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MOTYWACJA  

Badacze i uczeni zajmujący się zagadnieniem motywacji od wielu 

lat próbowali odpowiedzieć sobie na konkretne pytania, które uznali 

za istotne, by móc stworzyć definicję tego pojęcia. Te trzy 

podstawowe pytania to: 

 

Znalezienie odpowiedzi na powyższe aspekty, nie tylko poszerza 

wiedzę na temat samego siebie, ale też jest fundamentem i źródłem 

automotywacji.  

 

Maslow uważał, że wszelkim motorem do działania każdego 

człowieka, jest zaspokojenie jego potrzeb, tj.: 

Co sprawia, że człowiek wybiera określoną 
formę aktywności, czyli podejmuje jakieś 
działanie? 

Co daje człowiekowi energię i siłę do 
działania? 

Co sprawia, że człowiek wytrwale dąży do 
realizacji określonego celu? 

Jednak, by o niej mówić, konieczne jest poznanie definicji samej 
motywacji: 

wg wielu źródeł motywacja jest wszelkimi 
mechanizmami odpowiedzialnymi za 
uruchamianie, ukierunkowanie, podtrzymanie 
oraz zakończenie działania. 
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Warto się zatem zastanowić, jakie potrzeby zaspokaja się 

działając lub wykonując wszelkie czynności. 

Czynniki pobudzające motywację 

W fachowej literaturze znajdziemy wiele czynników, które mogą 

wpływać na pobudzanie motywacji, z reguły grupuje się je 

następująco: 

 

1 fizjologicznych 

2  związanych z bezpieczeństwem 

3 związanych z przynależnością, czyli relacjami i 
więziami międzyludzkimi 

4 związanych z szacunkiem – zaufaniem, akceptacją 
do siebie i do innych 

5 wiedzy i poznania 

6 estetycznych 

7 związanych z samorealizacją 

niezaspokojone potrzeby fizjologiczne – muszą być spełnione 
natychmiast 

niezaspokojone potrzeby psychiczne – jak samotność, 
odrzucenie, utrata pozycji w społeczeństwie 

wzorce afektywne, które zostały wzbudzone, tj. emocjonalne, jak 
np. strach, przykrość, smutek – rodzą potrzebę uwolnienia się od 
tych emocji i stanów 
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Proces motywacyjny – warunki powstawania i 

właściwości 

Aby proces motywacyjny się rozpoczął muszą być spełnione 

odpowiednie do tego warunki. Uczeni wymieniają takie dwa główne: 

 

 

działanie czynników, które negatywnie wpływają na psychikę, 
umysł oraz czynności praktyczne – mogą to być frustracja, 
konflikty, stres, zagrożenie uznawanych wartości 

ciekawość 

zaktywizowane zainteresowanie 

oczekiwania 

marzenia 

plany oraz aspiracje 

wynik, jaki osiągnie 
człowiek po podjęciu 
działania musi być 

oceniany przez niego 
jako użyteczny 

oraz 

człowiek musi być 
pewien i być 

przekonanym, że jest 
w stanie osiągnąć 

założony cel. 
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Natomiast do właściwości procesu motywacyjnego zalicza się: 

 

Do głównych składowych procesu motywacyjnego zalicza się 

także: 

koncentrację – ukierunkowanie 

wysiłku na dany cel; 

motywatory – indywidualne 

czynniki motywujące, które 

pozwalają na wzbudzenie energii 

do działania; 

wytrwałość i trwanie w wykonaniu zadania do momentu aż nie 

zostanie ono ukończone. 

Wpływ motywacji na przebieg działania oraz 

poznawania 

Udowodniono, że człowiek dużo szybciej i dokładniej spostrzega 

wszystko to, co wiąże się z jego motywacją. Jeśli jesteśmy 

zmotywowani do uczenia się lub przyjmowania nowych treści i 

wiadomości, dużo szybciej je przyswoimy, ale też zapamiętamy je 

•czyli to, do czego się zmierza; cel 

kierunek motywacji 

•siła procesu motywacyjnego, 

•wielkość motywacji, 

• intensywność wraz z wydolnością organizmu. 

natężenie motywacji, na które składają się: 
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na dużo dłużej. Motywacja wpływa pozytywnie na proces myślenia. 

Zmotywowana osoba poświęca więcej czasu na to, by rozwiązać 

jakiś problem, przeprowadza wnikliwe analizy, ale też angażuje i 

mobilizuje całą swoją wiedzę. 

Możemy w bardzo prosty sposób zobrazować zależność 

między siłą motywacji, a sprawnością w działaniu: 

 

Pojęcie napięcia motywacyjnego 

 

Napięcie motywacyjne jest 

stanem specyficznego 

pobudzenia, które wyraża się w 

podejmowaniu określonych 

czynności. 

