezden yönetim uygulamaları nedeniyle
işgörenlerin kararlara katılımı ve yetki sahibi olmaları gibi en önemli motivasyon araçlarından
yararlanmanın oldukça zor olduğu söylenebilir. Böyle bir ortamda işgörenler, sahip oldukları
sınırlı yetkileri dahi üst makamlara danışarak kullanabilmektedir. Bu durumda ise işgören,
kendisini örgütün bir parçası olarak hissetmemekte ve dolayısıyla motivasyonu da yetersiz bir
düzeyde kalmaktadır. Bu tür bir örgütlenme ortamında yönetici, birçok kararı kendisi almakta
ve yapılan işlerin çoğunluğunu bizzat kontrol etmekte olduğundan, kurumun performansını ve
başarısını çoğunlukla kendi ürünü olarak görecek ve bu anlamda işgörenlerini motive etmeyi
bir ihtiyaç olarak görmeyecektir. Bununla birlikte yine bu şekil örgütlenme ortamındaki bir
yönetici işgörenlerini motive etmek istese dahi, ne onları yakından tanıyacak ne de onların
ihtiyaçlarını giderecek motivasyon araçlarından istifade etme zamanını bulacaktır.
Söz konusu duruma karşın gerek farklı ülkelerin kamu yönetimlerinde, gerekse de
ülkemiz kamu yönetiminde çalışanları kısmen de olsa motive edebilmek için farklı özendirici
araçlardan yararlanılabilmektedir. Bu araçlardan bir kısmı aşağıda incelenmiştir.

13.2.1. Kamu Yönetiminde Kullanılan Motivasyon Araçları
Daha önce bahsedilen motive edici araçlardan bir kısmı kamuda yoğun şekilde
kullanılırken bir kısmı gerek kamudaki örgüt yapısının aşırı hiyerarşik olmasından gerekse de
gerek yasal düzenlemelerin eksikliğinden kullanılamamaktadır. Tercih edilen araçların
çoğunun genellikle ek yarar ya da sosyal yardım niteliğinde olduğu görülmektedir.

13.2.1.1. Kamu Yönetiminde Kullanılan Ekonomik Motivasyon
Araçları
Çalışanların motive edilmesinde çok önemli bir yere sahip olan ekonomik
özendiriciler açısından bakıldığında, kamu kurumlarında ücretin önemli bir motivasyon ve
caydırıcılık aracı olduğu söylenebilir. Personelin beklenenden fazla zam alması olumlu yönde
283

motive edici bir yöntem iken, disiplin yönetmeliğinin belli unsurlarına uymayan personele
aylıktan kesme cezasının verilmesi caydırıcı bir nitelik taşıyacaktır. Modern personel
yönetiminde ancak son çare olarak kullanılabilecek olan daha az ücret ödeme tehdidi, ücret
artışının tersi olarak uygulanan yöntemdir. Fakat bu yöntemin arzu edilmeyen sonuçlar
doğurmaması için gereken önlemler alınmalıdır. Ücret artışı, her zaman için sanıldığı kadar
güçlü bir motivasyon aracı olmayabilir. Kişinin aldığı ücret ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve
üstüne ücretinden arttırabiliyorsa, kişinin ücretine yapılacak olan zam motivasyon açısından
pek bir şey anlam ifade etmeyecektir. Bunun yanında Türk kamu yönetiminin mevcut ücret
rejiminin, çalışanları kişisel performanslarına ve örgüte katkıları ölçüsünde ücretlendirmek bir
yana, aksine başarının takdir edilebilmesine izin vermeyen katı bir yapı görünümünde olduğu
söylenebilir. Bununla birlikte kamu sektörüne yönelik ücret dağılımındaki dengesizlikler de
kamuda çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyebilmektedir.
Diğer bir motive edici araç olarak prim sisteminin kamu yönetiminde uygulanmasının
oldukça zor olduğu söylenebilir. Özellikle üretilen hizmetin ölçülmesinin mümkün olmadığı
durumlarda primli ücret konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Örneğin verilen hizmetin
ölçümünün zor olduğu bir kamu kurumunda aynı serviste aynı işi yapanlar için primli ücret
uygulamasına gitmek hakkaniyet açısından oldukça zor olabilir. Ayrıca primin
hesaplanmasında harcanan çaba yerine keyfi usullere göre prim verilmesi çalışanlar arasında
huzursuzluğa neden olabilir. Bunun yanında primli ücret personeli daha çok çalışmaya
özendirirken, çalışanın yıpranmasına ve kalitenin düşmesine de neden olabilir. Primli ücret
sistemi ile personel motive edilmek isteniyorsa, sayılan sakıncaların en az seviyeye
indirilmesi gerekmektedir. Türk kamu yönetiminde motive edici araç olarak primli sistemden
hiç yararlanılmadığı söylenebilir.
Bir başka ekonomik motivasyon aracı olan kâra katılma yönteminin kamu
kurumlarında çok tercih edilecek bir motivasyon aracı olmadığı söylenebilir. Keza kamunun
temel amaçlarından biri de kâr amacı gütmemesi ve yapılan hizmetlerin kamu yararına ve
bedeli varsa kârsız bedeli üzerinden yapılmasıdır. Bu nedenle böyle bir aracın kamu
kurumlarında uygulanması kamu yararını göz ardı etmek anlamına gelecektir. Bu yöntemin
uygulanabileceği kurumlar, kamu ortaklığı içinde kâr amacı güden faaliyetlerde bulunan
kuruluşlar olabilir. Örneğin özel statüde olan Ziraat Bankası veya Halk Bankası gibi
kurumlarda bu yöntemi uygulamak daha isabetli olacaktır. Kamu kurumlarında ekonomik
ödüllendirme ise genel anlamda üstün başarı gösteren personele aylıkla ödüllendirme adı
altında yapılan ek ödemeleri kapsamaktadır. Kamu kurumlarında aylıkla ödüllendirmenin,
daha çok yılda bir kez alınan ücret haline dönerek motivasyon özelliğini kaybetmiş bir araç
olduğu söylenebilir.
Kamu kurumlarında en çok uygulanan motivasyon aracı sosyal haklardır. Ülkemizde
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sosyal haklar ile ilgili bölümünde bu durum
düzenlenmeye çalışılmıştır. Sosyal hak ve yardımlar kapsamında verilen izinler, hastalık
sigortası, sosyal tesislerden faydalanabilme, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı, ölüm
yardımı, tedavi yardımı ve ayni destek şeklinde verilen yardımlar ise kısmen de olsa
çalışanları motive etmektedir. Çalışanların yurtiçi ve yurtdışı hizmet içi eğitim olanakları,
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kurum lojmanlarında oturma imkânı, kurumun tatil, misafirhane ve kamplarından
yararlanılabilmesi, işe geliş gidişlerde servis aracı sağlanması ve çalışanların çocukları için
kreş açılması da çalışanların motive edilmesine destek olmaktadır. Bunun yanında işsizliğin
önemli bir sorun olduğu Türkiye’de kamu sektöründe ömür boyu iş güvencesinin olması,
görevle ilgili bir sorunla karşılaşıldığında devlet himayesinin kullanılması, başvuru ve şikâyet
hakkı, dava açma hakkı vb. çalışanları güvence anlamında motive edebilmektedir.

13.2.1.2. Kamu Yönetiminde Kullanılan Psiko-Sosyal Motivasyon
Araçları
Çalışanların motive edilmesinde ekonomik özendiriciler kadar önemli görülen psikososyal motivasyon araçların bir kısmı kullanılarak sosyal veya psikolojik tatmin yoluyla kamu
çalışanları motive edilmeye çalışılmaktadır. Ancak aşırı bürokratik yapı ve mevzuat engelleri
nedeniyle psiko-sosyal motivasyon araçlarının çoğunun Türk kamu yönetiminde
kullanılmadığı söylenebilir.
Çalışmada bağımsızlık aracı olarak bakıldığında, kamu çalışanlarının kamu
kurumlarında personel amirleri ile aynı çatı altında çalışma ortamı yerine, amirlerin gözetimi
ve kontrolünden uzak bir görevde çalışmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bunun nedeni
personelin amir yanında baskı altında hissetmesi ve olduğu gibi davranamayıp yaptığı işe
odaklanamamasıdır. Buna karşın Türk kamu yönetiminde çalışmada bağımsızlık aracının
neredeyse hiç kullanılmadığı söylenebilir. Aşırı kuralcı, katı ve bürokratik yapıda kamu
çalışanları amirleri tarafından sıkı denetim altındadır. Ayrıca neyin nasıl yapılacağı kesin
kurallara bağlandığından çalışanların inisiyatif kullanması çok mümkün değildir.
Değer ve statü, kamu kurumlarında önem verilen psiko-sosyal araçlardandır. Bir kamu
çalışanının değer ve statü sahibi olması ve bu doğrultuda bulunduğu birimde şef olması, tek
başına bir odada oturması, makam odası olması, odasında klima olması, kendisine araç tahsis
edilmesi, çevresinden saygı görmesi, her zaman danışılan ve görüşleri alınan birisi olması vb.
pek çok durum çalışanları motive etmektedir. Burada gelişme olanaklarının motive edici
etkisinden de bahsedilebilir. Çalışanlar kurumun eğitim olanaklarından yararlanarak yükselme
yarışı içine girmektedir. İnsanlar sürekli çalıştığı işte sıradanlaşmakta ve yükselme arzusu
içinde olmaktadır. İlerleme veya yükselme yolları tıkanan kişinin çalışma gayreti azalacaktır.
Bu nedenle kurumlarda çalışanların sürekli yükselebileceği olanaklar bulundurulmalı ve
çalışanlar bu yönde motive edilmelidir.
Sosyal katılma aracı örgütlerde önemi yeni anlaşılmaya başlanan bir konudur. Bu
aracın kamu kurumlarında kullanım düzeyi incelendiğinde, kurumsal ya da makro düzeyde bir
kullanımdan bahsetmek mümkün değildir. Söz konusu uygulamalar; servis, departman ya da
birim düzeyinde, sosyal katılımın öneminin farkında olan yöneticiler tarafından, sosyal
katılımı yükseltmek ve çalışanlara sosyal grubun parçası olduklarını benimsetmek amacıyla
piknikler, personel geceleri vb. organizasyonlar yapılabilmektedir. İşyeri içerisinde ve
dışarısında gerçekleştirilecek bazı aktiviteler işi bir eğlenceye dönüştürmekle birlikte
çalışanların streslerini atmasında yardımcı olmaktadır. Yöneticiler çalışanlarına geziler,
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piknikler ve eğlenceler düzenleme gibi sosyal uğraşlar hazırlayarak çalışanların stresini atma
amacını gütmektedir. Çalışanların sosyal uğraşlara katılması kurumda verimli bir çalışma
ortamı sağlayacak ve iş monotonluğunun en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. Bu tür
sosyal uğraşlar sayesinde çalışanlar arasında dayanışma ruhu sağlanabilmektedir. Sosyal
uğraşların doğal olması için çalışanlar tarafından organize edilmesi daha verimli olacaktır.
Psikolojik güvence, Türk kamu yönetimi için belki de en geçerli motivasyon
araçlarında biridir. Çalışanların ne yapacağını, kiminle çalışacağını veya nasıl yükseleceğini
bilmesi; bunun yanında emeklilik, sağlık veya kaza gibi ekonomik güvence sağlayan
sigortalarının olması onların psikolojisini etkileyen faktörlerdendir. Türk kamu yönetiminde
aşırı kuralcılık olması ve 657 rejiminin aşırı güvenceli olması nedeniyle bu imkanların
sağlandığı ve bu anlamda kurumlar içerisinde güven ortamının oluşturulduğu söylenebilir.

