
 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №2- 2016 

1 

 

DADAŞOVA K. S., i ü. f.d. 

ADİU-nun “Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrasının baş müəllimi,  

AMEA-nın “Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri”  şöbəsinin b.e.i., 

UMUDOVA X.İ.  ADİU-nun magistrantı  

 

KEYFİYYӘTİN İDARӘ EDİLMӘSİNDӘ MOTİVASİYA – PERFORMANS – 

MӘHSULDARLIQ MÜNASİBӘTLӘRİNİN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYӘTLӘRİ 

 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Yüksək məhsuldarlıq hədəfinə çatmaq üçün  lazım olan bütün dəstək və şərai-

tin,o cümlədən, personalın və rəhbərlərin  yaradılması 

Tədqiqatın metodologiyası: Sistemli yanaşma,müqayisəli təhlil. 

Tədqiqatın nəticələri: Müxtəlif müəssisə və təşkilatlarda keyfiyyətin idarə edilməsində motivasiya-

performans-məhsuladrlıq münasibətlərinin formalaşması üzrə aparılmışdır. 

Acar sözlər: keyfiyyət, idarəetmə, dizayn, müştəri, iqtisadiyyat, sifariş, prioritet. 

 

GİRİŞ 

Personalın performansının yüksəldilməsinə 

istiqamətlənmiş fəaliyyətlər motivasiya siste-

minin məzmununu təşkil edir. Performans və 

məhsuldarlıq əlaqəsini başa düşən rəhbərlər 

müəssisənin strategiyasını, strukturunu müəy-

yənləşdirərkən bunu nəzərə alırlar. Bu baxım-

dan motivasiya səviyyəsinin işçinin perfor-

mansı üzərində müsbət təsirinin davam etdi-

rilməsi üçün öncə başa düşülməli bəzi məqam-

lar var. Bu məqamlar biri işlə bağlı performans 

hədəflərinin təyin olunmasıdır. İşçilərin fəaliy-

yət göstərərkən göstərdikləri səy müəyyən 

məqsədlərə istiqamətləndirilməlidir. Bu məq-

sədlər son nəticədə təşkilatın hədəflərinə xid-

mət edəcək olan performans hədəfləridir. Digər 

əhəmiyyətli məqam işçinin performansının 

ölçülməsi və qiymətləndirilməsidir. İşçilər gös-

tərdikləri performansa görə məsuliyyət daşısa-

lar, daha çox motivasiya olacaqlar. Gördüyü 

işə nəzarət olunduğunu bilən işçinin daha dü-

rüst və daha çox səylə işlədiyi müəyyən olun-

muşdur. Eyni zamanda işin görülməsi üçün 

müəyyən vaxt intervalı verilmişdirsə, perfor-

mansının qiymətləndiriləcəyini bilən işçi daha 

surətlə və davamlı işləyəcək. Gördükləri işə 

görə məsuliyyət daşıyıb, yeri gəldikdə qiymət-

ləndirilməyən işçiləri bir daha o işə görə moti-

vasiya etmək çox çətindir.  

Üçüncü məqam isə ondan ibarətdir ki, per-

formansın işçinin ehtiyacını ödəyə biləcək şə-

kildə mükafatlandırılmasıdır. İdarəedicilər per-

sonalın motivasiya səviyyəsini və yüksək per-

formanslarını davam etdirmək üçün onların 

fərdi məqsədlərinə çatmalarını təmin etməli-

dirlər.  

 

Keyfiyyətin idarə edilməsində motivasiya 

– performans – məhsuldarlıq müna-

sibətlərinin formalaşması xüsusiyyətləri 

Yüksək məhsuldarlıq hədəfinə çatmaq üçün 

personal, rəhbərlər bir sözlə, təşkilatın tamlığı 

üçün lazım olan bütün dəstək və şərait yaradıl-

malıdır. Bunun həyata keçirilməsi isə, bir - birin-

dən fərqli, ancaq bir-birini tamamlayan iki per-

formans nəticəsinin reallaşdırılmasından asılıdır. 

Bu nəticələrdən biri “performansın təsirliliyidir” 

və təyin olunan iş hədəflərinə nə dərəcədə nail 

olunduğunu göstərir. Digər nəticə isə mə-

nbələrdən nə qədər israfsız, lazım olan qədər və 

optimal istifadə edildiyini ölçən “performansın 

səmərəliliyidir”. Yüksək məhsuldarlıq əldə et-

mək üçün, bu amillərin hər ikisinin eyni zamanda 

ən yüksək səviyyədə reallaşması vacibdir.  

