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H er gün fark etmeden, ister istemez dillendirdiğimiz veya 
düşündüğümüzün bile farkına varamadığımız “motivasyon”  
neyi ifade ediyor?
Coşku, enerji, heyecan olarak hissettiğimiz bir duygudur 
motivasyon. İçimizdeki enerjiyi harekete geçirmek için 
hedeflerimizi belirlemede, harekete geçme ve başarma için 
gereken kavramdır. Hedeflerimize ulaşabilmek için çabaların 
sürekliliği gereklidir. 

Hepimizin motivasyon süreci farklıdır. Bu yolda kendini tanıma ve gelişim 
yeteneklerini fark etme ve motivasyon yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Kendini 
en iyi bilen kişi, motivasyon sürecini de en iyi ve etkin şekilde yönetebilecek yegâne 
kişidir.
Motivasyonu yönetmek, kendini bilmek, potansiyelimizin ortaya çıkması için fırsattır. 
Uygun hedefleri seçme, kaynakları kullanma olanağı verir bize.

Kişilik, kimlik bu süreçte en önemli rolü üstlenir.

Birçoğumuz şu meşhur öyküyü bir kez duymuştur: Bir öğretmen, öğrencilerine bir insanın sahip olması 
gereken en önemli özellikleri sorar ve gelen yanıtların her biri için tahtaya yan yana gelecek şekilde 0 
(sıfır) yazar. Öğrenciler, bilgi sahibi olmak, güzel konuşmak, zengin olmak vs. yanıtlarını verir. Öğretmen 
bütün yanıtları aldıktan sonra, sıfırların en başına 1 sayısını yazarak öğrencilerine döner ve şunu söyler: 
“Evet bunların hepsi önemlidir ancak bir şeyi unuttunuz, eğer sağlam bir kişiliğiniz olmazsa bunların 
hiçbirinin bir değeri yoktur.”

Kişiliğin özünü; doğuştan mevcut olan, değişmeye dirençli, yaşam boyu bireyin davranışlarını geniş 
çapta etkileyen eğilimler, yatkınlık ve yetenek gibi özellikler oluşturuyor. Kişinin bireysel farklılık 
gösteren özellikleri ise, başkaları tarafından kolayca gözlenebilen, öğrenmeyle kazanılmış, bireyin 
davranışlarını sınırlı bir şekilde etkileyen davranışlardır. Doğuştan var olan özellikler, bir gizilgüç olarak 
tanımlanır. Bunlar, belirli koşul ve ortamlarda belirli yaşantılar sonucu (ödül, ceza vb) biçimlenir. 
Çevreyle etkileşim sonucu özün kapsamındaki özellikler bu şekilde oluşarak, somut ve kalıplaşan 
(bireyin yüzeysel özellikleri) bir nitelik kazanır. Böylece bireye özgü olan davranış tarzları ya da onu 
diğerlerinden ayıran özellikleri ortaya çıkar. Kişiliğin özü ile yüzeyi arasındaki bağın bir örüntü içinde 
gelişmesinde “kişilik gelişim süreci” denir (Erkal, 2002; 246)
Her birey farklı ve özgün bir kişilik yapısına sahiptir. Bunun içindir ki farklı ve özgün kişilik yapıları da, 
farklı motivasyonel özellikleri getirir. Her farklı kişiliğin kendine özgü motivasyon yapıları ve motivasyon 
süreci olur. Kişilik ve motivasyon arasındaki bu yakın ilişki birkaç önemli noktada ifade edilebilir. 
Kişi, kendisini en iyi şekilde motive edebilecek yegane anahtarı elinde tutar. Bununla birlikte, kişinin 
motivasyon unsurları ve sürecini iyi bilen ve onu iyi tanıyan başka birisi de o kişiyi motive edebilme 
potansiyeline her zaman sahiptir.

Motivasyon sürecinde önem taşıyan amaç ve beklentiler, kişisel anlamlar taşır. Her bireyin amaçları 
ve beklentileri farklıdır. Kimisi için anlamlı olan şeyler, bir başkası için bir şey ifade etmez. Başkalarını 
anlamak ve iletişimi etkin kılmak konusunda, motivasyon ve kişilik yakın derecede ilişkilidir. Kişiyi 
motive eden unsurları anlamak ve buna önem vermek, o kişiyle olan iletişimimiz ve ilişkilerimizde büyük 
yarar sağlar. İş veya özel yaşamında olsun bu bilgileri dikkate alan kişiler, diğer insanlarla ilişkilerinde 
daha etkin ve daha başarılı olacaklardır.

Kısaca ya kendimizi ve potansiyelimizi bilip motivasyon sürecimizi yöneterek ilerleyeceğiz veya bizi 
tanıyan birisinden yönlendirme ve tavsiye bekleyeceğiz.
Soralım kendimize, bizi neler motive ediyor, biliyor muyuz? Farkında mıyız?
Motivasyon ve kişisel gelişim yolunda birlikte ilerlemeye devam…

Sevgilerimle…

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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