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Większość ludzi nadal uważa, że motywować można tylko 

poprzez system kar i nagród. Pogląd ten utrwalili beha-

wioryści w latach 60 i 70 XX w. W tym artykule poznasz no-

woczesne podejście do motywacji, dowiesz się, co jest skutecz-

niejsze niż kij i marchewka oraz dlaczego człowiek podejmuje 

i kontynuuje działanie, jeśli nie czeka na niego żadna nagroda.

Jak mawiał Kohn: 

„Czy nagrody motywują ludzi?

Bez wątpienia. Motywują ludzi do dostawania nagród.”

Wielu menedżerów na szkoleniach, które prowadzę, zgła-

sza problem wzrastającego apetytu pracowników w miarę je-

dzenia – im więcej dostają, tym więcej żądają. Ludzie szybko 

przyzwyczajają się do nagród zewnętrznych i niestety ich siła 

motywacyjna wówczas spada. Pracownik przestaje cieszyć 

się podwyżką, czy lepszym laptopem służbowym. Przyjemny 

dreszczyk mija, a żeby go podtrzymać, potrzebuje coraz więk-

szych i częstszych „dawek”. Czy zatem należałoby znowu dać 

większe podwyżki? To oczywiste, jak skończyłaby firma wciąż 

zwiększająca wynagrodzenia swoim pracownikom bez wzglę-

du na osiągane zyski…

Na czym zatem budować siłę organizacji? Jak to możliwe, że 

przedsięwzięcia takie jak np. Wikipedia, w której nikt nie zarzą-

dza i nie motywuje Wikipedian działa na tak szeroką skalę? 

Dziś tłumaczy się to najczęściej występowa-

niem motywacji wewnętrznej, czyli wykonywa-

niem danej czynności ze względu na samą treść 

tej aktywności. Robisz coś z ciekawości, z potrzeby 

rozwoju, poznania czegoś nowego lub ze względu 

na radość, którą ci wykonywanie danej czynności 

daje. Systematyczne stosowanie nagród i kar oczy-

wiście może doprowadzić do radykalnej zmiany 

zachowania, jednak zwykle kształtuje motywację 

zewnętrzną, czyli wykonywanie danej czynności 

ze względu na zewnętrzne korzyści z niej płyną-

ce. Uczeń zmotywowany zewnętrznie uczy się nie 

z ciekawości i dla własnego rozwoju, ale dla ocen 

i nagród zewnętrznych w postaci przykładowo 

wyższego kieszonkowego. 

Motywacja zewnętrzna wzbudzana przez kary 

(przysłowiowy kijek) działa na zasadzie: „Mu-

szę to zrobić, bo grozi mi…” lub „Nie mogę tego 

zrobić, bo grozi mi…”. Jest źródłem negatywnych 

emocji, głównie lęku. Kary są ukierunkowane na 

eliminowanie niepożądanych zachowań. Mają sil-

ne, ale niestety ograniczone działanie. Sprawdzają 

się, gdy mamy świadomość, że ktoś nas kontroluje 

i może ukarać – gdy matka się odwróci, dziecko 

prawdopodobnie znowu zje zabronionego cukier-

ka. Poza tym ich nadmiar lub poczucie niezasłu-

żonej kary wywołuje opór i zniechęcenie.

Motywacja pozytywna wzbudzana przez na-

grody (marchewkę) działa na zasadzie: „Chcę to 

zrobić, aby osiągnąć…”. Jest źródłem emocji do-

datnich – nadziei, entuzjazmu. Nagrody kształtują 

lub utrwalają zachowania pożądane.

Od braku motywacji do motywacji wewnętrznej

Do niedawna motywację wewnętrzną i zewnętrzną 

traktowano rozłącznie. Obecnie częściej się uważa, 

że tworzą kontinuum, tak jak na rysunku:

albo…?

Amotywacja
(brak motywacji)

Motywacja 
zewnętrzna

Motywacja 
wewnętrzna
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Kontinuum motywacji na podstawie teorii  

Deciego i Ryana

Zachowania, które podejmujesz, mogą być moty-

wowane całkowicie zewnętrznie, całkowicie we-

wnętrznie lub częściowo zewnętrznie i częściowo 

wewnętrznie w różnym stopniu. Na tym kontinu-

um można się przesuwać w różne strony – od bra-

ku motywacji przez motywację zewnętrzną do we-

wnętrznej lub w drugim kierunku – od motywacji 

wewnętrznej do zewnętrznej. Przykładowo można 

początkowo podjąć pracę tylko dla pieniędzy (moty-

wacja zewnętrzna), a z czasem dostrzec w niej moż-

liwości rozwoju i samo wykonywanie zadań zawo-

dowych staje się dla pracownika satysfakcjonujące 

(motywacja wewnętrzna). Może też się zdarzyć sy-

tuacja odwrotna: człowiek zaangażuje się w pasjonu-

jące go zajęcie zawodowe (motywacja wewnętrzna), 

które stopniowo, ze względu na nadmierną kontrolę 

przełożonego, negatywną atmosferę w pracy i pod-

ważanie jego kompetencji, stanie się nie do zniesie-

nia. Do pozostania w takiej pracy będzie go moty-

wowało tylko regularne wynagrodzenie i samochód 

służbowy (motywacja zewnętrzna).

