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Kazanmak için mi oynuyorsunuz, 
yoksa kaybetmemek için mi? Aslından Çeviri: Makbule Kandakoğlu

İş’te bir kişinin kişiliğini saptamak için en yaygın araç Myers-Briggs Tip 
Göstergesidir. Ancak bu ve diğer birçok değerlendirme aracının sorunu, 
gerçekten performansı tahmin edememeleridir. Bu testler içedönüklük- 

dışadönüklük derecenizi ya da düşünceye mi yoksa duygulara mı güvendiğinizi 
gösteren özellikler hakkında bilgi verirler. Neyi yapmayı sevdiğinizi gösterir fakat 
bunlarda iyi olup olmadığınızı ya da iyi değilseniz de bunu nasıl geliştireceğiniz 
hakkında çok az bilgi verirler. 
Neyse ki, kişileri performanslarını öngörecek temel kişilik özelliklerine göre 
gruplayacak bir yol var: Teşvik Odaklı ya da Engel Odaklı Yaklaşım. Aslında bu iki 
terim akademik psikologlar, pazarlama ve yönetim araştırmacıları tarafından iyi 
bilinse de, en çok yararlanacak kişiler olan iş yerinde daha verimli iş çıkartmak 
isteyen ya da diğerlerinin potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını talep eden 
yöneticiler tarafından tam olarak benimsenmiş durumda değildir.  

Teşvik odaklı-Engel odaklı yaklaşım 
Kişilerin motivasyonel odağı yaşamla başa çıkma mücadelesinde ve isteklerini 
gerçekleştirmede önemli rol oynar. Motivasyonel odağı teşvik olan kişiler hedeflerini 
ilerlemeleri için bir yol olarak görür ve hedeflerine ulaştıklarında alacakları ödüle 
konsantre olurlar. Bu kişiler gayretlidirler ve kazanmak için oynarlar. Bu tarz 
kişiler riskleri kolaylıkla alabilmelerinden, hızlı çalışmayı sevmelerinden, büyük 
ve yaratıcı düşünmelerinden fark edilir. Fakat ne yazık ki bütün bu özellikleri bu 
kişileri hatalara daha meyilli, olayları bir bütün olarak düşünmeme ve işlerin 
yolunda gitmeme ihtimaline karşı B planlarının olmaması durumuna iter. Bu onlar 
için ödemek isteyecekleri bir bedeldir. Çünkü en kötü şey girilmemiş bir risk, 
kazanılmamış bir ödül ve gelişmedeki başarısızlıktır. 
Engel odaklı kişiler bunun aksine, hedeflerini sorumlulukları olarak görürler ve 
güvende kalma üzerine konsantre olurlar. Eğer yeterince çalışmazlarsa ya da 
dikkatli olmazlarsa neyin yanlış gideceği hakkında endişe ederler. İhtiyatlıdırlar ve 
kaybetmemek için oynarlar. Sahip oldukları şeye tutunur ve statükoyu korurlar. 
Riske karşı genellikle gönülsüzdürler ve işleri daha eksiksiz, hatasız ve dikkatlice 
düşünülmüştür. Başarmak için yavaş ve titizlikle çalışırlar. Genellikle en yaratıcı 
düşünür değildirler fakat mükemmel analitik ve problem çözücü yetenekleri vardır. 
Yapılan çalışmalar genellikle bu tarz kişilerin örgütsel psikologların  “geleneksel 
ve gerçekçi” olarak adlandırdıkları kural ve düzen bilgisi, dikkatli çalışma ve 
mükemmeliyetçiliğe yatkınlık gerektiren muhasebecilik, teknisyenlik, idarecilik ve 
üretim işçiliği gibi mesleklerle meşgul olduklarını gösteriyor. 
Teşvik Odaklı kişiler ise müzisyenlik, metin yazarlığı, danışmalık ve araştırmacılık 
gibi “sanatsal ve araştırıcı” işlere eğilimlidirler. Bu kişiler belirli kalıplardan farklı 
düşünmeyi yeğleyip yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin ödüllendirildiği mesleklere 
meyillidirler. 

Sizi gerçekten neyin motive ettiğini bilin 
Hangi durumlarda verimliliğiniz en yüksek seviyededir? Hangi etkenler 
motivasyonunuzu arttırır ya da azaltır? İster kendi performansınızı isterseniz de 
başka birininkini yönetin, bu sorulara verilen yanıtlar iyi bir yönetimin kalbindeki 
can alıcı kısmı oluşturur. Sizi ileriye götüren bir strateji, iş arkadaşınız için yararlı 
olmayabilir. Danışmanınız ya da patronunuz için yararlı olan bir şey de sizin için 
geçerli olmayabilir. Bu durumlarda kişilik önemlidir.
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Motivasyonel uygunluk 
Odak noktanızı bildikten sonra, rol modelinizi 
seçebilir, sizin ve takımınızın motivasyonunuzu 
güçlendirecek teşvikler sağlayabilirsiniz. 
Motivasyonel uygunluk teşvik odaklı kişilerin 
hevesini, engel odaklı kişilerin de dikkatini 
arttırmasını sağlayarak işin daha değerli 
olmasını sağlar böylelikle performansı ve işten 
alınan memnuniyeti zirve noktasına ulaştırır.
 

