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სტიმულების ძალა

საკითხი მოსაფიქრებლად: ამ დოკუმენტის წაკითხვისას დაფიქრდით, რა
არის მოტივაცია და რატომ არის იგი მნიშვნელოვანი.

ყველაზე სანდო გზა იმისათვის, რომ ადამიანებმა სასურველი გზით
იმოქმედონ ის არის, რომ წავახალისოთ ისინი ამაზე - სხვა სიტყვებით რომ
ვთქვათ, მოტივაცია უნდა მივცეთ მათ. ეს იმდენად აშკარა საკითხია, რომ
შესაძლოა გაგიჩნდეთ შეკითხვა: „ღირს კი ამაზე დაფიქრება?“. რა თქმა უნდა
ღირს.

შესაძლოა თქვათ, არ არის საჭირო ადამიანების დაჯილდოვება (ან
მოსყიდვა) იმისათვის, რომ სასურველი საქმე გააკეთებინოთ. მაშინაც კი, თუ
აღიარებთ, რომ მოტივაცია აუცილებელია, ზუსტად არ ვიცით, როგორ უნდა
შევქმნათ სასურველი მოქმედებების მამოტივირებელი სტიმულები.

ამას წინათ ვაკვირდებოდი, როგორ ემოციურად ეწინააღმდეგებოდა
რამდენიმე ადამიანი მოტივაციის სტრუქტურის სასურველი შედეგის
მისაღწევად გამოყენებას. ჩემი ყურადღება მიიქცია იმ ფაქტმა, რომ
ზიმბაბვეში და სამხრეთ აფრიკაში სპილოების პოპულაცია იმის გამო
იზრდება, რომ ამ ქვეყნების კანონმდებლობა მოსახლეობას სპილოს ნახირის
მოვლით სარგებლის მიღების საშუალებას აძლევს. ეკოლოგიური საკითხებით
დაინტერესებულმა სტუდენტმა მითხრა, რომ ის ეწინააღმდეგებოდა
სპილოების გადარჩენას, თუ ამ მოქმედებას საფუძვლად ადამიანების სიხარბე
ედო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის არ თმობდა ამ პრინციპს, რადგან
შედეგებით მხოლოდ სპილოები ზარალდებოდნენ. მისი პრინციპი, რომელსაც,

ეჭვი მაქვს, რომ სხვა სტუდენტებიც იზიარებდნენ, ის იყო, რომ მოტივაცია
უნდა ეფუძნებოდეს თანაგრძნობას და ზრუნვას, და არა პირად ინტერესებს. არ
შემეძლო არ მეთქვა, რომ მისი შეხედულებით მოვიხიბლებოდი მხოლოდ
მაშინ, როდესაც მისი სიცოცხლის გადასარჩენად საჭირო იქნებოდა რთული
ოპერაციის ჩატარება და ქირურგისთვის მიმართვის ნაცვლად, ოპერაციის
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ჩატარებას საკუთარ დედას სთხოვდა.

ადამიანების დარწმუნება იმაში, რომ მოტივაცია საჭიროა ისევე
რთულია, როგორც მიზანშეწონილი სტიმულების განსაზღვრა. რა თქმა უნდა,

ჩვენ გვჭირდება სტიმულები, რომლებიც ადამიანებს მოტივაციას მისცემს
იმოქმედონ სასურველი ფორმით... მაგრამ რა არის ეს სასურველი გზა? რიგ
შემთხვევაში, პასუხი აშკარაა. თუმცა ყოველთვის არა.

ყოველთვის, როცა კარგ საქმეს სჩადიხართ, აუცილებლად ამცირებთ
სხვა კარგი საქმის კეთების შესაძლებლობას. ეს რესურსების სიმწირის
გარდაუვალი შედეგია, რისი ასახვაც ხდება ტერმინში „ალტერნატიული ხარჯი“.

კომპრომისები ყოველთვის არსებობს და ჩვენ ხშირად გვჭირდება
ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროდან, მოქმედების საუკეთესო მეთოდის
შესარჩევად. შესაბამისად, მოტივაციის ორი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა: (1)

ინფორმაციის გაზიარება ყველაზე საუკეთესო მოქმედებების შესახებ და (2)

ადამიანების მოტივაცია ამგვარი მოქმედებების შესრულებაზე.