13.2.1.3. Kamu Yönetiminde Kullanılan Örgütsel ve Yönetsel
Motivasyon Araçları
Kamu çalışanlarının motive edilmesinde ekonomik ve psiko-sosyal motive edici
araçlarla birlikte daha önce bahsedilen örgütsel ve yönetsel araçlardan da yararlanılabilir. Bu
araçlardan bir kısmı Türk kamu yönetiminde hiç tercih edilmezken bir kısmı yaygın şekilde
kullanılmaktadır.
Örneğin örgütsel ve yönetsel motivasyon aracı olarak çalışanların katılımının
sağlanması, günümüzde var olan yönetim yapısı nedeniyle şu an için mümkün
görünmemektedir. Keza kamu yönetimin yapısı gereği tüm eylemler detaycı kanunlar
aracılığıyla yapılmakta ve bu durum gerek yöneticilerin gerekse de personelin inisiyatif
almasına olanak tanımamaktadır. Detaycı mevzuat yüzünden yöneticiler inisiyatiflerinde olan
konularda bile tek başına hareket etmekten ve kendi başlarına karar vermekten çekinmektedir.
Bir başka motivasyon aracı olan yetki ve sorumluluk devri, özellikle izin, hastalık,
yurt dışı seyahati ya da eğitime katılma gibi olağanüstü durumlarda başvurulan ve çalışanları
motive etmekten çok bir zorunluluk dolayısıyla kullanılan bir olgu olarak dikkat çekmektedir.
Bunun yanında özellikle bazı kamu kurumlarında kurum yöneticileri her konuda tek başına
karar verme ve tüm çalışanlarını denetleme yeteneğine sahip değildir. Bu durumda üstlere ait
görev ve sorumlulukların bir kısmının astlara devredilmesi anlamına gelen yetki devri,
çalışanların tanınma ve saygı görme ihtiyaçlarını tatmin edecek bir motivasyon aracı olarak
kullanılabilecektir.
Türk kamu yönetiminde belki de en çok başvurulan motivasyon aracı eğitim
faaliyetleridir. Bir kısmı yasal zorunluluklardan da kaynaklanan ve dolayısıyla motivasyon
amacından çok yasal zorunluluğun karşılanması amacını günden eğitim faaliyetleri, kamu
kurumlarında sürekli gerçekleştirilmektedir. Bireyin memur olarak çalışmaya başlaması ile
temel eğitim semineri süreciyle başlayan stajyerlik eğitimi memuriyet süresince devam
etmektedir. Bunun yanında bazı eğitimlere bağlı olarak yükselmeler de kamu kurumlarında
çok yaygındır. Yükselmeler, memurlar için belirlenen kariyer olanakları olarak tanımlanabilir.
Bu olanak gerek terfi sistemiyle gerekse görevde yükselme sınavları gibi yarışmacı bir yapı
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içerisinde uygulama alanı bulmaktadır. Söz konusu durumda eğitimlerin yükselme için temel
bir motivasyon aracı olduğu söylenebilir.
Diğer örgütsel ve yönetsel motivasyon araçlarının kullanımı açısından kamu
kurumlarına bakıldığında, amaçların bütünleştirilmesi, iş dizaynı çalışmaları, iletişim, esnek
çalışma ve fiziksel koşulların iyileştirilmesi gibi motive edici araçlardan Türk kamu
yönetiminde yeterince yararlanılamadığı söylenebilir. Aşırı kuralcılığın, hantal bir bürokratik
yapının ve mevzuatın ötesinde inisiyatif ve sorumluluk almayan ve almak da istemeyen bir
yönetici ve çalışan profilinin söz konusu olduğu durumda, esnekliği ve açık iletişimi
sağlayacak motive edici araçların kullanılması gerçekten de zor görülmektedir.
Türk kamu sektöründe kullanılan ve kullanılmayan tüm motive edici araçlar birlikte
değerlendirildiğinde; yapılan çalışmalara rağmen kamu yönetiminin yapısı, bürokrasi, süreç
tıkanıkları, katı kurallar ve kural yoğunlukları nedeniyle motive edici araçların kullanımının
sınırlı sayıda ve sınırlı verim sağlayacak nitelikte kaldığı söylenebilir. Kamu personelinin
büyük bölümü genel olarak yaptığı işten memnun görünmemekte ve yaptığı iş ile kendini
özdeşleştirememektedir. İş memnuniyetinin olmadığı bir ortamda olumlu yönde
motivasyondan bahsetmek de mümkün olmayacaktır. Kamu kurumlarında yöneticilerin
yetersiz olması, katı ve ilgisiz olması, kendi inisiyatifinde olan karar alma konusunda bile bu
inisiyatifini kullanmaktan kaçınması kurum ve personel açısından olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkilerde uzak mesafeler bulunmakta ve
güven duygusu yer almamaktadır. Böyle bir ortamda yöneticinin personelini kurumun kuruluş
hedefleri doğrultusunda yönlendirmesi ve beklenen verimin sağlanması mümkün
olmayacaktır. Kamu kurumlarındaki en büyük sorunlardan birinin de merkeziyetçi ve katı
mevzuatçı yapı nedeniyle astlara inisiyatif verilmemesi ve yetki devrinden kaçınılmasıdır. Bir
kurumun hedeflenen amaçlar doğrultusunda başarılı olmasının yolu personelin kendini değerli
hissetmesi ve yönetime asgari düzeyde katılabilmesidir.
İnsanlar sosyal varlık olmaları ve doğaları gereği yaptıkları işten dolayı gerekli takdiri
ve teşviki görmek istemekte ve bundan dolayı tatmin olmaktadır. Bu gibi unsurların
kullanılması personelde ciddiyet ve kuruma bağlılık duygusunun oluşmasını sağlamakla
birlikte personelin kurumun hedefleri doğrultusunda motive edilmesini sağlayacaktır. Kurum
içerisinde başarıyı ve iş verimini arttırmak için çalışan yapısı (nelerden hoşlandığı, neleri
sevdiği vb.) iyi analiz edilmeli ve motivasyonun kişiye göre değişiklik gösterdiği gerçeğinden
yola çıkılarak kişiye en uygun motive edici araçların kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Personelin motivasyonu sağlanıp yapılan işten maksimum düzeyde verim alınmak isteniyorsa
kurumun amaçları ile çalışanların beklenti ve istekleri ortak noktada buluşturulmalıdır.
Kurumlarda amaç verimliliği arttırmak olduğuna göre, personelin yeteneklerinden maksimum
seviyede yararlanmak için ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel motivasyon araçları
etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Her alanda olduğu gibi kamu alanında da olanca hızıyla
devam eden değişime ayak uydurabilmek için tüm dünyadaki kamu yöneticileri kendilerini
yenilemekte, yeni yorumlar, yeni yaklaşımlar ve yeni anlayışlar benimsemektedir.
Türkiye’nin ekonomik kaynaklarının sınırlı olduğu ve bu bağlamda kamu kesimindeki
işgörenlere yönelik motivasyon faaliyetlerinde maddi faktörlere fazlaca başvurulamadığı
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düşünüldüğünde Türk kamu yöneticilerinin, merkezcil olmayan modern yönetim anlayışına
sahip olmalarının bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir.

13.2.2. Kamu
Araştırma Sonuçları

Yönetiminde

Motivasyon

Konusunda

Yapılan

Kamu kurumlarında yöneticilerin çalışanlarını motive etmede kullandıkları araçların
tespit edilmesi, çalışanları motive eden unsurların neler olduğunun belirlenmesi ve
motivasyon konusunda en çok şikayet edilen konuların ortaya konulması amacıyla yapılan
gerek uluslararası literatürde gerekse de ulusal yazında çok sayıda araştırmaya rastlamak
mümkündür. Yapılan araştırmalar genellikle yöneticilerin çalışanları motive eden faktörler
hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarını, motivasyon araçlarının çalışanlar üzerindeki
etkilerini ölçmediklerini, kamu personelini motive edebilecek pek çok aracın kullanılmadığını
göstermektedir. Konuyla ilgili farklı yazarlar tarafından yapılan bazı araştırmaların sonuçları
aşağıda incelenmiştir.
Nelson (1996) tarafından yapılan araştırmada, kamu yöneticilerinin takdir edilmeyi ve
performansın ödüllendirilmesini en önemli motivasyon araçları olarak gördüğü belirlenmiştir.
Cacioppe ve Mock (1984) tarafından kamu çalışanları kapsamında yapılan bir araştırmada da
yöneticilerin paradan ziyade gelişim ve imkâna daha çok önem verdiklerini, çalışanların ise iş
güvencesi, takım çalışması, topluma yararlı olmak gibi unsurlara, yüksek ücret, statü ve
bağımsız çalışma gibi unsurlardan daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Macchiavello
(2008) tarafından yapılan çalışmada kamu sektöründeki motivasyon ve kalkınma arasındaki
ilişki ortaya konmuş; kamu sektöründeki primlerin yüksekliğinin çalışanları motive ettiği,
düşük prim alan çalışanların ise daha az motive olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kamu
sektöründe çalışanlar, iş garantisi olmasının kamu sektörünü tercih etmede ve motivasyon
sağlamada en önemli unsur olduğunu ifade etmiştir.
Onaran (1977)'ın yaptığı araştırmada ise ücret ve çalışma koşulları, güvenlik ihtiyacı,
toplumsal ilişkiler ihtiyacı, saygınlık, bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak
altı grupta toplanan ihtiyaçların karşılanma oranları incelenmiştir. Bu ihtiyaçlardan en çok
giderilenin ise saygınlık ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Öztürk ve Dündar (2003) tarafından
çalışanları motive eden faktörleri ortaya çıkarma amacıyla yapılan araştırmada; manevi
ödüllerin parasal ödüllere göre yöneticileri daha çok motive ettiği; parasal ödüllerin ise
manevi ödüllere göre işgörenleri daha çok motive ettiği saptanmıştır. Çalışmada ayrıca kamu
çalışanlarının tamamına yakını, takdir edilmenin işe karşı olumlu motivasyon sağladığını,
ücret adaletsizliğinin huzursuzluğa neden olduğunu, yükselme olanaklarını ve kendilerini
ilgilendiren konularda fikirlerinin alınmasını ise motive edici unsurlar olarak gördüklerini
ifade etmiştir. Şimşek (1983) Erzurum’da şeker, çimento ve yem fabrikalarında yaptığı
araştırmasında Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde ücretin motive edici bir faktör olduğunu
ortaya koymuştur. Bayar ve arkadaşları (1999) tarafından sağlık işletmelerinde motivasyonun
önemi ve personel üzerindeki etkisinin ölçülmesi amacıyla kamu ve özel kurumlarda yapılan
çalışmanın sonuçlarına göre sağlık kurumlarında motivasyon çalışmalarının zayıf olduğu,
mevcut motivasyon çalışmaları ile istenen motivasyon çalışmaları arasında anlamlı bir fark
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olduğu saptanmıştır. Aynı araştırmada motivasyonel faktörlerin önem derecelerinin
belirlenmesi aşamasındaki bulgular, en öncelikli motivasyon aracının ücret; ikinci motivasyon
aracının ise yöneticilerin elemanlarına sahip çıkması olduğunu göstermektir. Özer ve Bakır
(2003)'ın sağlık personelin motivasyonuyla ilgili faktörlerin belirlenmesi konusunda yaptıkları
çalışmanın sonucuna göre araştırma kapsamına giren sağlık personelinin %83,4’ünün yetenek
geliştirme olanağının çalışma ortamında olmadığı, %52,4’ünün katılım güdüsünden yoksun
olduğu, %67,7’sinin ilerleme olanağının bulunmadığı, %81,1’inin işlerinden hoşnut olmadığı,
ancak %14,5’inin yaşam amacı olarak meslekte başarılı olmayı seçtiği, %36,7’sinin ise yaşam
amacı olarak maddi doyum sağlamayı seçtiği, %35,4’ünün yüksek bir beklenti düzeyinde
olmadığı ve %59,1'unun moral düzeylerinin orta üstü yüksek olduğu saptanmıştır. Bakan
(1995) bunlara ilave olarak ücretin tek başına bir motivasyon faktörü olmadığını, çalışanı
motive edebilmek için sorumluluk, eğitim ve gelişme, saygı görme, terfi, takdir ve kararlara
katılma gibi motivasyon faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Tuna
ve Türk (2006)'ün kamu ve özel sektör matbaa işletmelerinde çalışanların içsel motivasyon
düzeylerinin karşılaştırılması konusundaki çalışmalarının sonucuna göre; kamu sektöründe
faaliyet gösteren matbaa işletmesinde işgören motivasyonun, özel sektörde faaliyet gösteren
matbaa işletmesi işgören motivasyonundan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kamu
işgörenlerinin gelir seviyesi gibi bazı faktörler açısından genel anlamda daha olumlu çalışma
koşullarına sahip olmasının, yapılan çalışmada bu durumun ortaya çıkmasına neden olduğu
düşünülmüştür.
Özturk (2009) tarafından kamu kurumlarında görev yapan ilk, orta ve üst düzey
yöneticiler üzerinde yapılan araştırma sonucunda; maddi doyuma önemli derecede önem
verdikleri ve maddi doyumun motivasyonu artıracağı tutumunu taşıdıkları, kurumlarda eşit işe
eşit ücret uygulamasının önemli olduğunu vurguladıkları, değerlendirmede objektifliğin
kuruma güveni artıracağı görüşünde oldukları, başarı ölçütlerini bilmelerinin kendilerini
motive edecek bir faktör olarak algıladıkları ve çalışanın gelişimi için yapılacak yatırımların
çalışanın daha fazla çalışmak ve daha fazla katkıda bulunmak yönündeki çabalarına olumlu
katkı sağlayacağını düşündükleri belirlenmiştir. Çalışmaya göre ayrıca kamu yöneticileri
yönetim kararlarından haberdar edilmemenin, açık bir iletişim sisteminin olmamasının ve
çalışanlarla paylaşılan bilgilerin doğru olmamasının çalışanın motivasyon ve verimliliğini
olumsuz etkileyeceği gibi, bu durumun kurumun güvenirlik göstergesi olarak da kabul
edilebileceği görüşündedir. Araştırmaya katılan yöneticiler, işle ilgili yetki ve sorumlulukların
artırılmasının çalışanın işini sahiplenme düzeyini artıracağını, yönetimin kararlarına katılım
olanağı sağlamasının verimliliği artıracağı görüşünü belirtmişlerdir. Yöneticiler, çalışanların
uğramış oldukları haksızlıklara karşı yönetimin daha duyarlı olması gerektiği, aksi takdirde
çalışanların haksızlığa uğradıklarına ilişkin algılamaların kuruma güveni azaltacağı yönünde
tutum geliştirmiştir. Bu yüzden, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ödül ve ceza sistemi
hakkaniyetle ve bütünsel bir yaklaşımla kurulmalı ve uygulanmalıdır.
Kılıçlar, Seçilmiş ve Sarı (2015) tarafından 524 kaymakam kapsamında
gerçekleştirilen araştırma sonucunda ise mülki idare amirlerinin kamuda verimlilik ve
etkinliğin arttırılması için çalışanların motivasyonunun yükseltilmesinin zorunluluk olduğunu
düşündükleri ve yetkileri dahilinde kullanabilecekleri bütün motivasyon araçlarının
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işgörenlere uygulanmasının faydalı olacağına inandıkları belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca
mülki idare amirlerinin çalıştıkları bölgeye göre kurum içi sosyal ve kişisel ihtiyaçların
giderilmesinde farklılıklar olduğu; coğrafi açıdan bakıldığında doğu bölgelerinde çalışan
kamu personelinin istihdamında liyakat ve yeterlik ilkelerinin göz ardı edilmesi, kabilecilik,
güven eksikliği ve siyasi tercihlerin kamu çalışanlarının motive edilme davranışlarında
farklılıklar meydana getirdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda doğu bölgelerindeki kamu
kurumlarında profesyonel yönetim anlayışı esasına uygun olarak personel seçim politikaları
oluşturulması gerektiği söylenebilir. Ayrıca kamu çalışanlarının kişisel ve sosyal
ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle motive edilerek bölgede daha fazla ve daha verimli kamu
hizmeti vermeleri sağlanabilir. Bunun yanında kurum içinde önemli bir motivasyon unsuru
olan güven ortamının sağlanması etnik köken problemlerinin çözülmesiyle giderilebilecektir.
Gökçe (1999) tarafından hem kamuda çalışan personelin hem de kamu yöneticilerinin
konuyla ilgili görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda ise; araştırmaya
katılan kamu personelinin neredeyse yarısının karar alma süreçlerine dahil edilmediklerini
düşündüğü belirlenmiştir. Bunun yanında personelin büyük kısmı yaptıkları işin önemi ya da
kıymetinin amirleri ya da iş arkadaşları tarafından anlaşıldığını, kurumlarında terfi
imkanlarının bulunduğunu, ancak terfinin görevdeki başarıya bağlı olmadığını düşünmektedir.
Araştırma kapsamındaki işgörenlerin %30'u işyerinde terfi imkanının çalışkan olmaya bağlı
olduğuna inanırken %31,5'i işyerinde terfi almanın önemli pozisyonlarda tanıdıkları olmaya
bağlı olduğuna inanmaktadır. Araştırmaya katılan işgörenlerin %75'i yaptıkları işin
karşılığında kendilerine verilen ücretin adil olmadığını; %62'si aldıkları ücretin kendilerine
yakışır bir yaşam standardı için yetersiz olduğunu belirtmiştir. Bir örgütte aynı işi yapanlar
arasında ücret farklılığı olduğunu belirten işgörenlerin oranı ise %35'tir. Bir başka motive
edici araç olan iletişim açısından işgörenlerin tutumları incelendiğinde; işgörenlerin %32,4'ü
yöneticilerine her zaman ulaşabildiklerini, %27'si ise çok nadir görüşebildiklerini belirtmiş;
%50'si ise yöneticilerin işgörenlerle belirli aralıklarla toplandığını ifade etmiştir.
Katılımcıların %45'i ise yöneticilerin pek bilgi vermediğini ve örgütte olup bitenleri toplantı
yoluyla değil başka yollardan öğrendiklerini belirtmiştir. İşgörenlerin yöneticilerinin yönetim
tarzına yönelik düşünceleri incelendiğinde; işgörenlerin %37'si yöneticilerini kurallara bağlı,
%28,7'si otoriter, %10,2'si demokratik, %5,6'sı şeffaf ve %7,4'ü adil bulmaktadır.
Araştırmada işgörenlerin örgütsel ihtiyaç sıralaması da yapılmış ve katılımcıların %38'9'unun
adil ve tatmin edici bir ücrete, %16,6'sının iyi bir üste veya iyi bir işverene, %14,7'sinin
büyük sosyal yardımlara ve %12'sinin ise iyi çalışma koşullarına ihtiyaç duyduğu
belirlenmiştir.
Gökçe (1999) tarafından yapılan çalışmanın yöneticiler açısından sonuçları
incelendiğinde, yöneticilerin %35,9'unun kendi yönetim tarzlarını "kurallara bağlı" olarak
tanımladıkları belirlenmiştir. Yöneticilerin %23,1'ise kendilerini demokratik ve adil olarak
görmektedir. Yöneticilerin işgörenlerini değerleme biçimlerine bakıldığında; dürüstlük,
yetenek ve işi sonuçlandırma yeteneğinin %25,9 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu
%12,9'luk oranla çalışkanlık, dürüstlük ve sır tutma izlemektedir. İşgörenlerin görüşlerini alıp
almadıklarına yönelik sonuçlar incelendiğinde; yöneticilerin yaklaşık %70'inin astlarını
ilgilendiren konularda onların görüşlerini dikkate aldıkları; %48,7'sinin ise söz konusu
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kararlara katılımın hizmet kalitesini olumlu etkileyeceğini düşündüğü tespit edilmiştir.
İşgörenlerin ihtiyaçlarının yöneticiler tarafından nasıl algılandığı incelendiğinde ise
yöneticilerin sırasıyla ücret, iyi bir üst, iyi çalışma arkadaşları, iş güvenliği ve sosyal
güvenlik, iyi çalışma koşulları ve sosyal yardımlar şeklinde hiyerarşik bir sıralama yaptıkları
belirlenmiştir. Bu durumda yöneticilerin de aynen işgörenler gibi ekonomik motive edici
araçlara, işin özüne ilişkin motive edici araçlara (başarı ve başarının takdiri, yükselme, ilginç
işler yapma, kendini geliştirme, sorumluluk yüklenme vb.) göre daha fazla önem verdikleri
söylenebilir.
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Uygulamalar
Poliste Bröve ve Motivasyona Etkisi
Gerek özel ve gerekse kamu kuruluşlarında, etkili bir hizmet ve verilen hizmetin
kalitesini yükseltmek amacı ile personelin motivasyonu çok önemli bir unsurdur. Mikro
anlamda, personelin çalıştığı birimden, makro anlamda ise mensubu olduğu
kurum/kuruluştan memnuniyet düzeyi ise bu motivasyonu ve kurum içi örgüt iklimini etkiler.
Bu nedenle, günümüzde özellikle özel sektörde hizmet veren kurumlar ilk önce kendi
personellerinin memnuniyeti ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak ve buradan da
hizmet sunduğu alanda maksimum verimliliğe ulaşmayı amaç edinmişlerdir.
Bilindiği üzere Emniyet Teşkilatı ağır şartlar altında çalışan ve stresle mücadelesi,
başarı ile doğru orantılı olan bir kurumdur. Polis Teşkilatı olarak, Toplum Destekli Polislik
bakış açısıyla, vatandaş memnuniyetini temel alan bir düşünce yapısı ile hizmet vermekteyiz.
Günümüzde suç unsurları; sosyo-psikolojik ortam, ekonomik ve çalışma şartları gibi
değişkenler polisin moral ve motivasyonunu, stresini direk etkileyen unsurlardır. Bu nedenle,
polisin başarısında kurum içi motivasyonunun da önemli bir etkisi vardır diyebiliriz.
Kaliteli hizmet için kaliteli personel ve mevcut personelin kalitesini daima artırmak
suretiyle, ISO Kalite Standartları ve Avrupa Birliği sürecindeki yerimizi en üst konuma
getirmek için çalışmalarımız teşkilat olarak her geçen gün büyük bir ivme ile devam
etmektedir. Mükemmelin üst sınırı yoktur! Günümüz koşullarında kalite anlayışımız en alt
sınır olarak "mükemmel" olmalıdır. Teşkilat mensubu olarak bu kalite yarışına kayıtsız
kalmayarak ve kurum içi personel motivasyonuna pek çok artılar kazandıracağını
düşündüğüm bir projeyi arz etmek istiyorum;
Bu proje; özetle, çalışkan, belli bir alanda başarı gösteren veya örnek teşkil eden
personelin başarısını sembolize ederek, personeli onure etmek ve böylelikle başarının
standardını tespit etmek, uygulamadaki mevcut eğitim ve ödüllendirme politikalarını gözden
geçirmek gibi konuları içermektedir.
Başarının sembolize edilmesinden kasıt; yapılacak yeni bir çalışma ile gösterilen
başarının niteliğine göre aynen Silahlı Kuvvetler Teşkilatında veya birçok yabancı polis
teşkilatlarında olduğu gibi bröve, nişan veya rozetle temsil edilmesidir.
Örneklemek gerekirse, eğiticilerin eğitimi kursu almış personele eğitici brövesi
takılması, panzer kursu almış personele zırhlı araç brövesi, yabancı dil bilgisini KPDS sınavı
ile belgelemiş personele yabancı dil brövesi takılması veya üst üste üç yıl 90 puan üstü sicil
notu alan personele disiplin brövesi verilmesi gibi? Bu örnekleri açarak arz etmeden önce bu
uygulamanın teşkilatımıza ne gibi faydalar sağlayacağını birkaç madde ile sıralamak
gerekirse;
• Personel başarısından dolayı onure edilmiş olacak. Kamu yönetiminde önemi
aşikar olan ödüllendirme ön plana çıkarılacak
• Personel bröve alabilmek için daha çok çalışma gayreti ve performans gösterme
gereği hissedecek bu da hizmette verimliliği arttıracak
• Personelin kendi arasında; bröve hak etmek adına tatlı bir rekabet ortaya çıkacak
ve bu kaliteye yansıyacak
• Amirler, personelinin göğsündeki brövelere bakılarak ilk görüşte fikir sahibi
olabilecek böylelikle mahiyetindeki personeli kolayca değerlendirebilecek
•