Hər hansı bir sahədə çalışan işçinin fəaliy-

yəti üçün sərf etməli olduğu maksimum enerji, 

informasiya, fərdi səriştəliliyi, işdən məmnun 

olması performans kimi qiymətləndirilir. Per-

formansa həmçinin, iş qəzaları, işə gecikmə, 

işə davamsızlıq, işdən çıxma kimi hallar da 

aiddir. Hər hansı fəaliyyət nəticəsində müəss-

isənin bir bölməsi tərəfindən istehsal olunan 

məhsulların və göstərilən xidmətlərin key-

fiyyəti və miqdarı isə vəzifə performansı adla-

nır . Bir müəssisədə performansın analizi və 

idarə olunması səmərəliliyin təmin olunması-

nın bir növüdür.  Belə vəziyyətdə performans, 

standart dəyərin, reallaşan dəyərə nisbətidir. 

UOT: 33.005 

JEL: M00 
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Bir çox hallarda işçinin performansı üç amil 

tərəfindən müəyyən olunur: qabiliyyət (işçinin 

fərdi xüsusiyyətləri ilə təyin olunan səriştəli-

lik), motivasiya (işçinin göstərəcəyi çalışqanlı-

ğı və işə bağlılığını təyin edən istəkliliyi), iş 

mühiti (işçiyə fəaliyyət göstərməsi üçün lazım 

olan iş şəraitini, vəsait, mühit, imkan və məlu-

matları təmin edən təşkilatı dəstək )[6].  

 

Performans = Qabiliyyət X Motivasya X İş 

mühiti 

  Bu üç komponentindən biri əskik olanda 

performans kəskin aşağı düşür.  Buna görə də 

hər bir işçidə yüksək performans səviyyəsinin 

yaratmaq  üçün bu üç komponent maksimal 

dərəcədə təmin olunmalıdır. Müəssisə rəh-

bərləri bu amillərin təkbaşına və ya birlikdə 

performansa necə təsir etdiyini bilməlidirlər. 

Bununla yanaşı, performansın üçüncü amili 

olan iş mühitinin hal –hazırkı vəziyyəti yəni, 

müəssisənin işçini lazım olan məlumat, imkan, 

vəsait, avadanlıq, büdcə ilə təmin etdiyini nə-

zərə alaraq bəzi sənaye psixoloqları perfor-

mans tənliyini yalnız qabiliyyət və motivasiya-

nın əmələ gətirdiyi fikrini irəli sürürlər . 

 

Performans = Qabiliyyət X Motivasya 

Hər bir işçidə qabiliyyətlər qismən ana-

dangəlmə və qismən də sonradan təhsillə və 

getdikcə təcrübə ilə formalaşır. Təhsillə forma-

laşmış qabiliyyət “məcburi” və ya “könüllü” 

formalara ayrıla bilər. Təcrübələr isə fəaliyyət 

nəticəsində əldə edilən və öyrənilən məlumat-

ların tətbiqi nəticəsində qazanılır. Monoton 

tətbiqetmədə isə təcrübələr artıq vərdişlərə çev-

rilir. İşçinin qabiliyyəti aşağıdakı amillərdən 

asılıdır: demoqrafik və ya bioqrafik xüsu-

siyyətlər (cinsiyyət, yaş), hər hansı prosesi 

həyata keçirmə imkanı (bacarıq, istedad) və 

fərdi xüsusiyyətləri (insanın necə biri olduğunu 

əks etdirən xarakter xüsusiyyətləri ). Bu xüsu-

siyyətlərin əhəmiyyətlilik dərəcəsi işin təbiətin-

dən, funksiyasından asılıdır. İdarəetmə baxı-

mından, performansın yüksəldilməsi üçün bu 

fərdi xüsusiyyətlərin işin xüsusiyyətlərinə uy-

ğunluğu vacibdir. Nəticə olaraq, fərdi qabi-

liyyətləri performans ilə əlaqələndirdikdə de-

mək olar ki, “performans, dolayı olaraq məh-

suldarlıq qabiliyyətin xətti funksiyasıdır”.  