მოტივაციის სტრუქტურა პატიმრებთან
მიმართებაში

ზოგჯერ მოქმედებების სასურველი გეგმა აშკარაა და ეს შემთხვევები
საშუალებას გვაძლევს კონცენტრაცია მოვახდინოთ ადამიანების
მამოტივირებელი სტიმულების ძალაზე. მაგალითად მოვიყვანთ ბრიტანეთის
ხელისუფლების პრაქტიკას, რომელიც მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში
არსებობდა. ეს პრაქტიკა გულისხმობდა გემის კაპიტნების ჩართვას
ავსტრალიაში პატიმრების ტრანსპორტირების საქმეში. ავსტრალიაში
გადაყვანილი პატიმრების გადარჩენის მაჩვენებელი მხოლოდ 40% იყო და
ყველა აღიარებდა, რომ იგი მეტისმეტად დაბალი მაჩვენებელი იყო.

ჰუმანიტარული ჯგუფები, ეკლესია და სახელმწიფო უწყებები მორალურ
საფუძველზე მიმართავდნენ კაპიტნებს გაეუმჯობესებინათ გადარჩენის
მაჩვენებლები, პატიმრებთან მეტად ადამიანური მოქცევის გზით. მიუხედავად
ამ მიმართვებისა, გადარჩენის მაჩვენებელი 40 პროცენტზე რჩებოდა.
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საბოლოოდ, ეკონომისტმა ედვინ ჩადვიკმა წამოაყენა წინადადება
მოტივაციის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ. კაპიტნებისთვის ინგლისში
გემზე ასულ თითოეულ პატიმარზე საფასურის გადახდის ნაცვლად, ჩადვიკმა
შესთავაზა კაპიტნების ანაზღაურება მომხდარიყო ავსტალიაში გემიდან
ჩამოსული პატიმრების რაოდენობის მიხედვით. სიტუაცია სწრაფად და
მნიშვნელოვნად შეიცვალა. გადარჩენის მაჩვენებელი 98 პროცენტამდე
გაიზარდა, რადგან კაპიტნების წინაშე იყო ძლიერი სტიმული დაეცვათ
თითოეული პატიმრის სიცოცხლე, შეემცირებინათ მათი რაოდენობა გემზე და
მგზავრობისას გაეუმჯობესებინათ მათი კვება და ჰიგიენური პირობები.(1)
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პირდაპირი და ირიბი სტიმულების შექმნა
სასურველი სტიმულები შესაძლოა პირდაპირ შეიქმნას, როგორც

პატიმრების გემით გადაყვანის შემთხვევაში. თქვენ იცით, რა გინდათ რომ
გაკეთდეს, შესაბამისად ამის შესასრულებლად ქმნით ჯილდოს (მაგალითად,

ფულად ანაზღაურებას). საუბედუროდ, უმეტეს შემთხვევაში ჩვენთვის
სასურველი ქცევა საჭიროებს კონკურენციაში მყოფი მიზნების ფაქიზ
დაბალანსებას. ასეთ შემთხვევაში, ერთი საქმის შესასრულებლად პირდაპირი
მოტივაციის შექმნა შესაძლოა ზედმეტად ეფექტური იყოს, რადგან ის
ადამიანებს სხვა საქმის კეთების უგულვებელყოფისკენ უბიძგებს.

ყოფილი საბჭოთა კავშირი სავსე იყო აბსურდული ვითარებებით,

რომლებიც მოტივაციის პირდაპირი გამოყენებით შეიძლება წარმოშობილიყო.

ხელმძღვანელები მოტივაციის სტრუქტურას მიმართავდნენ ფეხსაცმლის
წარმოების მოცულობის გასაზრდელად, მაგალითად, მხოლოდ რამდენიმე
ზომის ფეხსაცმლის გამოშვების გზით, მათი კლიენტების სასურველი ზომების
გაუთვალისწინებლად. ამგვარი სტიმულები ადამიანების ქცევაზე
მოქმედებდნენ, და არ უწყობდნენ ხელს სოციალური თანამშრომლობის
განვითარებას, რომელიც წარმატებული ეკონომიკისთვის არის საჭირო.

როდესაც არსებობს თანამშრომლობის მოტივირების მიზანი,

სასურველი შედეგების მიღწევა იშვიათად ხდება მოტივაციის სტრუქტურის
პირდაპირ დანერგვის გზით. ამის ნაცვლად, მოტივაციის სტრუქტურა უნდა
დაინერგოს არაპირდაპირ, ზოგადი წესების ნაკრების შემოღებით, რომლებიც
მათი სოციალური ურთიერთმოქმედებიდან წარმოქმნის საშუალებას იძლევა.