Motywacja staje się silniejszym źródłem energii 

także wtedy, gdy z zewnętrznej 

zmienia się w wewnętrzną. Motywacja ze-

wnętrzna to pragnienie, by posiadać 

więcej czegoś, czego we własnym odczuciu 

mamy za mało: pieniędzy, uznania, 

władzy, a nawet miłości. Motywacja wewnętrz-

na wyrasta z pragnienia 

angażowania się w działalność, która daje nam 

satysfakcję.

Jim Loehr, Tony Schwartz

Siła motywacji wewnętrznej

Osoby motywowane wewnętrznie do danego zadania 

w porównaniu do osób motywowanych zewnętrznie:

 – wykazują większe zaangażowanie, zaintereso-

wanie i pewność siebie przy realizacji zadań;

 – cechuje większa wytrwałość i silniejsze poczu-

cie własnej wartości;

 – są bardziej kreatywne i mają lepsze samopoczucie.

CIEKAWOSTKA

Badania Instytutu Gallupa pokazują, że ponad 

50% pracowników w Stanach Zjednoczonych nie 

angażuje się w pracę, a prawie 20% aktywnie się 

od niej dystansuje. Koszt tego braku zaangażo-

wania to rocznie ok. 300 miliardów dolarów strat 

w wydajności.

Badania „Najlepsi Pracodawcy” przeprowa-

dzone w Polsce pokazują te same wyniki – zaan-

gażowany jest co drugi pracownik badanych orga-

nizacji (51%).

Co zabija motywację wewnętrzną?

Czynniki negatywnie wpływające na motywację 

wewnętrzną:

 – częste zachowanie kontrolujące, nadmierny 

nadzór, brak swobody w wyborze sposobu dzia-

łania i realizowanych zadań;

 – nieprzekraczalne, ściśle określone terminy;

 – rywalizacja;

 – nagrody przydzielane za sam fakt wykonania 

zadania.

Nagrody mogą osłabić motywację wewnętrzną, 

gdy są przyznawane za sam fakt wykonania pracy, 

bez uwzględnienia poziomu jej wykonania. Za-

tem gdy pracownik dostanie informację od swo-

jego przełożonego, że jeśli zajmie się dodatkowym 

projektem, otrzyma za to wynagrodzenie, może to 

zmniejszyć jego motywację wewnętrzną i zrobi to 

tylko dla pieniędzy. Nagrody przydzielane za ja-

kość pracy mogą wzmocnić motywację wewnętrz-

ną: w takim przypadku człowiek będzie wykony-

wać dane zadanie z większym zaangażowaniem 

i kreatywnością. Zostanie zaspokojona również 

jego potrzeba kompetencji (wpływająca na moty-

wację wewnętrzną), bo otrzyma pozytywną infor-

mację o tym, co zrobił.

Uwaga!

Pochwały zawsze wzmacniają motywację we-

wnętrzną.

Jak skutecznie motywować zewnętrznie?

Motywowanie poprzez nagrody i kary w pewnych 

sytuacjach może szkodzić, ale z pewnością warto 

motywować zewnętrznie, gdy:

 – zadanie jest rutynowe, nudne,

 – trudno je urozmaicić,

 – trudno je powiązać z wyższym celem (wtedy 

brakuje motywacji wewnętrznej,

 – więc nie mamy czemu szkodzić).

W takiej sytuacji:

 – nagradzaj, najlepiej z uzależnieniem nagrody 

od jakości pracy;

 – przedstaw uzasadnienie, dlaczego to zadanie 

jest potrzebne;

 – przyznaj, że jest nudne;

 – pozwól, by ludzie wykonali je na swój sposób.

Nagrody dobrze sprawdzają się przy prostych 

rutynowych zadaniach, przy twórczych ambitnych 

mogą wręcz zaszkodzić. Firma konsultingowa 

McKinsey & Co szacuje, że w Stanach Zjednoczo-

nych tylko 30 procent wzrostu zatrudnienia daje 

praca rutynowa, a 70 procent daje praca twórcza. 

Głównym tego powodem jest możliwość automa-

tyzacji prostej rutynowej pracy. 

Czy warto zatem poznać sposoby wzbudzania 

motywacji wewnętrznej? Będzie ku temu okazja 

w następnym wydaniu czasopisma.

Beata Wol!giel
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