Polis- halk ilişkilerinde vatandaşın, kendisine hizmet veren polisin vasıflarını
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brövelerine bakmak suretiyle değerlendirebilmesi suretiyle katkı sağlanacak.(Örneğin
herhangi bir müracaatta polisin brövelerini gören vatandaşın polise olan güveni
artacak)
•

Resmi üniformaya renk katıp, imajın tazelenmesi sağlanabilecek

• Bröve ile ilgili yönetmelik çalışması yapma gereği duyulup, mevcut
uygulamadaki bazı aksaklıklar giderilebilecek, kalite yönetimine geçişte hız ister
istemez artacak
•

Hizmet içi eğitim yoğunlaştırılarak katılımda eşitlik sağlanabilecek

• Hak edenle etmeyen ayrımı kolaylıkla yapılabileceğinden, başarılı personelin
ödüllendirilmesi kaçınılmaz olacak ve bu yolla motivasyon sağlanabilecek
• Atama veya personelin sınıflandırılması standarda bağlanabilecek, kolaylık
sağlanabilecek. (Örneğin, açılacak bir misyon koruma sınavında yabancı dil, disiplin,
iyi atıcı bröveli olanlar başvurabilir şerhi konularak standart getirilerek kolaylık
sağlanabilir.)
Elbette bu maddeleri çoğaltmak mümkün. İlk akla gelen ancak çalışması yapılarak
çoğaltılması ve geliştirilmesi mümkün olan bröve çeşitlerini ise şu şekildedir:
Yönetici Brövesi
Unutmamak gerekir ki her amir aynı zamanda astlarını eğitmekle mükellef bir
öğretmendir aynı zamanda. Astlarını eğiten, yeni şeyler öğretebilen bir amir, saygı duyulan
bir amir, yöneticiliğin en büyük gereğini yerine getirebilmiş bir amirdir. Himayesini bir
öğretmen edası ile ilk elden gözlemleyebilmek, sıkıntılarında anında fark edilebilmesini ve
çözüm arayışının hızlanmasını sağlar. Öğreticilik ile yöneticiliği bilimsel şekilde etüt eden,
pedagojik formasyonu da içeren bir eğitimi (hizmet içi de olabilir) kapsayan bir kurs her ilde
üniversitelerden faydalanmak sureti ile tatbik edilebilir. Bu kurs sadece rütbelileri
kapsayacak olup, başarı gösterenler bu bröveyi takmaya hak kazanabilirler. Hatta önemli bir
yerlere birim amirliği için ataması düşünülen amirlerde bu brövenin olması şartı aranabilir.
Atıcılık Brövesi
Polis, yaptığı işin gereği silah ve atıcılık konusunda profesyonel olmalıdır. Sık sık
rastlanan üzücü kaza ve olaylarda yanlış yerlere isabet eden polis kurşunları bu konuda
eğitimin biraz daha arttırılması gerektiğini göstermektedir. Ne yazık ki senede bir iki defa
düzenlenen atışlarda personelin çoğu atış istihkakı olarak verilen fişeklerin çok azını sarf
ederek arttırdıkları fişekleri kullanmamakta, atışları bir atıcı edasından çok hemen bitsinde
gideyim düşüncesi ile gelişi güzel yapmakta başarısız atışlar iyi bir şekilde etüt edilemeyerek
eğitimin tatbiki sağlanmamaktadır.
Atışlar içlerinde müdür rütbesi de dahil en az dört beş kişilik bir heyet önünde
puanlama esasına göre yapılarak belirlenen puanlama sisteminde iyi olan personel kolaylıkla
tayin edilebilir.(Örneğin 25 metreden tek el 10 atış, 10'lu hedefe 100 puan üzerinden 90 puan
üstü alanlar atıcı brövesi alır.) Atışla ilgili hazırlanan raporda atıcı brövesi almaya hak
kazanan, atışı kötü olup ta eğitime tabi tutulması gerekenler heyet huzurunda tespit edilerek,
eğitim şube aracılığı ile personelin dosyasına işlenmek üzere ilgili daire başkanlığına
gönderilebilir.
Düzenlenecek puanlama ve atış şekline göre bu bröveler; keskin nişancı brövesi,
atıcılık brövesi şeklinde çeşitlere ayrılabilir. Konu ile ilgili diğer silahları da kapsayan atış
kursları düzenlenebilir.
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Disiplin Brövesi
İki veya üç sene üst üste Örneğin 90 puan üstü sicil notu alanlara verilebilir veya bazı
kadrolarda "yılın polisi" veya "örnek polis" şeklinde sıfatlandırılan personele verilebilir.
Başarılı Personel Brövesi
Yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı verilen takdir, teşekkür belgeleri ile
alakalı olarak verilebilir. Örneğin, Vali imzalı üç teşekkür, kaymakam imzalı dört teşekkür,
genel müdürlükten gelen bir takdire bir başarılı personel brövesi verilebilir.
Yabancı Dil Brövesi
Yabancı dil bildiğini belgeleyen personele verilebilir. Belirlenecek bir seviyenin
üstünde olanlar bildikleri her dil için bir bröve alabilir. Örneğin KPDS sınavı şart koşularak,
70 puan ve üstü alan bu bröveyi almaya hak kazanır. İkinci bir dili de bu şekilde
belgeleyebilen personele ikinci bir bröve de verilebilir.
Lisans Brövesi
Her hangi bir üniversiteden master veya doktora diploması alan personele verilebilir.
Üstün Hizmet Brövesi
Yapmış olduğu üstün bir hizmetten dolayı mahallin en büyük amiri veya devlet
büyükleri tarafından uygun görülen ödüllendirme ile alakalı hak edilen bröve. (Örneğin
toplumda infial oluşturmuş bir suç failini yakalayan personele öngörülebilir.)
Eğitici Brövesi
Herhangi bir konuda eğitim verebilmesi için "Eğiticilerin Eğitimi Kursu" verilen ve
bu kursu başarı ile tamamlayabilen personele verilebilir.
Öğretmen Brövesi
Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Akademisi veya Polis Koleji'nde ders veren
polislere verilebilir.
Uzmanlık Bröveleri
Personelin eğitimini aldığı uzmanlık-yetenek gerektiren konularla ilgili branşlaşma
dışı alanları kapsar;
•

Pilotluk

•

Motosiklet

•

Panzer

•

Dalgıçlık

•

K-9

•

Bomba

•

Eskortluk vb?

