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Jak to możliwe, że tak ogromny projekt jak Wikipedia powstał 

bez żadnego zewnętrznego motywowania jej twórców?

W poprzednim wydaniu „Mojej firmy” wprowadzałam 

w tematykę motywacji zewnętrznej (wykonywanie zadania 

ze względu na zewnętrzne korzyści z niego płynące np. pie-

niądze, prestiż itp.) oraz motywacji wewnętrznej (wykony-

wanie danej czynności ze względu na samą treść tej aktyw-

ności, która mnie cieszy, rozwija, interesuje). Największą 

siłę do działania daje wewnętrzna motywacja oparta na 

czerpaniu radości z samego wykonywania czynności.

Osoby motywowane we-

wnętrznie do danego zadania 

w porównaniu do osób moty-

wowanych zewnętrznie wyka-

zują większe zaangażowanie, 

zainteresowanie i pewność 

siebie przy realizacji zadań;  

cechuje ich większa wytrwałość 

i silniejsze poczucie własnej 

wartości; są bardziej kreatyw-

ne i mają lepsze samopoczucie 

oraz są lepszymi współpracow-

nikami. Wipedian napędza siła 

motywacji wewnętrznej.

 

CIEKAWOSTKA

Badania 11  000 naukowców i inżynierów pracujących 

w  �rmach przemysłowych w Stanach Zjednoczonych 

wykazały, że pragnienie wyzwania intelektualnego – 

chęć nauczenia się czegoś nowego i zajmującego – jest 

najlepszym prognostykiem wydajności. Naukowcy mo-

tywowani tym wewnętrznym pragnieniem zgłaszali wię-

cej patentów niż ci, dla których główną motywację sta-

nowiły pieniądze nawet pomimo tego samego włożonego 

wysiłku. Oznacza to, że grupa motywowana zewnętrz-

nie (przez pieniądze) pracując równie długo i ciężko jak 

grupa motywowana wewnętrznie (poprzez chęć rozwoju) 

w rezultacie osiągała mniej.

kierownik studiów 

podyplomowych  

pracowników-psychologia 

 

w Katowicach.



Jak zatem wzbudzać motywację wewnętrzną?

Motywacja wewnętrzna ma szanse się pojawić 

(według Deciego i Ryana), gdy są zaspokojone 

trzy podstawowe potrzeby:

Autonomii – kiedy pracownik w dużej mie-

rze decyduje sam o sobie, ma możliwość wybo-

ru sposobu wykonania zadania i wpływ na wy-

bór celu, do którego dąży;

Kompetencji – poczucie, że jest kompetentny 

w działaniu, które może uzyskać m.in. poprzez 

informację zwrotną o postępach, jakie czyni, do-

bór zadań o odpowiednim stopniu trudności; 

Więzi – gdy utrzymuje bezpieczne, wspiera-

jące więzi z innymi (w pracy - ze współpracow-

nikami, menedżerem).

Zastanów się, w jaki sposób organizacja, w któ-

rej pracujesz, wspiera bądź w jaki sposób hamuje 

autonomię, kompetencje i więzi?

Menedżerowie, którzy odczuwają silną potrze-

bę kontrolowania mają duże trudności w zaspo-

kajaniu potrzeb autonomii pracowników. Mają też 

spore obawy w pozostawieniu pracownikom pola 

do podejmowania własnych decyzji. Rzeczywiście, 

pracownik, który nie jest do tego przygotowany, 

może czasem zaszkodzić organizacji. Niemniej 

jednak odpowiednio pokierowany, wyciągnie 

wnioski z błędu i podwyższy swoje kompetencje 

dzięki nabytemu doświadczeniu.

Dużo częściej jednak niż zbyt ryzykowne de-

legowanie uprawnień w praktyce obserwuję brak 

wykorzystania potencjału u pracowników. Wiele 

badań wskazuje na to, że ludzie znacznie bardziej 

angażują się w cele i zadania, w których wyznacza-

niu brali udział. Dla dobra swojego, zespołu oraz 

całej organizacji warto podjąć  działania włącza-

jące pracowników w ustalanie celów i podejmo-

wanie decyzji. Niepokojące jest to, że często pra-

cownicy nie wiedzą nawet, jaki jest cel "rmy, albo 

rozumieją go w inny sposób niż zarząd. To powo-

duje poważne zagrożenie dla motywacji pracow-

ników. Nic tak przecież nie motywuje jak wspól-

ny cel, wspólna misja, stworzenie czegoś dużego 

i wartościowego.

Rewelacyjnym pomysłem uruchamiania we-

wnętrznego napędu jest wyznaczenie pracow-

nikom jednego dnia w ciągu miesiąca lub kwar-

tału albo choćby kilku godzin w tygodniu na to, 
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by pracowali nad tym, nad czym chcą, jak chcą 

i z kim chcą. Firma powinna zapewnić im środki 

i narzędzia, jakich potrzebują, a jedynym warun-

kiem, jaki mają spełnić to dostarczenie następne-

go dnia nowego pomysłu, prototyp produktu lub 

lepszą strategię  wewnętrzną.

Motywacji wewnętrznej idealnie sprzyja stra-

tegia zarządzania ROWE (results-only work envi-

ronment), czyli środowisko pracy zorientowane 

tylko na wyniki. Pracownicy pracują w wyznaczo-

nych przez samych siebie godzinach pracy, w miej-

scu gdzie chcą i w jaki sposób chcą. Są zobowiąza-

ni do wykonania zadań na określonym poziomie, 

a jak i kiedy to robią to ich wybór. Wielu mene-

dżerów uważa tę strategię za zbyt szaloną, ale jak 

pokazuje praktyka, jest niezwykle skuteczna.

Warto wiedzieć:

Wyniki badania, w którym wzięło udział 320 

małych firm, z czego połowa dawała pracowni-

kom autonomię, a druga połowa bazowała na 

odgórnych poleceniach, były następujące: 

– te dające autonomię rozwijały się cztery razy 

szybciej niż te nastawione na kontrolę; 

– miały też o jedną trzecią większe obroty.

Korzyści mówią same za siebie…

Beata Wolfigiel
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