Personalın performansının yüksəldilməsinə 

istiqamətlənmiş fəaliyyətlər motivasiya siste-

minin məzmununu təşkil edir. Performans və 

məhsuldarlıq əlaqəsini başa düşən rəhbərlər 

müəssisənin strategiyasını, strukturunu müəy-

yənləşdirərkən bunu nəzərə alırlar. Bu baxım-

dan motivasiya səviyyəsinin işçinin perfor-

mansı üzərində müsbət təsirinin davam etdi-

rilməsi üçün öncə başa düşülməli bəzi məqam-

lar var. Bu məqamlar biri işlə bağlı performans 

hədəflərinin təyin olunmasıdır. İşçilərin fə-

aliyyət göstərərkən göstərdikləri səy müəyyən 

məqsədlərə istiqamətləndirilməlidir. Bu 

məqsədlər son nəticədə təşkilatın hədəflərinə 

xidmət edəcək olan performans hədəfləridir. 

Digər əhəmiyyətli məqam işçinin performansı-

nın ölçülməsi və qiymətləndirilməsidir. İşçilər 

göstərdikləri performansa görə məsuliyyət da-

şısalar, daha çox motivasiya olacaqlar. Gördü-

yü işə nəzarət olunduğunu bilən işçinin daha 

dürüst və daha çox səylə işlədiyi müəyyən 

olunmuşdur. Eyni zamanda işin görülməsi 

üçün müəyyən vaxt intervalı verilmişdirsə, 

performansının qiymətləndiriləcəyini bilən işçi 

daha surətlə və davamlı işləyəcək. Gördükləri 

işə görə məsuliyyət daşıyıb, yeri gəldikdə 

qiymətləndirilməyən işçiləri bir daha o işə görə 

motivasiya etmək çox çətindir[1,2,5].  

Üçüncü məqam isə ondan ibarətdir ki, per-

formansın işçinin ehtiyacını ödəyə biləcək 

şəkildə mükafatlandırılmasıdır. İdarəedicilər 

personalın motivasiya səviyyəsini və yüksək 

performanslarını davam etdirmək üçün onların 

fərdi məqsədlərinə çatmalarını təmin etməli-

dirlər.  

Fərdi performans tənliyinin üçüncü kompo-

nenti də işçi üçün təmin edilən təşkilati dəs-

təklə yaradılan iş mühitidir. Iş mühiti dedikdə, 

işin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan 

məkan,vaxt, vəsait, avadanlıq, məlumat, ma-

liyyə və bənzər vasitələr nəzərdə tutulur. Bu 

şərait lazım olan qədər təmin olunmadıqda işçi 

nə qədər qabiliyyətli, motivasiyalı olsa da per-

formans hədəflərinə çata bilməyəcək.  Təd-

qiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, güc-

lü təşkilati dəstək və müsbət bir iş şəraiti moti-

vasiya və məhsuldarlığı artırır. Qeyri – kafi 

zaman, qeyri – kafi maliyyə, əskik avadanlıq 

və alətlər, kifayət qədər aydın olmayan təlimat 
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və məlumatlar, işlə əlaqədar məsuliyyətin azlı-

ğı, işçilərdən gözlənən performans səviyyəsin-

də ədalətsizlik kimi mənfiliklər işçiyə təmin 

edilməli olan təşkilati dəstəyin əskikliyini 

göstərən “situasiya məhdudlaşdırmalarıdır”. 

Bu çatışmazlıqlar işçilərin motivasiyasının 

azalmasına səbəb olur.  

Məhsuldarlıq təşkilatlarda iş müvəffəqiy-

yətinin əsas ölçüsü olaraq qəbul edilir. 