Kaynak: Oktay Çelik, “Poliste Bröve ve Motivasyona Etkisi",
http://www.caginpolisi.com.tr/eski_sitemiz/28/69-70.htm
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Uygulama Soruları
•

Önerilen bröve uygulamasının genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.

•

Sistem kapsamında uygulanabilecek bröveleri belirtiniz.

•

Uygulanacak yöntemin faydaları ve sakıncalarının neler olabileceğini belirtiniz.

•

Sizce böyle bir sistemin emniyet teşkilatında uygulanması uygun mudur?
Gerekçeleriyle birlikte tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu örgütleri, genel ve kolektif ihtiyaçları karşılamak ve kamu yararı sağlamak
üzere kurulmuş devamlı ve düzenli etkinlikleri yürüten kurumlar olarak tanımlanabilir. Kamu
kurumlarındaki faaliyetlerin planlaması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreci ise kısaca
kamu yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Özel sektör işletmelerinin idare edilmesiyle
kıyaslandığında oldukça farklı özelliklerin ve süreçlerin söz konusu olduğu kamu
yönetiminde önemli konulardan biri de kamu kurumlarında çalışanlarının kurumun amaçları
ve faaliyetleri doğrultusunda motive edilmesidir. Kamu yöneticilerinin farklı özendirici
araçlardan yararlanarak çalışanlarını motive etmesi ve bunun sonucunda kamu kurumlarının
daha etkili ve verimli kamu hizmeti sunmalarının sağlanması oldukça önemli görülmektedir.
Daha önce bahsedilen motive edici araçlardan bir kısmı kamuda yoğun şekilde
kullanılırken bir kısmı gerek kamudaki örgüt yapısının aşırı hiyerarşik olmasından gerekse de
gerek yasal düzenlemelerin eksikliğinden kullanılamamaktadır. Ekonomik özendiriciler
açısından bakıldığında, kamu kurumlarında ücretin önemli bir motivasyon ve caydırıcılık
aracı olduğu söylenebilir. Personelin beklenenden fazla zam alması olumlu yönde motive
edici bir yöntem iken, disiplin yönetmeliğinin belli unsurlarına uymayan personele aylıktan
kesme cezasının verilmesi caydırıcı bir nitelik taşıyacaktır. Türk kamu yönetimi açısından
bakıldığında mevcut ücret rejiminin, çalışanları kişisel performanslarına ve örgüte katkıları
ölçüsünde ücretlendirmek bir yana, aksine başarının takdir edilebilmesine izin vermeyen katı
bir yapı görünümünde olduğu söylenebilir. Bununla birlikte kamu sektörüne yönelik ücret
dağılımındaki dengesizlikler de kamuda çalışanların motivasyonunu olumsuz
etkileyebilmektedir. Bunun yanında Türk kamu yönetiminde motive edici araç olarak primli
sistemden hiç yararlanılmadığı söylenebilir. Kamu kurumlarında en çok uygulanan
motivasyon aracı ise sosyal haklardır. Sosyal hak ve yardımlar kapsamında verilen izinler,
hastalık sigortası, sosyal tesislerden faydalanabilme, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı,
ölüm yardımı, tedavi yardımı ve ayni destek şeklinde verilen yardımlar vb. çalışanları motive
edebilmektedir. Psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel motive edici araçlar açısından bakıldığında
ise ülkemiz kamı kesiminin aşırı bürokratik yapı ve mevzuat engelleri nedeniyle bu tür motive
edici araçların çoğunun Türk kamu yönetiminde kullanılmadığı görülmektedir. Bununla
birlikte psikolojik güvence (kamu işlerinin garantili olması ve iş güvencesi sağlaması), değer
ve statü verme, bazı sosyal faaliyetler gerçekleştirme ve özellikle eğitim olanaklarından
yararlandırma, Türk kamu yönetiminde sıklıkla kullanılan motive edici araçlardır. Ancak
genel olarak ülkemiz açısından kamu yönetiminin yapısı, bürokrasi, süreç tıkanıkları, katı
kurallar ve kural yoğunlukları nedeniyle motive edici araçların kullanımının sınırlı sayıda ve
sınırlı verim sağlayacak nitelikte olduğu söylenebilir.
Konuyla ilgili yapılan bir araştırma sonucunda (Öztürk ve Dündar, 2003) genel olarak
manevi ödüllerin parasal ödüllere göre yöneticileri daha çok motive ettiği; parasal ödüllerin
ise manevi ödüllere göre işgörenleri daha çok motive ettiği saptanmıştır. Konuyla ilgili olarak
yapılan diğer araştırmaların sonucunda da; kamuda motivasyon araçlarından yeterince
yararlanılmadığının düşünüldüğü, kamu çalışanlarının en önemli ihtiyaçlarının adil ve tatmin
edici ücret, iyi bir üst veya iyi bir işveren ve büyük sosyal yardımlar olduğu belirlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.

a)
b)
c)
d)
e)

Genel kuralları ve kamu politikası kararlarını uygulama süreci, kamu
yönetiminin hangi yönünün ifade etmektedir?
Yapısal
İşlevsel
Bağlamsal
Sonuçsal
Hiçbiri
Kamu hizmetlerinin gelişen teknoloji ve günün koşullarına uygun olma
zorunluluğu, kamu yönetiminin hangi ilkesini ifade etmektedir?
Nesnellik ve eşitlik
Bedelsizlik
Değişkenlik
Süreklilik
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi kamu sektörü ile özel sektör arasındaki
farklılıklardan biri değildir?
Amaç farklılığı
İşleyiş farklılığı
Yapı farklılığı
Mekan farklılığı
Denetim farklılığı
Kamu kurumlarında bazen önemli bir motivasyon, bazen de önemli bir
caydırıcılık aracı olarak kullanılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Ek yarar
Kar dağıtımı
Kararlara katılım
Disiplin cezası
Ücret
Üretilen hizmetin ölçülmesinin mümkün olmadığı durumlarda
uygulandığında sıkıntılara neden olabilen ve Türk kamu yönetiminde
neredeyse hiç yararlanılmayan motive edici araç aşağıdakilerden
hangisidir?
Prim
Ek yarar
Kar dağıtımı
Ekonomik ödül
Değer ve statü
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Özel statüde olan Ziraat Bankası veya Halk Bankası gibi kurumlarda
uygulanabilecek ekonomik motivasyon aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Prim
İkramiye
Sosyal haklar
Kar dağıtımı
Ekonomik ödül
Genellikle kurum düzeyinde kullanılmayan; daha çok konunun öneminin
farkında olan servis, departman ya da birim yöneticileri tarafından tercih
edilen ve çalışan bağlılığını artıran motive edici araç aşağıdakilerden
hangisidir?
Değer ve statü
Sosyal katılma
Çalışmada bağımsızlık
Psikolojik güvence
Hiçbiri
Türk kamu yönetimi için en geçerli psiko-sosyal motivasyon aracı
aşağıdakilerden hangisidir?
Değer ve statü
Psikolojik güvence
Kararlara katılma
Yetki ve sorumluluk devri
Çalışmada bağımsızlık
Nelson (1996) tarafından yapılan araştırmada kamu yöneticilerinin en
önemli gördüğü motivasyon araçlarının neler olduğu belirlenmiştir?
Takdir edilme ve performansın ödüllendirilmesi
Gelişim imkanı ve yükselme
Ücret ve sosyal haklar
Karar alma ve bağımsız çalışma
Yetki ve sorumluluk devri
Gökçe (1999) tarafından kamu yönetiminde motivasyon konusunda
yapılan araştırma sonucunda, işgörenlerin en çok neye ihtiyacı olduğu
belirlenmiştir?
İyi bir üst veya iyi bir işveren
Büyük sosyal yardımlar
İyi çalışma koşulları
İyi arkadaşlıklar ve samimi bir çalışma ortamı
Adil ve tatmin edici bir ücret

Cevaplar:
1)b, 2)c, 3)d, 4)e, 5)a, 6)d, 7)b, 8)b, 9)a, 10)e
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14. MOTİVASYONLA İLİŞKİLİ OLAN DEĞİŞKENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Motivasyon – Örgütsel Bağlılık İlişkisi
14.2. Motivasyon – İş Performansı İlişkisi
14.3. Motivasyon – İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi
14.4. Motivasyon - Liderlik Özellikleri İlişkisi
14.5. Motivasyon - Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Motivasyonun, çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi hakkında bilgi veriniz.
2. Motivasyonun, çalışanların iş performansı üzerindeki etkisi hakkında bilgi veriniz.
3. Motivasyonun, çalışanların işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi hakkında bilgi veriniz.
4. Motivasyon ile liderlik özellikleri arasındaki ilişki hakkında bilgi veriniz.
5. Motivasyon ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki hakkında bilgi veriniz.

301

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Motivasyonla İlişkili Olan
Değişkenler

