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Ынталандырулардың күші

Ойлануға арналған сұрақ: осы мәтінді оқып отырғанда, ынталандыру деген не және

оның не себепті маңызды екенін ойлай отырыңыз.

Адамдарды қалағаныңыздай әрекет еткізудің ең сенімді жолы — оларға сол үшін

сый беру, басқаша айтқанда, ынталандыру. Бұл айдан анық, сөз етуге де тұрмайтын жәйт

емес пе деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ, ол сөз етуге тұрарлық жәйт.

Адамдарға қалаған ісіңізді істегені үшін сый (немесе пара) беруге болмайды

деуіңіз мүмкін. Ынталандырудың қажет екенін мойындасаңыз да, қалаған әрекетіңізді

қалай жасатудың жолдары анық емес.

Жақында кей адамдардың игі іске бағыттайтын ынталандыруға эмоциялық

қарсылық білдіретініне куә болдым. Зимбабве мен Оңтүстік Африкада піл табынын

ұстап, одан пайда табуға рұқсат етілетіндіктен, піл саны артқанын естіп білдім. Қоршаған

ортаны аялайтынын баса айтқан студент пілді адамдардың ашкөздігін қанағаттандыру

үшін ғана қорғаған, қорғамай-ақ қойғанымыз артық еді дейді. Басқаша айтқанда,

әлгіндей әрекет салдарынан пілдер ғана жапа шегетін болса, ол айтқанынан қайтқысы

жоқ. Оның ұстанымына сәйкес игі іске жеке бас мүддесі үшін емес, жанашырлық пен

қамқорлық таныту үшін ынталандыру керек. Бұл ұстанымды «осыған ұқсас көзқарасты»

ұстанатын өзгелер де қолдайды деп ойлаймын. «Өмірің қыл үстінде тұрғанда хирургке

барудан бас тартып, күрделі операцияны анаңа жасатсаң, әлгіндей моральдық

ұстанымыңа тәнті болар едім» дегенді оған айтпай тұра алмадым.

Адамдарды ынталандыру қажет дегенге иландырғаннан, лайықты ынталандыруды

анықтау әлдеқайда қиын. Әрине, бізге керегі – адамдарды өзіміз қалаған әрекетке

ынталандыратын ынталандырулар, ал қалау дегенміз не. Кей жағдайда оның жауабы

айдан анық. Бірақ, әрдайым олай емес.

Игі іс жасаған сайын өзге бір жақсылық жасау мүмкіндігіңіз азаяды. Айналып

өту мүмкін емес тапшылық қатынасы деген осы, бұл жайында балама құн туралы

айтқанда тоқталамыз. Әрдайым ортақ байламға келуге болады. Қалай дұрыс әрекет ету
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керектігін анықтау үшін көбіне әртүрлі дереккөздерден мәліметтер жинау керек.

Сонымен ынталандың маңызды екі қызметі мыналар: (1) жасауға болатын үздік істер

туралы мәлімет беру және (2) адамдарды әлгі істерді жүзеге асыруға ынталандыру.

Ынталандыру және бас бостандығынан
айырылғандармен қарым-қатынас

Кейде әрекеттің қалаулы бағыты айқын, мына мысалдар адамдар әрекетіне әсер

ететін ынталандыру күшіне баса назар аудартқызады. Бұған жақсы мысал – Британ

үкіметінің 1860-жылдары кеме капитандарымен келісім шарт бекітілді, осы шарт

бойынша бас бостандығынан айырылғандарды Австралияға тасымалдау бекітілді.

Австралияға жөнелтілген бас бостандығынан айырылғандардың осы сапардан аман қалу

көрсеткіші 40% ғана еді, мұның тым төмен көрсеткіш екені бәріне белгілі болатын.

Гуманитарлық топтар, шіркеу мен үкімет органдары сапардан аман қалғандар

көрсеткішін жақсарту үшін капитандарды бас бостандығынан айырылғандарға жақсырақ

қарауға шақырып, осыған орай моральды алға тартты. Соған қарамастан, сапардан аман

қалғандар көрсеткіші 40 пайыз күйінде қалды.

Едвин Чадуик есімді экономист ынталандыруды өзгертуді ұсынды. Чадуик

капитандарға Англияда кемеге мінген әр бас бостандығынан айырылушы үшін ақы

төлеудің орнына Австралия жеріне кемеден аман-есен түскен әр адам үшін ақы төлеуді

ұсынды. Жағдай бірден және айтарлықтай өзгерді. Сапардан аман қалғандар көрсеткіші

98 пайыздан асты, себебі енді капитандар бас бостандығынан айырылғандар денсаулығын

сақтауға жақсы ынталандыруға ие болды. Олар кемеге мінетіндер санын азайтып, сапар

кезінде бас бостандығынан айырылғандарға жақсырақ ас-су беріп, олардың тазалық

сақтауына жағдай жасады.(1)
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Тікелей және жанама ынталандыруларды
қалыптастыру

Бас бостандығынан айырылғандарды тасымалдау мысалындағыдай кейде қалаулы

ынталандыруды тікелей қалыптастыруға болады. Не істелу керектігін білгенде оның

істелуіне сый (айталық, ақшалай төлем) белгілейсіз. Өкінішке орай, көп жағдайда біз

қалаған мінез-құлық түрі бәсекелес мақсаттарды теңдестіруді қажет етеді. Мұндайда бір

іске тікелей ынталандыру тым "тиімді" болып кетуі мүмкін, себебі ол адамдардың басқа

істерді елеусіз қалдыруына түрткі болады.