Mərkəzində insan meyarının qoyulduğu məh-

suldarlıq probleminin birbaşa istehsala indeks-

lənmədən qiymətləndirildiyi, istehsal mərhə-

ləsində personalla digər funksional şöbələrdəki 

işçilərin birlikdə fəaliyyət göstərdiyi müəs-

sisələrdə məhsuldarlıq getdikcə performans 

anlayışı ilə sinonim kimi istifadə olunmağa 

başlayıb. Məhsuldarlığın artırılması və inkişaf 

etdirilməsi əsasən bunu təmin edəcək uyğun 

mühitin yaradılması ilə bağlıdır. Müasir ida-

rəetmə  üsullarını tətbiq edərək məhsuldarlığı 

və performansı artırmaq üçün bu üsulların han-

sı şəraitdə və hansı şərtlər daxilində həyata 

keçirilməsini müəyyən etmək lazımdır. Məh-

suldarlıq mühitinin inkişaf etməsinə yönəldil-

miş fəaliyyətlər nəticəsində işçilərin fərdi və 

qrup olaraq motivasiyası yüksələcək və bu da 

performansı artırmaqla son nəticədə məhsul-

darlığın artmasına səbəb olacaq. İşçilər 

fəaliyyətlərindən və iş mühitindən razı olduqda  

məhsuldarlıqları yüksəlir. Məhsuldarlıq mühiti 

ümumi formada  3 əsas istiqamətdə müzakirə 

edilir: struktur mühiti, fiziki mühit, ictimai 

mühit [3,4]. 

Struktur mühiti dedikdə, təşkilatın quruluşu 

və idarəetmə sistemi nəzərdə tutulur. Təşkilatın 

quruluşu, təşkilatın iyerarxiyası, mütəxəssis-

ləşmə, nəzarətetmə, təşkilatdaxili məlumat 

axışı, qərarvermədə iştirak, mükafatlandırma 

sistemi, idarəetmə sistemləri və bu cür təşkilati 

anlayışlarla bağlı bütün struktur xüsusiyyətləri 

personalın məhsuldarlığına birbaşa və ya dola-

yı yolla təsir edir. Təşkilatdakı  mövcud 

idarəetmə sistemi və bu sistemdə tətbiq olunan 

üsullar personalın motivasiya səviyyəsinə təsir 

edir. Ünsiyyət sistemi, performans ölçmə və 

qiymətləndirmə sistemi, mükafatlandırma sis-

temi, məlumat axışında əks əlaqə mexanizmi 

yaxşı işləməyən, personalı seçib yerləşdirmə 

prosesini düzgün təşkil edə bilməyən təşkilatlar 

personalı motivasiya etməkdə böyük çətin-

liklərlə qarşılaşırlar. Buna görə də təşkilatın 

strukturunu təkmilləşdirərək motivasiya prose-

sinin qarşısındakı maneələri aradan qaldırmaq  

personalın performansına daha çox müsbət 

təsirli göstərəcək. 

Fiziki mühit dedikdə, personalın fəaliyyət 

göstərdikdəki məkan seçimi və iş şəraitinin 

fiziki tərəfləri başa düşülür. Günün xeyli 

hissəsini iş yerində keçirən insanlar üçün 

işlədikləri məkanın fiziki şərtləri həm sağlam-

lıq baxımından, həm də arzu edilən performans 

səviyyəsinin əldə edilməsi baxımından böyük 

əhəmiyyətə malikdir. İş yerində işıqlandırma, 

isitmə, nəm, səs-küy, izolyasiya və erqonomik 

faktorlar ən uyğun şəkildə təşkil edilmədikdə 

və ya iş yerində istifadə olunan əşya və ava-

danlıqlar yaxşı seçilmədikdə bu personalın 

motivasiya və performans səviyyəsinin aşağı 

düşməsinə səbəb olur. Məsələn, həddindən 

artıq çox səs – küylü, nəmli və pis işıqlandırıl-

mış şəraitdə işçilər öz potensiallarından tam 

istifadə edə bilmirlər. Hətta bu cür mənfi 

şəraitlər, işçilərdə psikosomatik narahatlıqlara 

səbəb ola bilər. 

İş mühitinin erqonomik şərtlərə uyğunlaşdı-

rılması, işçinin məhsuldar işləməsi üçün moti-

vasiya edilməsində və potensiallarından tam 

istifadə edə bilmək üçün əsas şərtlərdən biridir. 

Məsələn, işçinin fəaliyyəti zamanı istifadə et-

diyi xüsusi alət və avadanlığın iş yerindən uzaq 

bir yerdə olması həm zaman, həm enerji itkisi 

yaradacaq və işçinin diqqətini pozaraq məhsul-

dar işləməsinə maneə olacaq. Lemco Miller 

Custom Machine Parts adlı firma təchizatın 

yerləşdirilməsi problemini erqonomik bir tən-

zimləmə ilə həll edərək işçilərin məhsuldarlı-

ğını təxminən 20% artırmağa nail olmuşlar 

[6,7].  