Motivasyonun örgütsel
bağlılıkla, iş performansıyla,
işten ayrılma niyetiyle, liderlik
özellikleriyle ve örgütsel
vatandaşlık davranışı ile olan
ilişkilerin niteliğini ve bu
ilişkilerin örgüt ve çalışanlar
bakımından önemini
kavrayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Motivasyon
Örgütsel bağlılık
İş performansı
İşten ayrılma niyeti
Liderlik özellikleri
Örgütsel vatandaşlık davranışı
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Giriş
Kısaca kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile
davranmaları ve belirli bir amaç doğrultusunda bireylerin isteklendirilmesi olarak ifade
edilecek motivasyonun, örgütsel davranışla ilgili pek çok değişkenle ilişkili olduğu ve
motivasyonun pek çok unsuru etkilediği söylenebilir. Söz konusu ilişki ve etkiler zaman
zaman karşılıklı da olabilmektedir. Örneğin motivasyon ile örgütsel vatandaşlık davranışı
arasındaki ilişki ve etki karşılıklıdır. Bir bireyin motivasyonunun yüksek olması örgütsel
vatandaşlık davranışı göstermesini sağlayabilirken, örgütsel vatandaşlık davranışı gösterilmesi
bireyin motivasyonunu artırabilmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı değişkeni gibi diğer
bazı değişkenler ile motivasyon arasında, karşılıklı olsun olmasın, pek çok ilişki bulunmuştur.
Pek çok yazar konuyla ilgili olarak araştırma yapmış ve motivasyonla ilişkili olan
değişkenleri belirlemeye çalışmıştır.
Bu bölümde motivasyonla ilgili değişkenler olarak; örgütsel bağlılık, iş performansı,
işten ayrılma niyeti, liderlik özellikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı konuları üzerinde
durulmuş; söz konusu değişkenler ile motivasyon arasında ilişki olup olmadığı ve
motivasyonun bu değişkenleri etkileyip etkilemediği, farklı yazarlar tarafından yapılan
araştırma sonuçlarına yer verilerek belirlenmeye çalışılmıştır.
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14.1. Motivasyon – Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Liderlik konusunda da işlendiği üzere örgütsel bağlılık, kişilerin çalıştıkları örgütlere
karşı kendilerini ait hissetmeleri, bu örgütün çıkarları doğrultusunda ve ortak hedef yolunda
tüm çabaları ortaya koyarak çalışmaları şeklinde tanımlanabilir. Örgütsel bağlılığın yüksek
olması durumunda çalışanlar kendilerini bir aile gibi hisseder ve diğer çalışanlar ile bir bütün
olarak görür.
Örgütsel bağlılık; duygusal, devamlı ve normatif bağlılık olmak üzere üç başlık altında
incelenmektedir. Duygusal bağlılık, insanları örgüte duygusal olarak bağlayan, bireylerin
örgütün üyesi olmalarından dolayı memnun olmalarını sağlayan ve bireysel-örgütsel değerler
arasındaki uzlaşmadan ortaya çıkan bağlılık türüdür. Duygusal bağlılığın, kişilik özellikleri ve
işe ilişkin faktörlerle ilgili tutumsal bir olgu olduğu ve örgütsel hedefleri destekleme yönünde
çalışanların gönüllülüğü esasına dayandığı söylenebilir. Devam bağlılığında ise çalışan,
yapmış olduğu kişisel yatırımlar nedeniyle çalıştığı örgütte kalmak istemektedir. Bu
yatırımlar; mesai arkadaşlarıyla yakın sosyal ilişkiler, emeklilik hakları, kıdem, kariyer ve bir
örgütte uzun yıllar çalışmaktan dolayı elde edilen özel bilgi, tecrübe ve yetenekler şeklinde
olabilir. Devam bağlılığının içten gelen değil dış faktörlere dayalı bağlılık olduğu ve bu
bağlılık türünde kişinin örgütüyle özdeşim kuramadığı söylenebilir. Normatif bağlılıkla ise,
kendini kuruma adamayı ve sadakati teşvik eden bir kültür içinde sosyalleşme sağlaması
nedeniyle, kurum ve örgütlere bağlı ve sadik olma eğilimine vurgu yapılmaktadır. Örgüte olan
minnettarlık hissinin ortaya konulduğu bu bağlılık türünde çalışanlar, bireysel değerlere veya
örgütte kalma yükümlülüğünün oluşmasını sağlayan inanca bağlı olarak örgütte çalışmayı
kendileri için bir görev ve ahlâki bir sorumluluk olarak görmektedir.
Örgütsel bağlılığın bu tanımı ve türleriyle birlikte motivasyonun da kısaca kişilerin
belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları olduğu
düşünüldüğünde motivasyon ile örgütsel bağlılık arasında ilişki kurulması kaçınılmazdır. Son
zamanlarda yapılan birçok araştırmada örgütsel bağlılık ile motivasyon arasında anlamlı
ilişkiler bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu ilişkilere ve hangi motive edici araçların daha
çok örgütsel bağlılık sağladığına yönelik yapılan bu araştırmaların sonuçlarından bazılarına
aşağıda yer verilmiştir.
Çakar ve Ceylan (2005) tarafından iş motivasyonu ile örgütsel bağlılık arasında ilişki
olup olmadığının incelenmesi amacıyla özel sektörden ve kamu sektöründen 84 çalışan
kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda, çalışanların örgütün değerlerine ve
amaçlarına olan inancı ve bağlılığı arttıkça, örgütten ayrılmama konusunda hissettikleri ahlaki
sorumluluğun da güçlü biçimde arttığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ayrıca
çalışanların işe katılım ve işe bağlılık düzeyleri yükseldikçe, örgüt amaçlarına ve değerlerine
de bağlılıklarının arttığı; duygusal bağlılık üzerindeki en önemli etkinin işe bağlılık, devam
bağlılığı üzerindeki en önemli etkinin ise işe katılım olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın en
çarpıcı bulgularından biri de, duygusal bağlılığın yalnızca işe bağlılık; devam bağlılığı ve
normatif bağlılığın da yalnızca işe katılım ile ilişkili olmasıdır.
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Kerse (2016) tarafından motivasyon araçlarının (içsel ve dışsal) örgütsel bağlılık
(normatif, devamlılık ve duygusal bağlılık) üzerindeki etkisini ortaya çıkarma amacıyla 171
kamu kurumu personeli üzerinde bir başka araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca X
ve Y kuşağının motivasyon araçlarını önemseme düzeyi de karşılaştırılmıştır. Analiz
sonucundaki en temel bulgu; örgütsel bağlılık üzerinde dışsal motivasyon araçlarının etkisinin
olduğudur. Araştırmada içsel motivasyon araçlarının bağlılık boyutlarından sadece normatif
bağlılıkla düşük düzeyli pozitif bir ilişkisinin olduğu; bunun yanında dışsal motivasyon
araçlarının hem normatif hem de devamlılık bağlılığıyla pozitif yönde ilişkisinin olduğu ve bu
ilişkinin düzeyinin içsel motivasyon araçlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca analiz sonucunda elde edilen veriler, hem içsel hem de dışsal motivasyon araçlarının
duygusal bağlılıkla ilişkisinin olmadığını göstermiştir. Bunun yanında araştırmada X ve Y
kuşağı arasında gerek motivasyon araçlarını önemseme gerekse örgütsel bağlılık düzeyleri
açısından farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
Karadağ vd. (2015) tarafından bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan idari
personelin görüşleri çerçevesinde motivasyon ve örgütsel bağlılık ilişkisinin değerlendirilmesi
ve motivasyonun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin irdelenmesi amacıyla 254 idari
personel üzerinde bir başka araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre,
örgütsel bağlılık ile motivasyon faktörlerinden “yönetsel ve örgütsel faktörler”, “sosyal
faktörler”, “ücret ve terfi”, “işin kendisi”, “çalışma şartları” ve “işyükü” arasında orta
düzeyde; “iş arkadaşları” arasında ise düşük düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi
sonuçlarına göre; yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret, terfi ve işin kendisinin örgütsel bağlılık
üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışanlarda
örgütsel bağlılığın arttırılmasında motivasyon faktörlerinin öneminin büyük olduğu ve
yöneticilerin bu faktörlerin üzerinde durması gerektiği belirlenmiştir.
Çayırağası (2013) tarafından örgütsel bağlılık ile iş motivasyonu arasında ilişki olup
olmadığını belirlemek amacıyla 200 özel güvenlik personeli kapsamında gerçekleştirilen
araştırma sonucunda ise her üç bağlılık türü ile hem içsel hem de dışsal motivasyon arasında
olumlu yönde ve anlamlı ilişkiler bulunduğu belirlenmiştir.
Zeynel ve Çarıkçı (2015) tarafından mesleki motivasyonun örgütsel bağlılığı etkileyip
etkilemediğini belirlemek amacıyla kamu üniversiteleri işletme anabilim dallarında görev
yapan 378 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kapsamında gerçekleştirilen araştırma
sonucunda mesleki motivasyon ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu; mesleki
motivasyonun örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği; mesleki motivasyon boyutları
(mesleki özellikler, yönetim politikaları ve uygulamaları, işyerinde ilişkiler, öğrenci boyutu
ve fiziksel koşullar) ile örgütsel bağlılık boyutları (duygusal, devamlılık ve normatif) arasında
anlamlı ilişki olduğu ve mesleki motivasyonun herbir boyutunun örgütsel bağlılığının herbir
boyutunu pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.
Ağca ve Ertan (2008) tarafından çalışanların duygusal bağlılıklarıyla içsel
motivasyonları arasındaki ilişkinin ortaya konulması amacıyla beş yıldızlı otellerde çalışan
402 kişi kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda duygusal bağlılık ile içsel
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motivasyon arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada
yöneticilere çalışanların duygusal bağlılıklarını ve içsel motivasyonlarını arttırmak için
öncelikle çeşitli içsel motivasyon araçlarını başarı ile uygulamaları, sosyalizasyonlarına önem
vermeleri ve kariyer plânlaması yapmaları önerilmiş; çalışanların duygusal bağlılıkları ile
içsel motivasyonları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin varlığının, yöneticilerin duygusal
bağlılığa ayrı bir önem vermelerini zorunlu kıldığı belirtilmiştir.
Konuyla ilgili yapılan tüm çalışmalar özetlenecek olursa; motivasyon araçlarının
(gerek içsel ve gerek dışsal) örgütsel bağlılık (normatif, devamlılık ve duygusal bağlılık)
üzerinde etkisi olduğu; yöneticilerin çalışanların örgütsel bağlılıklarını artırmak için motive
edici araçlara (duygusal bağlılığı artırmak için özellikle içsel motive edici unsurlara) önem
vermeleri gerektiği söylenebilir.

14.2. Motivasyon – İş Performansı İlişkisi
İş performansı, belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi veya
işgörenin davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Bazı yazarlara göre performans, iş çıktılarına
dayalı olarak tanımlanmalıdır. Keza iş çıktıları örgütün stratejik hedefleri, müşteri tatmini ve
ekonomik katkıları arasında güçlü bir ilişki sağlamaktadır. Bunun yanında performans
kavramının işle doğrudan ilgisi olmayan davranışları kapsaması ve işe özgü davranışları
içeren görev performansı kavramından ayrılması gerektiği de belirtilmektedir. Yapılan bazı
çalışmalarda; işbirliği, bağlılık, coşku ve devamlılık gibi doğrudan işle ilgisi olmayan
davranışları kapsayan "bağlamsal performans" kavramının, temel sorumlulukları ve iş
özellikli davranışları içeren görev performansı kavramından farklılaştırılması gerektiği
belirtilmektedir. Bağlamsal performans, görevin gerektirdiği performansın çok ötesinde,
örgütün iklimini ve etkinliğini iyileştiren davranışları teşvik etmektedir.
Belirli bir düzeyde iş performansının gösterilmesi için bireyin kapasitesi, istekliliği ve
örgütsel destek olmak üzere üç temel unsurun bulunması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre
bireyin kapasitesi; yetenek, yaş, sağlık durumu, beceriler, zeka, eğitim durumu, direnç,
kuvvet, enerji düzeyi motor becerileri gibi somut ve soyut unsurları ifade etmektedir. Bireyin
istekliliği; iş motivasyonu, tatmin, işteki statü, kaygı, bağlılık, kültür, değerler, rol belirsizliği
ve rol çatışması gibi faktörlerden etkilenebilecektir. Bireyin performansını etkileyen bir diğer
unsur olarak örgütsel destek ise malzeme, araç, ekipman, hammadde sağlanması, çalışma
koşulları, iş arkadaşlarının desteği, liderlik davranışı, mentorluk, örgütsel politika, ilke ve
kurallar, bilgi paylaşılması, zaman ve ücret gibi farklı unsurlardan oluşmaktadır. Sonuç olarak
söz konusu üç faktörün birbirinden etkilendiği gibi, birlikte performansı da etkilediği ve
performansın bu üç faktörün bir fonksiyonu olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bireyin iş
performansı = f (örgütsel destek x kapasite x isteklilik) şeklinde bir fonksiyondan
bahsedilebilir. Söz konusu unsurlardan istekliliği ifade eden motivasyonun iş performansı ile
ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere çok sayıda çalışma yapılmıştır. Söz konusu ilişkilere
ve hangi motive edici araçların iş performansını daha çok yükselttiğini belirlemeye yönelik
yapılan bu araştırmalardan bazılarının sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.
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Ertan (2008) tarafından iş motivasyonu ile iş performansı arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla beş yıldızlı otellerde çalışan 402 kişi kapsamında gerçekleştirilen
araştırmada çalışanların iş performansları, görev performansı ve bağlamsal performans olmak
üzere başlıca iki boyutta ele alınmıştır. Görev performansı herhangi bir işin başarıyla yerine
getirilmesi anlamına gelirken, bağlamsal performans işin dışındaki olumlu tutum ve
davranışlarla ilgilidir. Araştırmada çalışanların iş motivasyonları ile iş performansları
arasındaki ilişkinin varlığı, derecesi ve yönü saptanmış; çalışanların iş motivasyonları ile iş
performansları arasında anlamlı, pozitif ve orta derecede bir ilişki belirlenmiştir. Yöneticilerin
çalışanların motivasyonlarına önem vermeleri ve yatırım yapmaları ilk başta maliyetlerin
artması anlamına gelebilecektir. Ancak söz konusu maliyet muhtemelen performans artışı
şeklinde çıktı vereceği için bu yatırımın çok kısa zamanda geri döneceği söylenebilir.
Motivasyon boyutları ile performans boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında, içsel
motivasyon ile görev performansı ve bağlamsal performans arasında pozitif, orta düzeyde bir
ilişkinin olduğu görülmektedir. Buna göre, içsel motivasyonu yüksek çalışanların görev ve
bağlamsal performansları da yüksek olmaktadır. Bunun yanında dışsal motivasyon ile görev
performansı arasında anlamlı, pozitif, düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Söz
konusu ilişki, dışsal motivasyon araçlarından etkilenen çalışanların bir parça başarılı
olduklarını göstermektedir. Ücret, ödemeler, barınma ve yeme-içme imkânları gibi araçlar
birer dışsal motivasyon araçları olarak çalışanların başarılarını arttırmakla beraber, bu etkinin
çok fazla olmadığını da unutmamak gerekir. Yani, dışsal motivasyon araçlarına yatırım
yapılarak çalışanların performanslarını bir dereceye kadar arttırmak mümkündür. Ancak
belirli bir noktadan sonra bu artış hızı yavaşlamakta ve durmaktadır. Dolayısıyla, dışsal
motivasyon ile iş performansı arasındaki ilişkinin doğrusal değil, eğrisel olduğu söylenebilir.
Kaldı ki, işletmelerin dışsal motivasyon araçlarına yatırım yapma güçleri birbirinden farklı ve
sınırlıdır. Dışsal motivasyon araçlarına yapılan yatırım bir taraftan çalışanların
motivasyonunu ve iş performansını arttırırken, diğer taraftan işletmenin kârlılığını
azaltmaktadır. Dolayısıyla motive edici araçlar kullanılırken dengeler gözetilmelidir. İş
performansının artışıyla birlikte söz konusu olacak kazançların dış motivasyon araçlarını
finanse edeceği görüşü ileri sürülmekle birlikte, bunun da bir sınırının olduğu dikkate
alınmalıdır.
Ertan (2008) tarafından yapılan çalışmada iş motivasyonun iş performansı ile ilişkisine
bakılmakla birlikte iş motivasyonun iş performansı üzerindeki etkisi de incelenmiştir.
Sonuçlar incelendiğinde iş motivasyonun iş performansı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip
olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların iş motivasyonları arttıkça iş performansları da
artmaktadır. Ancak bu etkinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Çalışmada iş
motivasyonunun genel iş performansı üzerindeki söz konusu etkisi incelenmekle birlikte, iş
motivasyonunun hem görev performansına hem de bağlamsal performansa etkisi ayrı ayrı
incelenmiştir.
Görev performansı üzerinde belirleyici etkiye sahip olan değişkenin sadece içsel
motivasyon değişkeni olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların içsel motivasyonları arttıkça görev
performansları da artmaktadır. Dolayısıyla işin kendisinden kaynaklanan içsel motivasyonun,
bireyin daha çok isteyerek ve gayretle istenen sonuçlara ulaşmasını mümkün kıldığı
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söylenebilir. Çalışanların dışsal motivasyonlarının görev performansları üzerinde anlamlı
herhangi bir etkisinin olmaması ise ilginç bir bulgudur. Dolayısıyla, çalışanlarının başarılı
olmalarını isteyen yöneticilerin içsel motivasyona ağırlık vermeleri gerekmektedir. Bununla
birlikte dışsal motivasyon eksikliğinin tatminsizlik oluşturacağı unutulmamalıdır.
Bağlamsal performans açısından konuya bakıldığında ise hem içsel hem de dışsal
motivasyon değişkenlerinin bağlamsal performans üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu
görülmüştür. Her iki değişkenin bağlamsal performans üzerindeki etkisi anlamlı ancak orta
düzeydedir. Çalışanların içsel ve dışsal motivasyonları arttıkça bağlamsal performansları da
orta düzeyde artmaktadır.
Çayırağası (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada iş motivasyonu ile iş
performansı arasında ilişki olup olmadığı da incelenmiş ve Ertan (2008) tarafından yapılan
çalışmanın sonuçlarına benzer şekilde içsel motivasyon ile görev performansı ve bağlamsal
performans arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre,
içsel motivasyonu yüksek çalışanların görev ve bağlamsal performansları da yüksek
olmaktadır. Dışsal motivasyon ile görev performansı arasında ise anlamlı, pozitif ve düşük
düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu çalışma sonucunda da; dışsal
ödemeler, maddî mevkiler, itibar gibi dışsal motivasyon araçları ile çalışanların belli bir
oranda başarılı oldukları görülmüştür. Dışsal motive edici araçlar ile performans artışı belli
bir noktaya kadar sağlanabilmektedir.
Yıldız, Savcı ve Kapu (2014) tarafından motive edici faktörlerin iş performansı
üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla Türkiye’de özelleştirilen bir kamu kuruluşunda
faaliyet gösteren 130 çalışan kapsamında yapılan araştırma sonucunda ise iş motivasyonunun
bir bütün olarak iş performansını pozitif yönde etkilediği; motivasyon araçlarından işin
kendisi ve ücret/çalışma koşullarının da iş performansını olumlu olarak etkilediği
belirlenmiştir. Özellikle işin kendisinin içsel bir motivasyon aracı olduğu düşünüldüğünde,
yine içsel motivasyonun iş performansı üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar özetlenecek olursa; motivasyon araçlarının (görev
performansı için özellikle içsel motivasyon araçlarının) iş performansı üzerinde etkili olduğu;
yöneticilerin çalışanların iş performanslarını artırmak için motive edici araçlara (özellikle
içsel motive edici unsurlara) önem vermeleri gerektiği söylenebilir.

