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ÇALIŞAN

Memnuniyet; 
geçici bir 
mutluluktur.

Memnuniyet 
etkileşimseldir.

Memnuniyet 
şirketin 
kontrolündedir.

Memnuniyet 
yalnızca 
duyguları 
barındırır.

Memnuniyet 
çalışanlara 
dışarıdan 
aşılanır.

Memnuniyet, temel 
beklentiler ve 
menfaatler 
sağlandığı zaman 
oluşur. Bunlar; maaş 
ve yan haklar, 
gözetim, çalışma 
koşulları ve iş 
güvenliğidir (diğer 
başka şeylerle 
birlikte).

Memnuniyet; 
insanları her zaman 
motive 
etmeyebilecek 
faktörlere dayanır, 
bununla birlikte bu 
faktörlerin 
sağlanmaması, 
çalışanların 
motivasyonlarını 
kaybetmesine
yol açabilir.

Memnuniyet 
söz konusuysa, 
ne verirseniz 
onu alırsınız.

Memnuniyet; 
sözleşmedeki 
şartları yerine  
için işverenlerin 
ve çalışanların 
asgari düzeyde 
sorumluluklarını 
yerine getirdiği 
bir durumdur.

Çalışanlar 
için bağlı 
olmayı 
seçerler.

Bağlılık 
gelişmek ile 
alakalıdır.

Bağlılık 
duyguları 
barındırır, 
ancak eylemde 
bulunmayı da 
gerektirir.

Bağlılık söz 
konusuysa, 
verdiğinizden 
çok daha 
fazlasını 
alırsınız.

Bağlılığın 
hiçbir maliyeti 
yoktur, 
ancak bilinçli 
bir çaba 
gerektirir.

Bağlılık; 
çalışanların kendi 
arzularıyla ekstra 
çaba göstermeye 
hevesli olmalarını 
sağlayacak, "tavan 
deneyimler" 
yaşamalarına 
katkıda 
bulunur.

Bağlılık ile ilgili 
sorumluluk; 
işveren ve çalışan 
arasında yarı yarıya 
paylaşılır.

Bağlılık; amaç, ait 
olma, büyüme ve 
kişisel tatmin gibi 
uzun vadeli 
duygularla 
alakalıdır.

Memnuniyet 
pahalıdır. Maaş 
zamlarının, yan 
hakların, ekstra 
ofis giderlerinin 
birçok maliyeti 
vardır.

Bağlılık; çalışanın 
nasıl bağlı 
olacağıyla ilgili 
kapasitesi, 
nedeni, 
özgürlüğü ve 
bilgisi 
olduğunda 
gerçekleşir.

Bağlılık; 
kalbini, 
ruhunu, 
ellerini ve 
aklını 
kullanmakla 
ilgilidir.

Memnuniyet 
varlığını 
sürdürmek ile 
alakalıdır.

Bağlılık 
dönüşümseldir.

Memnun çalışanlar kendilerine ödenen bedelin karşılığını verecek 
miktarda çalışacaklardır. Yaptığınız anlaşmada, siz üzerinize düşeni 
yaptığınız sürece, onlar da kendilerinden istenen şeyi yaparlar. Bu kişiler 
oradadırlar ve işlerini yaparlar, ancak bu; yetenek avcısı bir kişi onları 
aradığında cevaplarının "hayır" olacağı anlamına gelmez.

Memnuniyet gerekli olsa da, çalışan bağlılığı sürecinin yalnızca bir 
parçasıdır. Çalışan bağlılığının kalıcı olmasını sağlayacak gücü ortaya 
çıkarmak için MAGIC unsurları, yani Meaning (Anlam), Autonomy (İrade), 
Growth (Gelişme), Impact (Etki) ve Connection (Bağlantı) gereklidir ve bu 
unsurlar şirkette iyi bir şekilde işlenmelidir.

Memnuniyet; etkileşimsel ve sözleşmeye dayalıdır. İşlerinin yapılmasına 
karşılık olarak şirketler, çalışana ücret, araçlar ve kaynaklar, fiziksel 
güvenlik, makam ve saygınlık gibi bazı temel unsurları sağlama sözü 
verir.

Memnuniyet gerçek anlamda sözleşmeye dayalıdır. Bağlılık ise farklıdır. 
Memnuniyet kartları ve bağlılık kartlarını birbiriyle tutarlı olacak şekilde 
eşleştirin.

vs.

M A G I C
MEANING AUTONOMY GROWTH IMPACT CONNECTION

www.Decision-Wise.com

Maylett, Tracy & Warner, Paul MAGIC: Five Keys to Unlock the Power of
Employee Engagement. Greenleaf, 204.Baskı

Doğru Eşleşmeler: 1 ve 19; 2 ve 22; 3 ve 18; 4 ve 14; 5 ve 12; 
6 ve 20; 7 ve 21; 8 ve 15; 9 ve 17; 10 ve 16; 11 ve 13. 
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