საგზაო მოძრაობა უჩვენებს თანამშრომლობის მოტივირების ზოგადი
წესების მნიშვნელობას. რამდენად ქაოტურიც არ უნდა გვეჩვენებოდეს საგზაო
მოძრაობა პიკის საათში, ტრანსპორტის ნაკადი სპონტანური სოციალური
თანამშრომლობის არაჩვეულებრივი მაგალითია. ამ თანამშრომლობის
გარეშე, ათობით ათას მგზავრს თითოეულ დიდ ქალაქში უზარმაზარ
სატრანსპორტო საცობში მოუწევდათ დგომა.

ის ძირითადი წესები, რომლებიც ავტომობილების მძღოლებს
ერთმანეთთან ეფექტურად თანამშრომლობის საშუალებას აძლევს, ძალიან
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მარტივია: (1) გზის მარჯვენა მხარეს მოძრაობა; (2) მწვანეზე წასვლა, აჩქარება
ან გასაჩერებლად მომზადება ყვითელზე და გაჩერება წითელზე; (3) სიჩქარის
დადგენილ ლიმიტზე საათში მაქსიმუმ ათი კილომეტრით გადაჭარბება და (4)

სხვა ავტომობილთან დისტანციის დაცვა. ეს წესები სასურველ ადგილამდე
უსაფრთხო და მოსახერხებელი მგზავრობის მოტივაციას გარდაქმნის
კომპრომისული ქცევის მოდელად, რომელიც ყველა ადამიანის ინტერესებს
ემსახურება.(2)

საბაზრო ეკონომიკა კარგი მაგალითია იმის საჩვენებლად, თუ როგორ
შეიძლება წესებით შევქმნათ ვითარება, რომელშიც კერძო სტიმულები
სოციალური თანამშრომლობის მოტივაციას ახდენენ. საბაზრო ეკონომიკები
არ ქმნიან პირდაპირი მოტივაციის სტრუქტურებს. ბაზრები, ფაქტიურად,

საერთოდ არ ქმნიან სტიმულებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოტივაციები
ადამიანების სუბიექტური სურვილებიდან მოდის: საყვარელი ადამიანის
პოვნის, პატივისცემის დამსახურების, მსოფლიოს უკეთესობისკენ შეცვლის,

ოჯახების რჩენის მოტივაცია. ბაზრები ქცევის წესებს მოიცავს, რომლებსაც ეს
სხვადასხვა მოტივაცია ჰარმონიზაციაში მოჰყავთ, ადამიანების მიერ
სურვილების სხვებისთვის გაზიარების შესაძლებლობით. ფასები, მოგება და
ზარალი ჩვეულებრივ საბაზრო მოტივაციის სტრუქტურას წარმოადგენს. ისინი
ადამიანების ერთმანეთთან ურთიერთობით იქმნება. მოტივაციის
სტრუქტურები, რომლებიც მხოლოდ ბაზრებზე შეიძლება გაზიარდეს, მოიცავს
სოციალური თანამშრომლობის ხელშემწყობ ინფორმაციას.

დასკვნითი შეკითხვები: შეგიძლიათ თუ არა ახსნათ, რატომ ახდენს
პირადი მოტივაცია სოციალური თანამშრომლობის ხელშეწყობას ბაზრების
გავლით. თქვენი აზრით, პირადი მოტივაცია მსოფლიოს უკეთესობისკენ
ცვლის? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

1. ამ მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ პუბლიკაციაში Robert B. Ekelund, Jr.,

and Richard Ault, Intermediate Microeconomics: Theory and Applications (Lexington, Mass.: D.C. Heath and Company,

1995), pp. 21–22. ↩ 
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2. საგზაო მოძრაობის შესახებ მაგალითი აღებულია შემდეგი პუბლიკაციიდან Paul Heyne, The Economic Way

of Thinking, 8th ed. (Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, Inc.), chapter 1. ↩ 

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „სტიმულების ძალა“ ეკუთვნის „ეკონომიკური განათლების

ფონდს“, საერთაშორისო ლიცენზიის „Creative Commons Attribution“ 4.0 საფუძველზე.
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