14.3. Motivasyon – İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi
Daha önce de bahsedildiği üzere işten ayrılma niyeti, bir çalışanın yakın bir zamanda
kendi isteğiyle ve bazı nedenlerin etkisiyle işine son verme düşüncesi olarak tanımlanabilir.
İşletmeler için önemli bir sorun niteliğinde olan işten ayrılma niyeti, örgüt açısından ciddi
sonuçlar doğurması nedeniyle birçok bilimsel disiplin tarafından araştırılan bir konudur.
Örgütsel etkinlik üzerinde de etkisi olan bir kavram olmasından dolayı yapılan araştırmalarla
işten ayrılma niyetine neden olan unsurlar belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu sayede
uygulamacılar çalışanlarını işten ayrılmaya iten nedenleri ortadan kaldırabilmektedir.
İşletmelerin geleceği düşünerek çalışanlarına yapmış oldukları yatırımlar ve çalışanların
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işletmelere maliyeti oldukça yüksek olduğu için işten ayrılma niyetine etki eden dışsal,
örgütsel ve kişisel faktörleri anlamak çok önemlidir. Yapılan çalışmalarda iş performansı ve
işten ayrılma niyeti ile iş tatmini arasında önemli ilişkiler olduğu; işten ayrılma niyetinin fiili
olarak işten ayrılmanın en önemli belirtisi olarak ortaya çıktığı ve çalışanlar arasında işten
ayrılma niyetini açıklayan en önemli değişkenlerden birinin iş tatmini olduğu belirlenmiştir.
Çalışanların işten ayrılması niyeti üzerine yapılması gereken çalışmalarda dikkate alınması
gereken değişkenlerden biri de hiç şüphesiz motivasyondur. Keza bir bireyin işten ayrılma
niyetine sahip olmasında etkili olabilecek faktörlerden biri de onun motivasyonudur. İş
motivasyonu ile işten ayrılma niyeti arasında olası ilişkilerin belirlenmesine yönelik yapılan
bazı araştırmaların sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.
Büte (2011) tarafından farklı değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini belirlemek
amacıyla Ankara'da faaliyet gösteren kamu bankalarında çalışan 243 kişi kapsamında
gerçekleştirilen çalışma sonucunda çalışanların iş tatmini ve motivasyonları azaldıkça işten
ayrılma eğilimlerinin arttığı tespit edilmiştir.
Çakar ve Ceylan (2005) tarafından gerçekleştirilen çalışmada iş motivasyonu ile işten
ayrılma niyeti arasındaki ilişki de incelenmiş ve iki değişken arasında negatif ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışanların iş motivasyonları düştükçe işten ayrılma niyetlerinin
arttığı söylenebilir.
Yıldız, Savcı ve Kapu (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada motive edici
faktörlerin işten ayrılma niyeti ile ilişkisi de incelenmiş ve araştırma sonucunda iş
motivasyonunun bir bütün olarak işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği; motivasyon
araçlarından ücret/çalışma koşulları ve çalışanlar arasındaki işbirliğinin iş performansını
olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir.
Khan (2014) tarafından belirli değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla
Pakistan'da bankacılık sektöründe çalışan 250 kişi kapsamında gerçekleştirilen çalışma
sonucunda içsel motivasyon ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif ilişki olduğu
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda yöneticilere özellikle içsel motive edici unsurlara ağırlık
vermeleri tavsiye edilmiş ve bu yolla çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin azaltılmasına
yardımcı olunacağı belirtilmiştir.
Kaur, Mohindru ve Pankaj (2013) tarafından yapılan çalışmada ise çalışma yaşamının
kalitesi, örgütsel adalet, iş stresi ve iş tatmini ile birlikte, çalışanların iş motivasyonlarının
işten ayrılma niyetinin önemli bir belirleyicisi olduğu; çalışanların iş motivasyonlarının
azalması durumunda işten ayrılma niyetlerinin artacağı belirtilmiştir.
Farklı yazarlar tarafından konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar
elde edildiği söylenebilir. Dolayısıyla konuyla ilgili yapılan çalışmalar özetlenecek olursa;
motivasyon araçlarının (özellikle içsel motive edici araçların) işten ayrılma niyeti ile negatif
ilişkili olduğu; bir çalışanın iş motivasyonu düştükçe işten ayrılma niyetinin artabileceği ve
yöneticilerin çalışanların işten ayrılma niyetlerini azaltabilmek için motive edici araçlara
(özellikle içsel motive edici unsurlara) önem vermeleri gerektiği söylenebilir.
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14.4. Motivasyon - Liderlik Özellikleri İlişkisi
Kitabın ilk yedi bölümünde de incelendiği üzere işletme yöneticilerinin ilgilenmek
zorunda oldukları önemli konulardan birinin de liderlik olduğu söylenebilir. Liderlik kısaca;
grup, örgüt ya da toplum olarak, belirli ortak amaçlara ulaşmayı hedeflemiş çift yönlü bir
etkileme süreci olarak tanımlanabilir. Liderlik; insanları belirli amaçlara yöneltme konusunda
bir ikna yeteneğidir. Lider ise grup üyelerini biraraya toplayan ve onları grup amaçlarına
güdüleyen bireydir.
Yöneticilerin işletmenin hedeflerine ulaşabilmesinde önemli rolleri vardır. Bunu
sağlamak için yöneticilerin liderlik özelliklerine sahip kişiler olması ve çalışanların
motivasyonuna ve performansına önem vermesi gerekmektedir. Bir yöneticinin temel görevi;
örgütteki insan ve madde kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak örgütü amaçlarına uygun
olarak kullanmaktadır. Bu doğrultuda bir yöneticide yöneltme yeterliliğine ilişkin bazı liderlik
özelliklerinin bulunması gerekmektedir. Kendisini izleyenlerden daha yüksek kişilik
özelliklerine sahip olma, personel ile yeterli sıklıkta etkileşimde bulunma, ortamın koşullarına
göre davranabilme, gücünü her zaman personeli çalışmaya motive edecek biçimde kullanma
ve çalışma ortamında personelin karara katılmasına imkân sağlama, söz konusu özelliklere
örnek verilebilir. Buna karşın taraf tutma, anlayış noksanlığı, kararsızlık, etki altında kalma,
korku ve ileriyi görememe, gösterilmesi istenmeyen bazı yönetici davranışlarıdır.
Birbirine yakın iki konu olarak liderlik ve motivasyon, birbirine olan ilişkileri
açısından da incelenmesi gereken konudur. Buradaki temel varsayım yöneticilerin liderlik
özelliklerinin ya da liderlik tarzlarının çalışanların motivasyonları üzerinde etkili olduğudur.
Yapılan çalışmalarda da genellikle bu etki üzerinde durulmuştur. Liderlik ve motivasyon
arasındaki bu ilişkiye yönelik olarak yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına aşağıda yer
verilmiştir.
Koçak ve Özüdoğru (2012) tarafından temel liderlik özellikleri dikkate alındığında,
yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisinin saptanması
amacıyla Ankara'da 66 kamu hastanesi ve özel hastane kapsamında gerçekleştirilen araştırma
sonucunda liderlikle motivasyon arasında aynı yönlü güçlü bir ilişki olduğu ve yöneticilerin
liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonunu etkilediği belirlenmiştir. Bu durum
yöneticilerin sergiledikleri liderlik özelliklerindeki artışın çalışan motivasyonunu da artırdığı
şeklinde yorumlanmıştır. Araştırmada liderlik özelliklerinin motivasyon davranışlarının
%68’ini belirlediği tespit edilmiştir. Bu sonuç, liderlik ile motivasyon arasında ne derece
önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla çalışanların motivasyonunun
sağlamasında yöneticilerin sergilediği liderlik rolünün yadsınamayacak derecede önemli
olduğu söylenebilir.
Bulut ve Çavuş (2015) tarafından liderlik ve motivasyon arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla bir hastanede çalışan 89 kişi kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda
liderliğin motivasyon üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmada liderlik yetisine sahip
bir bireyin işyerinde sergilediği tutumu, üslubu ve motivasyonu yükseltecek nezaket cümleleri
kullanması gibi davranışsal özelliklerin liderlik vasfını ön plana çıkardığı gibi, bunların
311

motivasyonu da artırıcı faktörler olduğu belirtilmiştir. Araştırmada liderlik ölçeği altında
kullanılan “görev ve sorumlulukların açık ve net bir şekilde bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi”
ile motivasyon ölçeği altında yer alan “liderin ve çalışanların amaçları ve performans
kriterleri açıkça belirlenmeli ve personele aktarılmalıdır” ifadelerine katılımın yüksek olması,
amaçların açık ve net bir şekilde ifade edilmesinin gerek liderlik gerekse motivasyon
açısından etkili bir unsur olduğunu göstermektedir. Liderlik-motivasyon ilişkisinde liderin
tutum ve davranışı, başarıyı takdir etmesi ve kişiyi etkileyen psikolojik faktörlere yaklaşımı,
çalışanların motivasyonunu artırarak işlere konsantre olmalarını etkilemektedir. Çalışma
koşullarının sağlanması, çalışanın işe odaklanmasını sağlayacak şekilde gerekli donanımın
sağlanması da liderliğin motivasyon üzerindeki etkileri arasındadır. Yapılan işin takdir
edilmesi şeklindeki bir ödüllendirme mekanizması da motivasyonu artırarak ileriki işlerin
daha başarılı bir biçimde yapılmasını sağlayacaktır.
Uluköy, Kılıç ve Bozkaya (2014) tarafından karizmatik, paternalist, işlemsel ve
dönüşümcü liderlik yaklaşımları ile çalışanların motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi
amacıyla hiyerarşik yapısı yüksek olan bir kamu kurumunda 122 çalışan kapsamında bir
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda işlemsel liderlik ile
motivasyon arasında negatif ve dönüşümcü liderlik ile motivasyon arasında pozitif bir ilişki
olduğu belirlenmiştir. Buna göre işlemsel liderlik yaklaşımına sahip yöneticiler altında
bulunan çalışanların motivasyon algılarının düşük; dönüşümcü liderliğe sahip yöneticilerin
altında bulunan çalışanların motivasyon algılarının yüksek olduğu söylenebilir.
Aksu (2012) tarafından takım liderlerinin çalışanların motivasyonları üzerindeki
etkisinin belirlenebilmesi amacıyla çağrı merkezlerinde çalışan 113 kişi kapsamında
gerçekleştirilen araştırma sonucunda takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ile
motivasyon arasında düşük bir düzeyde ilişki tespit edilirken, yönetsel davranışları ile
motivasyon arasında yüksek bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada motivasyondaki
değişimin ne kadarının takım liderinin sosyal ve duygusal davranışlarından ve yönetsel
davranışlarından kaynaklandığı da incelenmiş; takım liderinin sosyal ve duygusal
davranışlarının motivasyondaki değişime pek fazla etki etmediği, ancak yönetsel
davranışlarının motivasyondaki değişime oldukça fazla etki ettiği tespit edilmiştir. Her iki
bağımsız değişken ile bağımlı değişken birlikte ele alındığında takım liderinin sosyal ve
duygusal davranışları ve yönetsel davranışlarının motivasyondaki değişimin %56’sını
açıkladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak yapılan çalışma ile takım liderinin sosyal ve duygusal
davranışları ve yönetsel davranışlarının çalışan motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisi
olduğu ortaya konulmuştur.
Bayrakçı (2010) tarafından liderlik davranışlarının çalışan motivasyonu üzerinde
etkisinin olup olmadığını belirlemek ve eğer varsa bu etkinin hangi düzeyde oluştuğunu tespit
etmek amacıyla 72 çalışan kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda liderlik davranışı
ve çalışan motivasyonun birbirine bağlı ve birbirinden olumlu veya olumsuz etkilenen olgular
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada çalışanların, yöneticilerinde geleneksel ve otokratik lider
davranışı değil, yaptıkları işler için kendilerini takdir eden, çalışanına değer veren ve saygı
gösteren, takım çalışmasını teşvik eden, çalışanını ödüllendiren demokratik lider davranışı
312

beklediği; çalışan motivasyonunu yüksek tutan liderlerin çalışanların performansını ve
verimliliğini de arttıracağı ve dolayısıyla işletmeye rekabet avantajı sağlayacağı belirtilmiştir.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar özetlenecek olursa; başarıyı takdir etme, değer verme
ve saygı gösterme gibi liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonunu etkilediği; bu tarz
liderlik özelliklerinin gösterilmesi durumunda iş motivasyonunun artacağı söylenebilir.