İctimai mühit dedikdə, personal arasındakı 

qeyri – rəsmi münasibət və qarşılıqlı əlaqədə 

olan işçilər və qruplar arasındakı əlaqələr başa 

düşülür. İşçilərin ictimai ehtiyaclarının təşkilat 

daxilində ödənməsi imkanları  onların işdən 

məmnun olma səviyyəsinə təsir göstərir.  Məh-

suldarlığın artırılmasında da düzgün təşkil 

olunmuş bir ictimai mühitin böyük rolu vardır. 

Təşkilatın strukturundakı iyerarxiya qurulu-

şunda eyni və ya müxtəlif pillələrdəki işçilərin 
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münasibətləri zamanı aralarında problemlərin 

olması təbiidir. Ancaq bu problemlərin ən az 

səviyyəyə endirilməsinə istiqamətlənmiş təd-

birlər həyata keçirilmədiyi zaman təşkilat 

daxilində qarşıdurma, dedi – qodu, paxıllıq, 

ünsiyyət qarışıqlığı kimi motivasiya azaldıcı 

problemlər yarana bilər. İşçilər arasında rəqa-

bətin olması məhsuldarlığı artırmaqla yanaşı, 

bir nöqtədən sonra fərdlər arasında rəsmi və ya 

qeyri –rəsmi əlaqələrin degenerasiya olmasına 

və fərdlərin təşkilat məqsədlərini səhv başa 

düşmələrinə səbəb olacaqdır.  

Təşkilatın işçilərə yönəlmiş qərarlarında 

bərabərlik və ədalət duyğusunun hiss olunması 

da ictimai mühitdə təyinedici təsirə malikdir. 

Mükafatlandırma və cəza tətbiqetmədə və ya 

işçilərin təhsil və yüksəlmə imkanlarından isti-

fadə etmələrində obyektiv amillər və bərabərlik 

olmadıqda, bu işçinin psixologiyasına çox bö-

yük mənfi təsir göstərir. Hər hansı bir mövzuda 

haqsızlığa uğradığını hiss edən bir fərdin bir da-

ha işə motivasiya edilə bilmə ehtimalı çox aşa-

ğıdır. Çünki motivasiya prosesinin daimiliyini 

təmin edən əsas ünsür bərabərlik duyğusudur.  

İdarəedicilər, işçilər arasında dostluq 

əlaqələrinin inkişafına maneə törədən amilləri 

aradan qaldırmaqla və komanda ruhunu və 

əməkdaşlıq anlayışını aşılayacaq tədbirlər 

həyata keçirməklə təşkilatda ideal bir ictimai 

mühit yarada bilərlər. 

Müəssisə şəraitində motivasiya – məhsul-

darlıq münasibətlərində arzuolunan nəticənin 

alınması üçün bu fəaliyyətlərin layihələndi-

rilməsindən həyata keçirilməsinə və nəticələn-

məsinə qədərki dövrdə düzgün şəkildə təhlil 

olunmalı çoxlu fərdi və təşkilati meyar möv-

cuddur. Ancaq müəssisədə tətbiq olunan moti-

vasiya sisteminin və ya bu sistem çərçivəsində 

hazırlanan motivasiya proqramının, işçilərin 

motivasiyasını yüksəldərək onların performan-

sına təsir göstərib nəticədə məhsuldarlığı ar-

tırması üçün əvvəlcə nəzərdə saxlanılmalı bəzi 

şərtlər var. Bu şərtlərə riayət etmədikdə həyata 

keçirilən proqramlar işçilərin motivasiya səviy-

yəsinin artırılmasına təsir göstərməyəcək və 

məhsuldarlıq baxımından artım olmayacaq.  

Personalın gözləntilərinin və bu gözləntilərə 

uyğun ən yaxşı motivasiya  vasitəsinin müəy-

yən olunması. 

Gerçək həyatda elə bir motivasiya yanaşma-

sı yoxdur ki, o bütün vəziyyətlərə uyğun olsun. 

