
W artykule analizowane są determinanty motywacji wewnętrznej pracowników, 
takie jak: motywacja osiągnięć, jej rodzaje, ukryte teorie kompetencji, umiejsco-
wienie kontroli oraz stopień dojrzałości pracownika. Porównuje się także pojęcia 
talentu i motywacji, omawia ich implikacje dla zatrudniania i zarządzania pracow-
nikami. Głównym zadaniem artykułu jest rozstrzygnięcie, czy możliwe jest zmoty-
wowanie do efektywnej pracy każdego pracownika czy też wpływ determinantów 
motywacji wewnętrznej jest na tyle silny, że ogranicza albo nawet uniemożliwia 
wpływ na motywację pracownika poprzez działania organizacyjne. Artykuł jest kie-
rowany do osób zajmujących się tematyką motywacji pracowniczej. Zamieszczone 
są w nim rady praktyczne wynikające z omawianych teorii.

Słowa kluczowe: motywacja (motivation), motywowanie pracowników (motivating the personnel), 
motywacja wewnętrzna (intrinsic motivation)

Wstęp

Istnieją firmy, gdzie mało uwagi poświęca się motywacji, a kompetencje i potencjał pra-
cownika są niewykorzystywane. Funkcjonują na rynku także firmy, w których do moty-
wacji i dbałości o pracownika przywiązuje się szczególną wagę.

Jak pokazują doświadczenia autora niniejszego opracowania, w pracy projektowej 
na temat systemu ocen okresowych, którego nadrzędnym celem jest właśnie motywowa-
nie, czasami jednak ta waga wydaje się zbyt duża.

W takich firmach pracownicy nieosiągający wyników, otrzymujący w ciągu kolejnych 
lat oceny poniżej wyznaczonych oczekiwań, skonfliktowani z resztą zespołu lub z sze-
fem, są nadal traktowani z troską. Wyznacza się dla nich cele rozwojowe, rozpatruje 
możliwości pomocy lub zadziałania narzędziami motywującymi, nie rozważając ewentu-
alności zwolnienia takiego pracownika.

Joanna Lipowska
Determinanty motywacji wewnętrznej. Czy można 
zmotywować każdego pracownika?
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Powstaje pytanie, czy słuszne jest takie podejście, bazujące na przekonaniu, że każ-
dy może się zmienić, należy mu tylko w tym pomóc?

Czy odpowiednio wspierającym i motywującym działaniem można w każdym pra-
cowniku wzbudzić chęć do pracy? Czy niedostatecznie zmotywowany do pracy pracow-
nik jest świadectwem nieudolności przełożonego?

Poniżej zostały przedstawione niektóre determinanty motywacji wewnętrznej pra-
cowników. Opisywane są przypadki, w jakich mimo braku motywacji u podwładnego 
jest możliwe jej wzbudzenie, oraz te, w których będzie to mało prawdopodobne. W tych 
drugich okolicznościach, gdy nie jest możliwe zmotywowanie nieefektywnego pracow-
nika, jeśli nie ma możliwości zmiany charakteru jego pracy, powinno się rozważyć jego 
zwolnienie.

Talent a motywacja

W zatrudnianiu pracowników do pracy niezmiennie istotną rolę odgrywają kompetencje, 
inteligencja i zdolności, czyli talenty.

W czasie selekcji kandydatów weryfikuje się przede wszystkim tzw. twarde kom-
petencje, czyli kwalifikacje, takie jak: wykształcenie, odpowiednie doświadczenie, 
znajomość branży, posługiwanie się językami obcymi czy znajomość oprogramowania. 
W niewielkim stopniu natomiast bada się motywację pracowników. W czasie rozmowy 
rekrutacyjnej o motywację pyta się raczej z ciekawości niż po to, aby na tej podstawie 
podejmować ważne decyzje selekcyjne.

Zakłada się tym samym, że jeżeli pracownik wykazuje określone zdolności i potrafi 
wykonać daną pracę, będzie ją wykonywał sumiennie i na odpowiednim poziomie. Oka-
zuje się jednak często, że pracownik zatrudniony ze względu na swoje kompetencje, na 
które składają się: umiejętności, zdolności, czyli potencjał i doświadczenia, nie wykorzy-
stuje ich w pełni dla dobra pracodawcy. Przyczyny mogą leżeć po stronie pracodawcy 
– niewłaściwe zarządzanie, błędy w motywowaniu, ale czasami okazuje się, że przyczyny 
są po stronie pracownika. Przełożony nie rozumie, dlaczego uzdolniony pracownik, po-
siadający wszystkie potrzebne kwalifikacje, z niewiadomego powodu nie wykonuje pracy 
na poziomie, jakiego się po nim spodziewano. Dlaczego tak się dzieje?

Różni badacze [Amabile, 2001] i autorzy [Kozłowski, 2010] potwierdzili, że pracow-
nik o dużym zaangażowaniu zawodowym, czyli wysokiej motywacji i niskim poziomie 
zdolności, jest bardziej wydajny w pracy, niż ten o wysokim poziomie zdolności czy umie-
jętności, ale niskim poziomie zaangażowania, czyli motywacji. W większości stanowisk 
w biznesie, elementem kluczowym osiągnięcia sukcesu okazuje się motywacja, gdyż sam 
fakt posiadania umiejętności nie przesądza jeszcze o chęci ich zastosowania w praktyce.
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Analizą związków talentu oraz kreatywności w danej dziedzinie z motywacją zajmo-
wała się Teresa Amabile [2001], dochodząc do wniosku, że rola szczególnych uzdolnień 
w danej dziedzinie jest przeceniana. Według niej, tym, co decyduje o odnoszonym sukce-
sie, jest przede wszystkim motywacja, która buduje wytrwałość, odporność na porażki na 
drodze rozwijania danej umiejętności, dyscyplinę, oraz ukierunkowuje działania. Ama-
bile przedstawia swoje teorie, analizując sukces amerykańskiego pisarza Johna Irvinga, 
który z powodu dyslekcji w trakcie studiów musiał na zadania związane z czytaniem 
poświęcać trzy razy więcej czasu niż jego koledzy.