14.5. Motivasyon - Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi
Örgütsel vatandaşlık davranışı, kitabın yedinci bölümünde tanımlanmıştır. Kısaca
tekrar belirtilecek olursa örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların işleri ile ilgili olarak
gösterdikleri eylemler olarak tanımlanabilir. Örgütsel vatandaşlık davranışı, biçimsel (resmî)
ödül sistemi tarafından doğrudan ya da açık olarak tanımlanmayan, zorlayıcı olmayan ve
genel anlamda örgütsel etkinliği artıran bireysel davranışlar biçimidir. Zorlayıcı olmayan
ifadesi, söz konusu davranışların, çalışanın rol ya da görev tanımının bir gereği olmadığını
belirtmektedir. Başka bir deyişle, örgüt çalışanı, iş tanımı ya da rol gereklerinin dışına çıkarak
kendi kişisel tercihi ile örgütsel etkinliği artıracak bazı tutum ve davranışlar sergilemektedir.
Örgütsel vatandaşlık davranışı çalışanların örgütsel etkinliğin arttırılması için
kendilerine verilen iş tanımlarının dışına çıkarak gönüllü olarak istenenden fazlasını
yapmalarıdır. Bu tür davranışlar dönüşümcü liderler tarafından desteklenen çalışanların
göstermiş olduğu ekstra rol davranışının en temel örnekleri olarak ifade edilebilmektedir.
Nezaket, yurttaşlık erdemi, sportmenlik, ahlaklılık ve özveri, örgütsel vatandaşlık
davranışının boyutları olarak belirtilebilir.
Motivasyon ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki etkinin ise karşılıklı olduğu
söylenebilir. Bir bireyin motivasyonunun yüksek olması örgütsel vatandaşlık davranışı
göstermesini sağlayabilirken, örgütsel vatandaşlık davranışı gösterilmesi bireyin
motivasyonunu artırabilmektedir. Yapılan çalışmalarda ise genellikle motivasyonun örgütsel
vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır.
Tang ve Ibrahim (1998) tarafından örgütsel vatandaşlık davranışa neden olan
faktörlerin incelenmesi amacıyla 155 işçi ve 378 polis memuru olmak üzere iki farklı
örneklem grubu kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda, her iki örneklem grubu için
de içsel motivasyonun yüksek düzeyde, dışsal motivasyonun ise düşük düzeyde örgütsel
vatandaşlık davranışının bir boyutu olan özveriyi etkilediği belirlenmiştir.
Finkelstein (2011) tarafından içsel ve dışsal motivasyon ile örgütsel vatandaşlık
davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 139 üniversite öğrencisi kapsamında
gerçekleştirilen araştırma sonucunda içsel araçlarla motive edilmiş bireyler ile dışsal araçlarla
motive edilmiş bireylerin farklı örgütsel vatandaşlık davranışları gösterdiği belirlenmiştir.
Kim (2006) tarafından motivasyonun örgütsel vatandaşlık davranışının belirleyicisi
olup olmadığını belirlemek amacıyla 1584 kamu personeli kapsamında gerçekleştirilen
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araştırma sonucunda da iş motivasyonu ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı ve
güçlü düzeyde pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir.
Mushtaq, Ahmed ve Warraich (2014) tarafından motivasyon ile örgütsel vatandaşlık
davranışı arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 236 banka çalışanı kapsamında
yapılan araştırma sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışının tüm boyutları ile iş
motivasyonu arasında anlamlı ve güçlü düzeyde pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir.
Rodriguez (2010) tarafından genel motivasyon, içsel motivasyon ve dışsal motivasyon
ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 74
çalışan kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda ise değişkenler arasında herhangi bir
ilişki bulunamamıştır. Bununla birlikte içsel motivasyonun dışsal motivasyona göre örgütsel
vatandaşlık davranışı gösterilmesi konusunda daha önde olduğu söylenebilir.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar özetlenecek olursa; iş motivasyonu (özellikle içsel
motivasyon) ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı, güçlü ve pozitif ilişki olduğu,
motivasyonu yüksek olan çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme olasılığının
daha yüksek olduğu söylenebilir.
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Uygulamalar
Nasıl Motivasyon?
Carl Springer'in "Myth Motivation" adlı kitabından bir hikaye aktararak başlamak
istiyorum. Bu bir Çin hikayesi; yaşlı bir Çinli budistin deneyimi. Yaşlı budist her gün
evinde dualarını edip, sakin bir hayat geçirmeye çalışırmış. Ama maalesef mahallenin
çocukları evin bahçesindeki meyvaları yemek için bahçeye girerek adamcağızın
dayanamayacağı kadar gürültü yapıp, tüm konsantrasyonunu bozuyorlarmış.
Bu, hergün böyle devam edip gidiyormuş. Adamın, onların gelmelerini engellemek
için gösterdiği hiç bir çaba sonuç vermiyormuş. Sonunda düşünmüş, taşınmış ve bulduğu
çözümü uygulamaya karar vermiş. Ertesi gün çocukları toplamış, onlara yalnızlıktan
canının çok sıkıldığını, bahçeye gelip oyun oynayıp, meyvaları toplayabileceklerini, bunun
karşılığında onlara para vereceğini vaad etmiş.
Tabi ki ertesi gün çocukların hepsi bahçeye gelip oynamış, akşam dönüşte de yaşlı
adam onlara vaad ettiği parayı vermiş. Ertesi gün çocuklar yine gelmiş; ama bu kez yaşlı
adam biraz daha az para vermiş. Ertesi gün yine gelmişler, ama para bu kez daha da
azalmış. Bu böylece devam ederken çocukların sayısı da her gün azalmaya başlamış.
Sonunda adam hiç para vermemiş. Ertesi gün bahçeye tek bir çocuk bile gelmemiş...
Hikayeyi irdelerken öncelikle motivasyonu tanımlamak gerekecek. Motivasyon,
kelime anlamı olarak bir insanı harekete geçiren güç diye açıklanıyor. Yukarıdaki
hikayede ise, insanların motivasyonlarının nasıl kırılabileceği görülüyor. Tollman,
insanları harekete geçirecek hareket dürtülerinin belirleyicilerini, kişilerin hedef
beklentilerinin ve bu hedeflere yönelik taleplerinin oluşturduğunu ifade eder. Lawyer,
beklenti teorisinin, ileride ne olabileceğini tahmin etmek olduğunu belirtir. Beklenti, en
basit tanımıyla kişinin olabilirlik tahminidir.
Bu tahmin, kişinin üstesinden geleceğine inandığı, zihninde tasarladığı
performanstır (Türkçedeki karşılığına "işteki başarı" diyebiliriz) ve bunun devamında,
kişinin bu performans karşılığında beklediği sonuçtur. Beklenti modelinin ilk parçası olan,
belli bir çabanın karşılığında belli bir performansa sahip olma beklentisidir; modelin ikinci
kısmında bu beklenti, elde edilen performansın karşılığında beklenen sonuç olarak
gerçekleşir ki, bu çoğunlukla ödüldür.
Bu bağlamda Lawyer, performansın sonucuna ilişkin beklentilerin motivasyonu
etkilediğini öne sürmüştür. Vroom'un beklenti teorisine göre de beklenti; belirli bir
hareketi izleyen mümkün olabilecek sonuca ilişkin bireyin inancıdır. Sanırım, kişileri
motive etmek ya da edememek, bu beklentilerin dengelenmesinde yatıyor. Diğer yandan
kişileri motive etmeye çalışırken hedefe ve beklentilere uygun yönetimi seçebilmek ve
doğru şekilde uygulayabilmek önem kazanıyor.
Başlarken anlatılan hikaye, bilinçli olarak tasarlanmış, tipik bir demotivasyon
örneğidir. Bununla birlikte, kişileri motive ederken uygun yöntemin kullanılmaması
durumunda bir takım ters sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Motive etmeye çalışırken, kişilerin
motivasyonunu kırabiliriz. Sonuç olarak dikkat edilmesi gereken, motivasyona uygun
zeminde, hedef ve yöntem birlikteliğidir diyebiliriz.
Kaynak: İnci Özel, "Nasıl Motivasyon?" http://www.kigem.com/iste-basari-motivasyonmutluluk.html
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Uygulama Soruları
• Hikayede bahsedildiği şekli ile motivasyonu tanımlayınız.
• Kişiyi motive ederken uygun yöntemlerin kullanılmaması nelere yol açar?
Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kısaca kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile
davranmaları ve belirli bir amaç doğrultusunda bireylerin isteklendirilmesi olarak ifade
edilecek motivasyon, örgütsel davranışın konusunu oluşturan pek çok değişkenle ilişkilidir.
Bunun yanında motivasyon, söz konusu bu değişkenlerin pek çoğunu da olumlu ya da
olumsuz etkilemektedir. Pek çok yazar bu konuyla ilgili olarak araştırma yapmış ve
motivasyonla ilişkili olan değişkenleri belirlemeye çalışmıştır. Örgütsel bağlılık, iş
performansı, işten ayrılma niyeti, liderlik özellikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı, bu
değişkenlerin sadece birkaçına örnek olarak verilebilir.
Motivasyon ile örgütsel bağlılık arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen çalışmalarda genel olarak motivasyon araçlarının (gerek içsel ve gerek dışsal)
örgütsel bağlılık (normatif, devamlılık ve duygusal bağlılık) üzerinde etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda yöneticilere, çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını artırmak için
motive edici araçlara (duygusal bağlılığı artırmak için özellikle içsel motive edici unsurlara)
önem vermeleri tavsiye edilebilir.
Motivasyon ile iş performansı arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen çalışmalarda ise motivasyon araçlarının (görev performansı için özellikle içsel
motivasyon araçlarının) iş performansı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Buna göre bu
değişken açısında da yöneticilere, çalışanlarının iş performanslarını artırmak için motive edici
araçlara (özellikle içsel motive edici unsurlara) önem vermeleri gerektiği söylenebilir.
Motivasyon ile işten ayrılma niyeti arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, pek çok yazar tarafından aynı sonuçlar elde edilmiştir.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar özetlenecek olursa; motivasyon araçlarının (özellikle içsel
motive edici araçların) işten ayrılma niyeti ile negatif ilişkili olduğu ve bir çalışanın iş
motivasyonu düştükçe işten ayrılma niyetinin artabileceği söylenebilir. Bu doğrultuda
yöneticilere, çalışanlarının işten ayrılma niyetlerini azaltabilmek için motive edici araçlara
(özellikle içsel motive edici unsurlara) önem vermeleri gerektiği söylenebilir.
Motivasyon ile yöneticilerin liderlik özellikleri arasında ilişki olup olmadığının
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda ise; başarıyı takdir etme, değer verme ve
saygı gösterme gibi liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonunu etkilediği; bu tarz
liderlik özelliklerinin gösterilmesi durumunda iş motivasyonunun artacağı söylenebilir.
Ayrıca konuyla ilgili yapılan bir araştırma sonucunda işlemsel liderlik ile motivasyon
arasında negatif ve dönüşümcü liderlik ile motivasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Motivasyon ile örgütsel vatandaşlık davranışı gösterilmesi arasında ilişki olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda ise iş motivasyonu ile
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı, güçlü ve pozitif ilişki olduğu, motivasyonu
yüksek olan çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme olasılığının daha yüksek
olduğu belirlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun etkili olduğu değişkenlerden biri
değildir?
Örgütsel bağlılık
İş performansı
İşten ayrılma niyeti
Örgütsel vatandaşlık davranışı
Kurallara uyum
Çalışanın yapmış olduğu kişisel yatırımlar nedeniyle çalıştığı örgütte
kalmak istemesi nasıl bir bağlılık türüdür?
Devam bağlılığı
Duygusal bağlılık
Normatif bağlılık
Rasyonel bağlılık
Hiçbiri
Yöneticiler, çalışanlarının özellikle duygusal bağlılıklarını artırmak için
hangi motive edici unsurlara daha çok önem vermelidir?
Dışsal motive edici unsurlar
İçsel motive edici unsurlar
Ücret vb. unsurlar
Bağlılığı sağlayıcı unsurlar
Duygusal unsurlar
Belirli bir düzeyde iş performansının gösterilmesi için aşağıdakilerden
hangisine gerek yoktur?
Bireyin kapasitesi
Bireyin istekliliği
Rekabet
Örgütsel destek
Hiçbiri
İş performansının bir alt boyutu olarak görev performansını artırmak
isteyen yöneticiler hangi motive edici unsurlara daha çok önem
vermelidir?
Dışsal motive edici unsurlar
Ücret vb. unsurlar
Sosyal haklar
İçsel motive edici unsurlar
Kar payı dağıtımı
Aşağıdaki değişkenlerden hangisi ile motivasyon arasında negatif bir ilişki
vardır?
Örgütsel bağlılık
Örgütsel adalet
İşten ayrılma niyeti
Liderlik özellikleri
Örgütsel vatandaşlık davranışı
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7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Liderlik özellikleri ve motivasyon arasındaki ilişkiyle ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Liderlikle motivasyon arasında aynı yönlü güçlü bir ilişki vardır.
Yöneticilerin sergiledikleri liderlik özelliklerindeki artış çalışan motivasyonunu
da artırmaktadır.
Amaçların açık ve net bir şekilde ifade edilmesi, gerek liderlik gerekse
motivasyon açısından etkili bir unsurdur.
Çalışanını ödüllendiren demokratik lider davranışı, çalışanları motive
etmektedir.
Yapılan bir çalışmada işlemsel liderlik yaklaşımına sahip yöneticiler altında
bulunan çalışanların motivasyon algılarının yüksek olduğu belirlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışının boyutlarından
biri değildir?
Nezaket
Kural tanımazlık
Yurttaşlık erdemi
Sportmenlik
Ahlaklılık
Aşağıdaki değişkenlerden hangisi ile motivasyon arasında karşılıklı
(etkileşimli) bir ilişki söz konusudur?
Örgütsel bağlılık
Örgütsel adalet
İşten ayrılma niyeti
Örgütsel vatandaşlık davranışı
Liderlik özellikleri
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dışsal motivasyon oldukça yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışını
etkilemektedir.
Örgütsel vatandaşlık davranışının tüm boyutları ile iş motivasyonu arasında
anlamlı ve güçlü düzeyde pozitif ilişkiler vardır.
Genel motivasyon, içsel motivasyon ve dışsal motivasyon ile örgütsel
vatandaşlık davranışı arasında herhangi bir ilişki bulamayan bir araştırma da
söz konusudur.
İçsel motivasyon, örgütsel vatandaşlık davranışının bir boyutu olan özveriyi
yüksek düzeyde etkilemektedir.
Motivasyon ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki etkinin karşılıklı
olduğu söylenebilir.