Nəzəriyyəçilər və tədqiqatçılar motivasiya 

mövzusuna müxtəlif tərəflərdən yanaşmışdır-

lar. Bu baxımdan işçilərin motivasiya səviy-

yələrinin artırılması, dolayısı ilə məhsuldarlı-

ğın artırılması üçün müxtəlif fikirlər mövcud-

dur. Məhsuldarlığa təsir edə biləcək motivasiya 

səviyyəsinin əldə olunması üçün əvvəlcə iş-

çilərin gözləntilərə, istək və ehtiyacları 

müəyyən olunmalıdır. 

Çünki insanlar ancaq  öz ehtiyacları çər-

çivəsində motivasiya olurlar.  

İşçilərin ehtiyacları fərqli olduğu üçün onla-

rın üstünlük verdiyi mükafat növləri də 

müxtəlif olur. Müxtəlif xarakterli və fərqli işlər 

görən fərdlərin məhsuldarlığa istiqamətləndi-

rilməsində istifadə olunan motivasiya vasitələri 

də  bu fərqliliklərdən asılı olaraq dəyişir. 

Yüksəlmə şansının çox olmadığı, aşağı maaşlı, 

zehni fəaliyyət tələb etməyən işlərdə çalışan 

işçiləri yüksək məhsuldarlığa motivasiya edə 

biləcək vasitələri tapmaq olduqca çətindir. Belə 

işçilər yüksək maaşın artma imkanının olmadı-

ğını bilirlər. Onları ancaq hörmət, xor gö-

rülməmək, rəhbərlikdən hörmət, diqqət, 

nəzakət görmək daha məhsuldar işləməyə sövq 

edə bilər. 

Yüksək maaş alan, normaldan yüksək qabi-

liyyətləri olan işçilərin məhsuldarlığa is-

tiqamətləndirilməsində səlahiyyət vermək, 

idarəetmədə iştirak, vəzifənin artırılması, ta-

nınma kimi motivasiya vasitələrindən istifadə 

edilir. Belə işçilərin motivasiyası işin xüsu-

siyyətləri ilə əlaqədardır və daha mübarizə 

aparmalı bir iş, yaradıcılıqlarını istifadə 

etmələri üçün daha çox səlahiyyət və imkan, 

daha çox məsuliyyət və daha çox tanınma kimi 

tələblərlə özünü göstərir. Yüksək səviyyəli iş 

üsulları, qabiliyyətləri və təcrübələrinə görə 

əmək bazarında belə işçilərə böyük tələb var. 

Ona görə də müəssisə rəhbərləri belə işçilərin 

yüksək məhsuldarlıqla işləmələrini təmin 

etməklə yanaşı, həm də əldə tuta bilmək üçün 

yuxarıda göstərilən motivasiya vasitələrindən 

istifadə etməyə məcburdurlar . 

Rəhbərlər  motivasiya vasitəsi kimi puldan 

daha çox istifadə edirlər. Ancaq göründüyü ki-

mi pul hər vəziyyətdə və hər bir işçi üçün mo-
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tivasiya edici rolunu oynamaya bilir. Ona görə 

də rəhbərlərin  psixososial anketlər, sosiamet-

rik testlər, psixo – texnik testlər, fərdi görüş, 

klinik görüş kimi üsullardan istifadə edərək 

işçilərin istəklərinin ən çox hansı motivasiya 

vasitəsinə uyğun olduğunu müəyyənləşdirmə-

ləri və motivasiya proqramına bu istiqamətdə 

yanaşmaları lazımdır[6,7].  

1.Motivasiyanın doğru hədəfə 

yönləndirilməsi 

İşçilərin motivasiya olunaraq sərf etdikləri 

səy nəticəsində istənilən hədəflərə çatmaq 

mümkündür. Bu səyin təşkilat məqsədlərinə 

xidmət etməsi üçün motivasiya vasitələrinin iş-

çiyə təsir edən gücü doğru hədəflərə yönləndi-

rilməlidir. Gücləndirilən və mükafatlandırılan 

işçinin fəaliyyəti bu və ya digər dərəcədə məh-

suldarlıq, qənaət və müvəffəqiyyət  kimi anla-

yışlarla xarakterizə olunmalıdır. Bundan ötrü 

təşkilat həyata keçirəcəyi motivasiya artırıcı 

fəaliyyətlərin əvəzində nə almalı olduğunu və 

nəyə ehtiyacı olduğunu qəti şəkildə 

müəyyənləşdirməlidir. 