 

Świadomość ludzka odbiera napięcie motywacyjne jako chęć 

zrobienia czegoś. Napięcie motywacyjne może występować  

w dodatniej, jak i ujemnej postaci.  

 

wraz ze wzrostem natężenia motywacji obserwuje 
się wzrost sprawności działania do pewnego 
momentu, po czym zaczyna ona spadać; bardzo 
wysoki poziom natężenia motywacji powoduje, że 
sprawność działania jest bardzo niska 

aby szybko rozwiązać proste zadanie, poziom 
motywacji powinien być bardzo wysoki, natomiast 
przy trudnych zadaniach największą sprawność w 
działaniu osiągniemy, jeśli nasz poziom natężenia 
motywacji będzie niski 
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Napięcie motywacyjne: 

 

Możemy zaobserwować różne formy indukcji napięcia 

motywacyjnego: 

 

Z dodatnim napięciem 
motywacyjnym mamy do czynienia 
wtedy, gdy odczuwamy pragnienie 
oraz chęć realizacji swoich 
zamierzeń i celów. 

Natomiast ujemne napięcie 
motywacyjne będzie pojawiać się w 
momencie, gdy czegoś będziemy 
chcieli uniknąć.  

może być doraźne bądź trwałe: 

doraźne wpływa na przebieg 
wykonywanych aktualnie 

czynności, 

trwałe wiąże się z realizacją 
celów długofalowych. 

jest uzależnione od dwóch aspektów: 

wielkości niezaspokojonej 
potrzeby, 

deprywacji – czasu 
niezaspokojenia; 

napięcie może słabnąć lub zanikać na skutek osiągnięcia 
zamierzonego celu; 

jeśli poziom napięcia motywacyjnego był utrzymywany za długo 
dochodzi do jego spontanicznego spadku, jest to efektem 
wyczerpania organizmu; 
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wskutek cyklicznych zmian nastroju napięcie może ulegać 
zmianom i wahaniom; 

napięcie motywacyjne może zostać zastąpione poprzez inne 
napięcia organizmu; 

napięcie motywacyjne może zostać zredukowane przez działanie 
środków biochemicznych, jak leki czy środki odurzające. 
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AUTOMOTYWACJA 

Motywowanie kogoś do działania jest znacznie prostsze niż 

motywowanie samego siebie. To drugie wymaga od każdego z nas 

wytrwałości, samozaparcia, a przede wszystkim skupiania się na 

pozytywnych aspektach swojego działania.  

 

Automotywacja jest zjawiskiem bardzo indywidualnym, ponieważ 

każdą z osób mogą motywować bądź demotywować zupełnie inne 

czynniki. To, co inspiruje Twojego znajomego, na Ciebie może 

działać zupełnie odwrotnie.  

Motywacja może mieć charakter: 

 

 

Automotywacja: 

wiąże się z 
psychiczną sferą 

człowieka, 

ma charakter 
wewnętrzny oraz 

atrybutowy, 

jest procesem 
regulacji, który 
steruje w taki 

sposób 
czynnościami, by 
doprowadziły do 

osiągnięcia 
zamierzonego celu 

lub wyniku. 

zewnętrzny – zaangażowanie w podejmowane czynności 
jest uzależnione od aspektów zewnętrznych; podjęte 

aktywności mają na celu otrzymanie nagrody, 

wewnętrzny – tendencja do podejmowania działań oraz 
ich kontynuowania ze względu na sam rodzaj 

aktywności. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Mogą zainteresować Cię również nasze szkolenia:  

 
 

 Chcesz więcej? Kliknij w link poniżej, by zapoznać się z naszą 

aktualną ofertą szkoleń przygotowaną specjalnie dla Ciebie: 

https://kar-group.elk.pl/oferta/ 

  

 Polub nasz profil na FB i bądź na bieżąco: 

https://web.facebook.com/kar.group.elk/ 

Zaproś swoich znajomych do polubienia naszego profilu! Twoja 

zdanie jest dla nas ważne - podziel się z nami swoją opinią. 

Pozdrawiamy!   

 

 

To „już” koniec. Na łamach niniejszego kursu zawarliśmy sporą 
dawkę wiedzy, która będzie dla Ciebie solidną bazą do dalszego 

rozwijania Twoich zainteresowań i zdobywania nowych 
umiejętności. 

Jesteśmy przekonani, że kompetencje uzyskane przez Ciebie 
dzięki ukończeniu naszego kursu, pomogą Ci w spełnieniu Twoich 

zawodowych aspiracji.  

W zależności od obranego przez Ciebie kierunku, w jakim 
postanowisz rozwijać swoją karierę, nasza firma jest gotowa, by 

wspierać Twoje działania – szkoleniowe oraz marketingowe.  

Budowanie pewności siebie 

Psychologia społeczna i wywieranie 
wpływu 

https://kar-group.elk.pl/oferta/
https://web.facebook.com/kar.group.elk/