Кеңес Одағында ынталандыруды тікелей қолданудан туындаған олқылықтар көп

еді. Мысалы, басшылар аяқ киім өндірісін арттыру стимулына жауап ретінде аяқ

киімдердің бірнеше өлшемін ғана шығарып, тұтынушыларға қандай өлшем қажет екеніне

мүлде мән бермеген. Мұндай ынталандырулар адамдардың іс-әрекетіне әсер еткенімен,

тиімді экономикаға қажетті әлеуметтік ынтымақтастықты қалыптастыра алмады.

Тікелей ынталандыру арқылы адамдарды ынтымақтастық орнатуға

ынталандыруды көздегенде, қалаған нәтижеге қол жеткізу сирек кездеседі. Одан гөрі

ынталандыру жалпы ережелер жиынтығы арқылы жанама түрде іске асырылуы керек,

сонда әлгі жалпы ережелер әлеуметтік қарым-қатынас кезінде ынталандыру тудырады.

Көлік кептелісі ынтымақтастыққа ынталандырудағы жалпы ережелер маңызын

көрсетеді. Қарбалас уақытта кептеліс шиеленісіп кетсе де, көлік қозғалысынан

әлеуметтік ынтымақтастықтың алдын ала жоспарланбаған талай тамаша көрінісін

байқауға болады. Мұндай ынтымақтастық болмаса, үлкен қалаға қатынап жұмыс

істейтін ондаған мың адам кептеліс қақпанына түсіп, текке сарғайып отырар еді.

Көлік жүргізушілерінің бір-бірімен осыншалықты ұтымды ынтымақтасу

ережелері қарапайым: (1) жолдың оң жағымен қозғалу; (2) жасыл жанғанда жүру,

сарыда жылдамдықты күшейте түсу немесе тоқтауға дайындалу және қызыл жанғанда

тоқтау; (3) белгіленген жылдамдық шегінен сағатына 10 мильден аспау және (4) өзге

көліктерге сүйкенбей жүру. Бұл ережелер межелі жерге қауіпсіз және жайлы жетуге

деген ынтамызды барлығының мүддесіне сай келетін ымырашыл мінез-құлық үлгісіне

айналдырады.(2)
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Ережелер жиынтығы қалай жеке ынталандыру арқылы әлеуметтік

ынтымақтастыққа ынталандыратын орта қалыптастыра алатынының тамаша мысалы –

нарықтық экономика. Нарықтық экономика ынталандыруларды тікелей тудырмайды.

Анығында, нарық ынталандыруды мүлде тудырмайды. Ең маңызды ынталандыру жеке

тұлғалардың махаббатын табу, құрметке бөлену, әлемді жақсарта түсу, отбасын асырау

сияқты субъектив қалауларынан туындайды. Нарық -- адамдарға өз қалауын басқаларға

жеткізуге мүмкіндік беретін әртүрлі ынталандыруды үйлестіретін мінез-құлық

ережелері. Нарық ынталандыру аталып жүрген баға, пайда мен шығын адамдардың

қарым-қатынасынан туындайды. Тек нарық арқылы анықталатын осы ынталандыру

әлеуметтік ынтымақтастықты күшейтетін ақпараттарды қамтиды.

Бекіту сұрақтары: жеке ынталандырулардың нарық арқылы әлеуметтік

ынтымақтастықты қалай күшейтетінін түсіндіре аласыз ба? Жеке ынталандырулар

әлемді жақсарта түседі деп ойлайсыз ба? Неліктен?

1. Осы мысалға қатысты көбірек мәліметті мына жерден табасыз Robert B. Ekelund, Jr., and Richard Ault, Intermediate

Microeconomics: Theory and Applications (Lexington, Mass.: D.C. Heath and Company, 1995), pp. 21–22. ↩ 

2. Көлік қозғалысы мысалы мына дереккөзден алынды: Paul Heyne, The Economic Way of Thinking, 8th ed. (Upper Saddle

River, N.J.: Prentice-Hall, Inc.), chapter 1. ↩ 

Дуайт Лидің «Стимулдар күші». Бұл материалды Экономикалық Білім Қоры Creative Commons Attribution 4.0

халықаралық лицензиясы бойынша ұсынды.

https://fee.org/

	(1)
	(2)
	↩︎