2. Təşkilatın mədəniyyətinə ən uyğun  mo-

tivasiya üsulunun seçilməsi 

İstifadə olunacaq motivasiya üsullarının se-

çilməsində təşkilat mədəniyyətinin əsas xüsu-

siyyətləri nəzərə alınmalıdır. Təşkilatda möv-

cud olan mədəniyyətə uyğun olmayan  motiva-

siya proqramı uğur qazanmayacaq.  

İşçilərin müəssisəyə aid maliyyə məlumatla-

rını asanlıqla əldə etməsinin təmin olunması 

motivasiya edici bir vasitə olaraq xarakterizə 

edilməkdə və hətta bəzi motivasiya proqramla-

rının həyata keçirilməsi zamanı bu zərurətə 

çevrilməkdədir. Lakin komanda halında çalış-

manın tətbiq olunmadığı, səlahiyyətləndirmə, 

qərarların qəbulunda iştirak kimi fəaliyyətlər 

olmayan bir sistemdə işçilərin təşkilatın ma-

liyyə vəziyyəti və strukturuna dair məlumatla-

rın verilməsi motivasiya baxımından çox da 

təsirli olmayacaq. 

3. Motivasiya vasitələrinin fərdiləşdi-

rilərək nailiyyət ilə əlaqələndirilməsi 

Motivasiya  proqramının təsirli olması üçün  

nailiyyətlə ilə ən sadə formada əlaqələndi-

rilməlidir. Bu zaman işçilər səyləri qarşılığında 

nə qədər qazanacaqlarını əvvəlcədən görə 

biləcəklər. Uğurlu bir fəaliyyəti nəticəsində 

mükafatlandırılan işçiləri daha sonra motivasi-

ya etmək asanlaşacaq.  

Həyata keçirilən motivasiya üsulu nəticəsin-

də hər işçinin müvəffəqiyyət səviyyəsi müx-

təlif olacaq. Ölçmələr və qiymətləndirmələr 

nəticəsində əldə olunan müvəffəqiyyətlə bağlı 

məlumatlar motivasiya üsulunun mükafatlarla 

əlaqədar bölməsində mütləq istifadə olunmalı 

və işçilər arasındakı müvəffəqiyyət səviyyəsin-

dəki fərqlər mükafatlarda fərdi olaraq əks etdi-

rilməlidir. Bu şəkildə işçilər arasında meydana 

gələ biləcək ədalətsizlik, bərabərsizlik duyğu-

larının qarşısının alınması mümkündür. İşində 

nailiyyət qazanmamış bir işçinin uğur qazan-

mış olanlar qədər mükafatlandırılması motiva-

siya proqramını sarsıdaraq təsirsiz edə bilər. 

4. Motivasiya fəaliyyətinin xərc və gəlirlə-

rinin tarazlanması 

Müəssisədə motivasiya proqramlarını həya-

ta keçirmək üçün müəyyən xərc çəkilir və rəh-

bərlər bu proqram çərçivəsində tətbiq edəcək-

ləri motivasiya etmə planlarını, mükafat mexa-

nizmlərini və struktur tənzimləmələrini hazır-

layarkən xərcləri də nəzərə almalıdırlar. Maaş 

artımı, mükafat, qazancı paylaşma, pul müka-

fatı kimi iqtisadi motivasiya vasitələri ilə yana-

şı, xüsusilə vəzifə artımı kimi müəssisədə iş 

axışıyla əlaqədar struktur dəyişiklikləri və səla-

hiyyət, məsuliyyətlərlə bağlı struktur tən-

zimləmələrini tələb edən motivasiya üsulları 

çox vaxt böyük xərcləmələrə səbəb olan bahalı 

tətbiqlərdir. Bu xərcləri dəqiq şəkildə hesabla-

maq çox çətin və mürəkkəb iş olsa da, bu 

xərclərin müəssisəyə bilavasitə və ya dolayı 

yolla məhsuldarlıq artımı olaraq geri dönməsi 

təmin edilməlidir. 
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Резюме 
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Abstract 

Purpose of the research: Creation of,  all the necessary conditions and environments, including  

personnel and leadership to complete the organization to achieve high performance      

Methodology of the research: A systematic approach, comparative analysis. 

Results of the research: There was carried out on the formation of motivational-performance-

productive relations in quality management in various institutions and organizations.  
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