Rol modellerinizi seçme 
Öykücülük uzun sürelerdir motivasyon 
aracı olarak kullanılıyor. Yapılan çalışmalar 
gösteriyor ki teşvik odaklı kişiler yüksek 
performanslı bir satış temsilcisi ya da çok 
etkili birtakım lideri gibi ilham verici rol 
modeller hakkında hikâyeler duydukları 
zaman motive olurken, engel odaklı kişiler 
bunun aksine, yapılmaması gereken bir 
hikâyeyi duydukları zaman etkilenirler. Birey 
olarak sizde en çok yankı uyandıran hikâyelere 
dikkat kesilirsiniz. Fakat bir çalışma arkadaşı 
ya da patron olarak paylaştığınız hikâyelerin 
diğerleri için de ilham verici olmasına dikkat 
etmelisiniz. 
Son yapılan çalışmalar; teşvik odaklı çalışanlar 
yaratıcı çözümleri destekleyen, uzun 

dönemli vizyon sahibi, işleri 
hareketlendirmek için yollar 
arayan dönüşümsel liderler 
ile daha da kendilerini 
geliştirdiklerini, engel odaklı 
çalışanların ise kuralları 
ve standartları önemli 
gören, statükoyu koruyan 
etkileşimsel liderler ile daha 
iyi çalıştıklarını göstermiştir. 
Bu durumda eğer kişiler 
kendilerine uyan bir lider ile 
çalışırlarsa yaptıkları işe daha çok değer verip 
kurumda kalıcı olmaya çalışırlar.
  

Hedefin çerçevesini çizmek 
Bazen hedefi belirlerken kullandığınız dilde ya 
da düşünce tarzınızda yaptığınız küçük oyunlar 
sonuçta büyük değişikliklere sebep olabilir. Bu 
konuya Almanya’da yapılan bir çalışma örnek 
olarak verilebilir: Saygın bir yarı profesyonel 
futbol liginde koçlara oyuncularını yüksek 
stres altında penaltı atışlarına hazırlamaları 
söylendi.  Bunu yaparken de şu iki cümleden 
birini kullanmaları sağlandı.
- “5 penaltı atışı yapacaksınız, isteğimiz en az 
üç tanesini skorla sonuçlandırmanızdır.”

Kaynak:  Do You Play to Win or Not toLose ?By Heidi Grant Halvorsonand E. ToryHiggings
Harvard Business Review March 2013- ss:117-120

 
Ya da 
“5 penaltı atışı yapacaksınız, atışlardan 
iki tanesinden fazlasını kaçırmamak 
zorundasınız.”
Pratikte bu iki söylem aynı şeyi ifade ediyor 
olmasına rağmen gerçekteki etkileri farklı 
oldu. Daha önceden motivasyonel odakları 
tespit edilen oyuncular, kendileri için uygun 
ifadeler söylenildiğinde daha iyi performans 
gösterdikleri ortaya çıktı.
 

Geri dönüş yapma ve isteme 
Hedefler motivasyonel uygunluk 
çerçevesinde bir kez belirlendikten sonra bu 
uygunluğu doğru çeşit geri bildirim yaparak 

sağlayabilirsiniz.Teşvik hedefli 
kişiler yaptıkları iyi işler için övgü 
aldıkları zaman daha iyi çalışma 
eğilimi gösterirken, engel 
odaklı kişiler eleştiriye karşı 
daha duyarlıdırlar. Örneğin bir 
araştırmada teşvik odaklı kişiler 
yaptıkları işin ortasında, “hedefe 
giden yol üzerinde” olduklarına 
dair bilgilendirildiklerinde, 
“hedefin gerisinde” oldukları ve 
daha çok çalışmaları gerektiği 
söylendiği durama göre daha 
çok motive oldukları ve daha çok 
çalıştıkları görülmüştür. Engel 
odaklı kişilerde ise bu durumun 

tersi söz konusudur. Hedefin gerisinde 
oldukları söylendiğinde daha çok motive 
oldukları görülmüştür. 

Teşvik etmek 
Motivasyonel uygunluğu sağlamanın bir diğer 
yolu da somut teşviklerdir. Motivasyonel 
odağa ilişkin olmayan bir teşvik kullanılması 
demotivasyona sebep olabilir. Örneğin 
Meksika Körfezi’nde yaşanan petrol sızıntısı 
ve BP’nin halkla ilişkilerinde yarattığı facia 
sonrasında yeni CEO Bob Dudley çalışanlar 
için primlerin kurallarını değiştirdi. Güvenliği 
arttırma prim için tek kriter haline getirildi. 
Bunun bir sonucu olarak gerçekten güvenliği 
arttırmak yerine sorunların örtbas edilmesi 
durumuyla karşılaşıldı. Prim düşüncesi 
kişilerin daha çok risk alma isteğine sebep 
oldu. Bununla beraberbir diğer önemli 
hata yüzüstüne çıktı. Kişileri güvenlik için 
ödüllendirmenin zayıf bir motivasyon aracı 
olduğu görüldü. Bunun aksine güvenlik 
standartlarına uyulmadığı takdirde verilen 
prim paralarının geri alınması gibi cezalar 
daha doğru motivasyon aracı olduğu görüldü. 

Kişilikler uyuşmadığı 
zaman 
Kurumlar için düşünüldüğünde aralarındaki 
muhtemel iletişimsizliğe ve çatışmaya 
rağmen bu iki tip kişiler kurumun başarısı 
için gereklidir. Önemli olan kendimizin ve 
çalışma arkadaşlarımızın kişiliğini biliyor 
olmamız ve en iyisini ortaya çıkartacak şekilde 
davranmamızdır.  
Geçen 20 yılı aşkın zaman diliminde,  21 
ülkede 12 500 ün üzerinde özel, kamu, askeri 
ya da devlet kurumlarında yapılan araştırma 
sonucunda değişik tip kişiliklerin birlikte 
çalışmasıancak birbirlerini taktir etmemesi 
durumunda neler olduğu araştırılmış ve ortaya 
aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır. 
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