
ŻEBY MI SIĘ CHCIAŁO....,  

czyli kilka słów o motywacji 

Motywacja, mówiąc najprościej, to stan gotowości do podjęcia działań, które z pewnych 

względów są ważne. Jest siłą, która napędza do osiągania celów i pokonywania trudności. 

Jest wiele odmian motywacji. Każdego człowieka tak naprawdę może motywować zupełnie 

inna rzecz. Dla jednej osoby najbardziej motywujące będzie wyobrażenie siebie po 

osiągnięciu celu, dla innej- wynagrodzenie pieniężne za wykonaną pracę. Motywacja jest tak 

bardzo istotna, ponieważ daje nam ona siłę do pracy/nauki a często zmienia nasze nastawienie 

w bardzo krótkim czasie. 

Motywacja może być wewnętrzna lub zewnętrzna: wewnętrzna pobudza do działania, które 

ma wartość samo w sobie. Jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś. 

Motywacja zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane lub 

pozwala uniknąć kary. W naszym interesie powinien być rozwój motywacji wewnętrznej, bo 

ona daje nam większe korzyści. Działania wg motywacji zewnętrznej a zwłaszcza nauka pod 

jej kątem, może dawać mniejsze rezultaty i trwać krócej. By uczenie przynosiło radość musi 

wystąpić motywacja wewnętrzna. Przeplatanie się tych dwóch rodzajów motywacji jest 

częste. 

Aby pobudzać działanie motywacji powinniśmy używać czynników pomocnych do tego. 

Wielu z nas zapewne nie wie, że czynności, które wykonujemy hamują lub pobudzają nasz 

rozwój czy chęć samorealizacji.  

CZYNNIKI HAMUJĄCE: 

 Im większa jest możliwość wyboru różnych dróg do celu tym mniejszą wagę 

 przywiązujemy do nich np. kiedy mamy projekt i wiele możliwości jego realizacji to 

 kiedy wybieramy jakąś opcje, nie jest ona dla nas tak ważna jak wtedy, gdy mamy ich 

 mniej. 

 Tzw. wyścig szczurów, który pojawia się w szkołach, pracy czy na studiach także 

działa hamująco. Powoduje, że zamiast skupić się na jakości często skupiamy się na 

wynikach czy ilości, dlatego wiedza jest szybciej zapominana- nie poświęcamy jej 

należytej uwagi. 

 Narzekanie i słuchanie narzekań innych może bardzo skutecznie zniechęcić nas do 

jakiegokolwiek działania. Unikanie takich komunikatów i osób, którym ciągle coś nie 

pasuje, sprawi, że nie zdusimy w zarodku rodzącej się dopiero motywacji.  

 Kontrola w pracy i wykonywanie zadań wg określonych schematów. Hamuje to 

 naszą twórczość, ogranicza wachlarz rozwiązań a co za tym idzie zmniejsza 

 możliwość przyswajania wiedzy poprzez doświadczenie; szef, który używa kar i 

 nagród, aby uzyskać określone zachowanie pracowników hamuje rozwój ich 

 motywacji wewnętrznej. 

 

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE: 

 Informacja zwrotna o osiągniętych wynikach np. pochwała za udany 

 projekt. Docenienie wysiłku włożonego w naukę, nawet nie  dotyczące efektu 

 końcowego.  



 Nagrody będące niespodzianką zwiększają chęć wysiłku i podwyższają naszą 

samoocenę ze względu na korzyści płynące z wykonanej pracy. Ważne, żeby te małe 

nagrody towarzyszyły w drodze do głównego celu oraz były rozłożone w czasie. 

 Optymizm i szukanie pozytywnych aspektów sytuacji. Każdego dnia możemy 

„wyszukiwać” drobne pozytywy codzienności, czy nauki. Na początku może 

wydawać się to trudne, jednak stosowane regularnie stanie się automatyzmem i będzie 

kierowało nasze myślenie w kierunku rozwiązań i korzystania z dostępnych zasobów. 

 Posiadanie jasnej wizji celu. Kiedy wiemy co chcemy osiągnąć, kiedy i w jaki sposób 

to mobilizacja wzrasta, działania są ukierunkowane, nasze poczucie skuteczności 

rośnie.  

 Pełne zaangażowanie, skupienie na bieżącym zadaniu. Bycie tu i teraz w pracy 

pozwoli na podniesienie naszej efektywności, co z kolei wpłynie pozytywnie na chęć 

do robienia tego co mamy do zrobienia.  

 Pozytywna samoocena, która nie tylko w procesie wzbudzania i utrzymywania 

motywacji jest ważna, ale ma wpływ na właściwie każdy aspekt naszego życia.  

  

Bardzo istotnym czynnikiem, który może być hamujący lub pobudzający motywację jest 

NASZE POSTRZEGANIE wyznaczonych zadań. Dobra informacja jest taka, że to MY 

SAMI mamy wpływ na sposób myślenia o podejmowanych działaniach. Aby wzbudzać 

motywację warto jest zamieniać „powinienem” i „muszę”, na „wybieram” i „chcę”. Tak 

formułowane myśli o czekającym nas zadaniu podniosą nasze poczucie kontroli i 

odpowiedzialności za wykonanie lub niewykonanie zadania. A wiadomo, że jeśli nad czymś 

już mamy kontrolę i czujemy się  odpowiedzialni, to nasza mobilizacja do wypełnienia pracy 

wzrasta.  

(  



Mam dla Was propozycję krótkiego ćwiczenia, pozwalającego na autodiagnozę postrzegania 

codziennych zadań.  

Ćwiczenie: 
Ogromny odsetek ludzi zapytany, dlaczego robi to, co robi odpowiada: Bo powinienem iść i to 

załatwić, muszę to zrobić. 

Źródło ich motywacji jest na zewnątrz, żyją w powinności i przymuszeniu. Najmniej w 

swoim życiu mają sformułowań:Wybieram, że…, chcę aby…., bardzo chcę.  

Zadaj sobie pytanie, co dominuje w Twoim życiu, a co chcesz aby dominowało? 

Powinienem, Muszę mogę, czy 

Wybieram, Chcę, Bardzo chcę. 

1. Zrób listę rzeczy, które: 
o Powinieneś robić… 

o Musisz robić… 

o Możesz robić… 

o Chcesz robić… 

o Bardzo chcesz robić… 

o Wybierasz, aby robić… 

2. Sprawdź, co dominuje: Powinienem/muszę, czy Wybieram/Chcę? 

3. Co chcesz zmienić? Gdybyś mógł przenieść się do równoległego świata, który 

może być taki, jaki Ty chcesz, żeby był, to co konkretnie postanawiasz 

zmienić? 

 

Życzę dużo motywacji w nadchodzących tygodniach. Czekajcie na następny wpis o tym, jak 

radzić sobie z odwlekaniem i napotkanymi trudnościami w realizacji naszych zamierzeń.  

Opracowała:  

Psycholog Marta Sulewska 

 

 