Cevaplar

1)e, 2)a, 3)b, 4)c, 5)d, 6)c, 7)e, 8)b, 9)d, 10)a

319

KAYNAKÇA
Acar, D. (2014). Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Motivasyonun İşten
Ayrılma Niyetine ve iş Tatminine Etkileri ve Bir Araştırma.
Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalya’da
Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme.
Aksu, G. (2012). Takım Liderinin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Çağrı
Merkezi İncelemesi.
Alan, U. (2006). Motivasyon Teorileri ve Motivasyonun İş Hayatı Üzerindeki Etkileri.
Alkın, C. M. ve Ünsar, S. (2006). Liderlik Özellik ve Davranışlarının Belirlenmesi ve
Konuyla İlgili Olarak Yapılan Bir Araştırma.
Aydoğmuş, H. İ. (2004). Dönüşümcü Liderlik ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde
Dönüşümcü Liderlik Davranışları Üzerine Bir Uygulama.
Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik “Türleri” ve “Güç Kaynakları”na İlişkin
Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Algılarına Dayalı
Bir Alan Araştırması.
Baloğlu, N. (2011). Dağıtımcı Liderlik: Okullarda Dikkate Alınması Gereken Bir
Liderlik Yaklaşımı.
Başar, U. (2011). Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatmini
Arasındaki İlişkilere Yönelik Görgül Bir Araştırma.
Bayrakçı, E. (2010). Lider Davranışlarının Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkisi:
İpliksan A.Ş. Bir Araştırma.
Bayram, Ş. (2013). Liderlik Kavramı ve Liderlik Türlerinin İnovasyon Üzerindeki
Etkileri.
Bolat, T. ve Seymen, O. A. (2009). Örgütlerde İş Etiğinin Yerleştirilmesinde
"Dönüşümcü Liderlik Tarzı"Nın Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme.
Buldu, T. (2016). Karizmatik Liderlik ve Çalışan Performansı İlişkisi: Bir Örnek Olay
Araştırması.
Bulut, E. ve Çavuş, G. (2015). Liderlik, Motivasyon ve Ödüllendirme İlişkilerinin
İncelenmesinde Kısmi En Küçük Kareler Yol Analizinin Kullanılması.
Büte, M. (2011). Kayırmacılığın Çalışanlar Üzerine Etkileri ile İnsan Kaynakları
Uygulamaları İlişkisi: Türk Kamu Bankalarına Yönelik Bir Araştırma.
Celep, C. (2007). Eğitim Yöneticisinin Liderlik Davranışı.
Coşar, S. (2011). Otantik Liderlik Kavramı ve Ardılları Üzerine Bir Araştırma.
Çakar, N. D. ve Ceylan, A. (2005). İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten
Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri.
Çakmak, Z. (2015). Kamu Kurumlarının Yönetiminde Liderlik ve Motivasyonun
Çalışanların İş Doyumuna ve İşletme Bağlılığına Etkileri Üzerine Bir Alan Uygulaması.
Çakmaklı, Y. (2011). Glokal Liderlik ve Davranışsal Göstergeleri Üzerine Bir
Çalışma: Bir Kamu Kurumu Örneği.
320

Çayırağası, F. (2013). Özel Güvenlik Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık, İş
Motivasyonu, İş Performans Düzeyleri ve Bir Uygulama.
Çelik, C. ve Sünbül, Ö. (2008). Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü:
Mersin İlinde Bir Alan Araştırması.
Çelik, S. (2013). Görev Odaklı ve Birey Odaklı Liderlik Davranışlarının Çalışan
Davranışları Üzerine Etkisi.
Çelikel, Ö. F. (2014). Liderlik Kuramları.
Çetin, N. (2008). Kuramsal Liderlik Çözümlemelerinin Işığında, Okul Müdürlüğü ve
Eğitilebilir Durumsal Liderlik Özellikleri.
Çırpan, H. (1997). Kendi Kendine Liderlik.
Dağıstan, U. (2013). Bilgi Çağı ve Modern Liderlik Teorileri.
Dilek, H. (2005). Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş
Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma.
Dinçer, H. (2013). Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye ve Yaratıcılık: Çok Düzeyli
Analiz.
Dirim, C. (2004). Kriz Döneminde Motivasyon Teorilerinin Geçerliliği ve Bir
Uygulama.
Doğan, M. (2014). Karizmatik Liderlik Bağlamında Türk Siyasetçilerinin
Değerlendirilmesi.
Dökel, U. (2009). Katılımcı Liderlik Konusunda Bir Uygulama: Çaycuma Oyka
Örneği.
Durmuş, M. (2015). Kamu Kurumu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme
Düzeylerinin Çalışan Algısı Yönüyle İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği.
Duygulu, S., Karabulut, E. Ve Abaan S. (2011). Türkiye’de Hemşireler İçin Liderlik
Uygulamaları Envanterinin Geçerlilik Ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi.
Eraslan, L. (2004). Post-Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik.
Erdal, M. (2007). İşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Analizi.
Eroğlu, A. (2010). Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının
Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma.
Finkelstein, M. A. (2011). Intrinsic and Extrinsic Motivation and Organizational
Citizenship Behavior: A Functional Approach to Organizational Citizenship Behavior.
Gökçe, G. (1995). Türk Kamu Yönetiminde Motivasyon.
Gökçe, G. (1999). Kamu Kurumlarında İşgörenlerin Motivasyonu Üzerine Bir
Araştırma.
Gül, H. (2002). Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi.
Gülmez, N. (2009). Narsistik Liderlik.
Güzel, T. ve Akgündüz, Y. (2011). Liderlik Davranışlarının Orta Düzey Yöneticiler
Üzerindeki Etkisi ve Yöneticilerin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi; Kuşadası Otel
İşletmelerinde Bir Araştırma.
Hamarat, M. (2010). Liderlik ve Liderlik Davranışı: Polis Okulunda Bir Araştırma.
321

Işık, N. (2014). Liderlik Yaklaşımları ve Hizmetkâr Liderliğin İşgörenlerin
Organizasyonel Bağlılıklarına Etkileri.
İlhan, M. H. (2006). Yöneticilerin Liderlik Tiplerinde Öne Çıkan Davranış
Uygulamalarının İncelenmesi:Gaziantep Turizm Sektöründe Bir Uygulama
İşcan, Ö. F. ve Sayın, U. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven
Arasındaki İlişki.
Kaplan, M. (2007). Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme
Araçlarının İşgören Performansına Etkisi ve Bir Uygulama.
Karadağ, M. vd. (2015). Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık
Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama.
Karatürk, H. E. (2015). Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiye
Yönelik Bir Alan Araştırması.
Kaur, B., Mohindru ve Pankaj, (2013). Antecedents of Turnover Intentions: A
Literature Review.
Kaygın, E. (2011). Girişimcilik Sürecinde Dönüştürücü Liderlik Anlayışı - Bir
Uygulama.
Kayıkçı, K. (1999). Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik.
Keklik, B. (2012). Sağlık Hizmetlerinde Benimsenen Liderlik Tiplerinin Belirlenmesi:
Özel Bir Hastane Örneği.
Kerse, G. (2016). Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kamu
Kurumlarındaki X ve Y Kuşağı Karşılaştırması.
Keskinkılıç Kara, S. B. (2013). Yeni Bilim ve Liderlik.
Kılıçlar, A., Seçilmiş, C. ve Sarı, Y. (2015). Mülki İdarecilerin Astlarını Motive Etme
Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.
Kırmaz, B. (2010). Bilgi Çağı Lideri.
Kitapçı, H., Kaynak, R. ve Eker, A. (2010). Toplam Kalite Yönetimi Faktörlerinin İş
Motivasyonuna Etkisi.
Khan, M. A. (2014). Organizational Cynicism and Employee Turnover Intention:
Evidence from Banking Sector in Pakistan.
Korea.

Kim, S. (2006). Public Service Motivation and Organizational Citizenship Behavior in

Koçak, R. D. ve Özüdoğru, H. (2012). Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin
Çalışanların Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkileri: Kamu ve Özel Hastanelerinde
Bir Uygulama.
Konur, D. Y. (2006). İşyerlerinde Motivasyon Teorileri ve Uygulamalarına İlişkin Bir
Araştırma.
Köse, S., Kartal, B. ve Kayalı, N. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tutuma
İlişkin Faktörlerle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma.
Kurt, B. (2010). Liderlik Davranışları, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İle Firma
Performansı İlişkileri.
Küçüközkan, Y. (2015). Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve.
322

Musaoğlu, Ö. (2014). Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon İlişkisi.
Mushtaq, K., Ahmed, M. A. ve Warraich, S. U. (2014). A Study on Job Satisfaction,
Motivation and Organizational Citizenship Behavior.
Omirtay, B. (2009). Motivasyon Teorileri Kapsamında, Motivasyon (Özendirme)
Araçlarının Farklı İşletmeler Açısından Analizi.
Özalp Türetgen, İ., Ünsal, P. ve Telman, N. (2004). Yöneticiler İçin Liderlik
Özelliklerini Ölçen Bir Ölçek Geliştirme.
Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi.
Özkara, Z. U. (2011). Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışları ile Lidere
Duyulan Güven Arasındaki İlişkiler Üzerine Ampirik Bir Araştırma.
Öztürk, Z. (2013). Kamu Kurumlarında Motivasyon.
Özutku, H., Ağca, V. ve Cevrioğlu, E. (2008). Lider-Üye Etkileşim Teorisi
Çerçevesinde, Yönetici-Ast Etkileşimi ile Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı
Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme.
Rodriguez, S. (2010). The Relationship Between Motivation and Organizational
Citizenship Behavior Among Customer Support Staff.
Sarıoğlu Uğur, S. ve Uğur, U. (2014). Yöneticilik ve Liderlik Ayrımında Kişisel
Farklılıkların Rolü.
Semerci, A. S. (2005). İş Motivasyonu ve Sonuçları: Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası'nda Bir Uygulama.
Sevinç, H. (2015). Kamu Çalışanlarının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar.
Şahin, A. ve Temizel, H. (2007). Bilgi Toplumunun Örgütsel ve Yönetsel Yapılar
Üzerine Etkileri Bağlamında Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı: Bir Anket Çalışması.
Şimşeker, M. Ve Ünsar, S. (2008). Küreselleşme Süreci ve Liderlik.
Tang, T. L. ve Ibrahim, A. H. S. (1998). Antecedents of Organizational Citizenship
Behavior Revisited: Public Personnel in The United States and in The Middle East.
Taşdemir, S. (2013). Motivasyon Kavramına Genel Bir Bakış, Motivasyon Araçları ve
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ölçeğinde Bir Model Önerisi.
Telli, E., Ünsar, A. S. Ve Oğuzhan, A. (2012). Liderlik Davranış Tarzlarının
Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili
Bir Uygulama.
Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı
Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması.
Tengilimoğlu, D. ve Yiğit, A. (2005). Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel
İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması.
Topaloğlu, C. ve Dalgın, T. (2013). Algılanan Liderlik Tarzı ve Örgütsel Bağlılık
İlişkisi: Marmaris’te Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama.
Tuğcu, F. (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Motivasyon Arasındaki İlişki:
Bir Anket Uygulaması.
Tunalı, A. (2006). Kadın Kamu Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri (Türkiye’deki
Kadın Kaymakamlar Örneği).
Tunçer, P. (2011). Örgütsel Değişim ve Liderlik.
323

Turan, A. (2011). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Bağlamında Örgüt Kültürü ve Liderlik
Etkileşimi.
Uluköy, M., Kılıç, R. ve Bozkaya, E. (2014). Hiyerarşik Yapısı Yüksek Olan
Kurumlarda Liderlik Yaklaşımlarının Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkisi.
Uzun, G. (2005). Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki
Farklılıklar Ve Bankacılık Sektöründe Uygulama.
Ünal M. (2012). Bilgi Çağında Değişim ve Liderlik.
Vatansever Bayraktar, H. (2015). Sınıf Yönetiminde Öğrenci Motivasyonu ve
Motivasyonu Etkileyen Etmenler.
Yıldırım, B. N. (2012). Liderlik Özellikleri ve Liderlik Tarzlarının Duygusal Zeka
Perspektifinden İncelenmesi.
Yıldız, S., Savcı, G. ve Kapu, H. (2014). Motive Edici Faktörlerin Çalışanların İş
Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi.
Yıldız, M. (2002). Liderlik Yaklaşımları ve Türk Kamu Yönetiminde Liderlik
Araştırmaları.
Yılmaz, H. (2012). Etkileşimsel Liderlik ve İşgören Performansı İlişkisi: Bir Kamu
Bankası Örneği.
Yiğit, R. (2002). İyi Bir Lider Olmanın Yolları.
Yücekök, A. N. (1996). Toplum Kalkınmasında Liderlik ve Sorunları.
Yükçü, S. ve Atağan, G. (2009). Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Kavramlarının
Yarattığı Karışıklık.
Zeynel, E. ve Çarıkçı, İ. H. (2015). Mesleki Motivasyonun, İş Tatmini ve Örgütsel
Bağlılık Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Görgül Bir Araştırma.

324