Inny aspekt niewykorzystania zdolności i potencjału przedstawił znany badacz twór-
czego myślenia Edward De Bono [1994]. W jego opinii, inteligencja oceniana w czasie 
weryfikacji selekcyjnej przy zatrudnianiu to tylko potencjał, zaś myślenie jest kluczową 
umiejętnością, która z tego potencjału korzysta. Tłumaczy to obrazową metaforą wyści-
gów samochodowych, podczas których gorszy samochód prowadzony przez doskonałego 
kierowcę może zwyciężyć kiepskiego kierowcę, jadącego o wiele lepszym samochodem.

Tak jak wzajemnie powiązane są talent i motywacja, tak samo, aby wykorzystać swo-
ją inteligencję, trzeba chcieć myśleć, chcieć rozwiązywać problemy, analizować. Zatem, 
aby obok inteligencji pojawiło się myślenie, o którym pisze De Bono, potrzebna jest 
chęć, np. motywacja, do rozwiązywania problemów.

Posiadanie kompetencji w danej dziedzinie nie warunkuje automatycznie istnienia 
motywacji. K. i H. Neils opracowali narzędzie MAPP™ [Gilbert, 1997] do badania pre-
ferencji i motywacji pracowników. Twórcy tego narzędzia uważają, że odkrycie motywacji 
i preferencji działania pozwala przewidzieć zachowania w pracy, w obszarze takich dzia-
łań, jak np.: kierowanie i zarządzanie, relacje interpersonalne, nastawienie społeczne, 
realizowanie zadań. Zatem to motywacje powinny być brane pod uwagę jako kluczowy 
czynnik pomocny w określaniu właściwej dla danej osoby drogi zawodowej lub przy we-
ryfikacji dopasowania pracownika do wymogów stanowiska.

Ciągle jednak bardziej powszechna jest praktyka zatrudniania ze względu na po-
siadane kompetencje. W rezultacie, kiedy już dochodzi do zwolnień, następuje to z po-
wodów osobowościowych, np. konfliktowości pracownika, lub przyczyn mających swoje 
podłoże w motywacji, takich jak np. nierealizowanie wyników z powodu niedostatecz-
nych starań.

Ciągle za rzadko analizuje się dogłębnie motywacje kandydatów. Nie poszukuje się 
dowodów na to, że pracownicy będą chcieli wykorzystać swoje talenty i umiejętności 
u nowego pracodawcy z powodu własnej wewnętrznej motywacji.

Podsumowanie:
duży talent w jakiejś dziedzinie nie współistnieje automatycznie z motywacją do  �

działania w tym obszarze;
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w wielu zawodach niewymagających specyficznych zdolności wrodzonych motywa- �
cja jest ważniejszym czynnikiem dla osiągnięcia sukcesu niż wyjściowy poziom umiejęt-
ności;

rozpoznana struktura motywacji pracownika i jego preferencji zawodowych umożli- �
wi przewidywanie jego zachowania w pracy.

Motywacja osiągnięć

Istotna z punktu widzenia pracodawcy jest kwestia określenia nie tylko struktury moty-
wacji, do czego może służyć np. badanie MAPP™, ale także zbadanie, czy dany kandy-
dat lub pracownik wykazuje ogólną motywację osiągnięć.

Ten rodzaj motywacji jest między innymi potrzebny do tego, aby zachować wytrwa-
łość w działaniu, mimo pojawiających się przeciwności [McClelland, 1985].

Dążenie do osiągnięć może być kierowane bardziej pierwotnymi potrzebami, taki-
mi jak np.: pragnienie uznania, sławy, czy też zdobycia finansowej gratyfikacji. Jednak 
większość ludzi, jak odkrył McClelland [Zimbardo, Johnson, McCann, 2010], wykazuje 
wewnętrzną satysfakcję już z samego faktu sprostania wyzwaniu i osiągnięcia znaczącego 
celu. Stwierdził on także, że motywacja osiągnięć nie jest wrodzona, ale kształtuje się 
podczas procesu wychowania.

Motywacja ta rozwija się swobodnie, gdy rodzice kładą nacisk na niezależność, 
tworząc sytuacje dające okazje do doskonalenia się, gdy przed dzieckiem stawiane są 
wyzwania. Wtedy właśnie pojawia się szansa, że w procesie internalizacji, czyli przyjmo-
wania przez dziecko za własne poglądów i zasad rodziców, nastąpi uwewnętrznienie tych 
wartości i powstanie w dziecku przekonanie, że doskonalenie się samo w sobie stanowi 
nagrodę [Franken, 2005]. Jeśli tak się stanie, dziecko, potem dorosły, przez całe życie 
będzie sobie wyznaczać cele, aby doświadczać satysfakcji.

Tę motywację do osiągania sukcesu można stosunkowo prosto ocenić, czy poprzez 
badanie historii osiągnięć szkolnych i zawodowych danego kandydata, czy też wykorzy-
stując metodę używaną przez McClellanda [1985, s. 468], który zaadaptował do pomia-
ru motywacji oraz do odnoszenia sukcesu test apercepcji tematycznej (TAT). W teście 
tym proszono badanych o ułożenie opowiadań na podstawie pokazywanych obrazków. 
Założono, że badani identyfikować się będą z jedną z postaci ukazywanych na obraz-
kach, mówiąc tym samym wiele o sobie i kierujących nimi motywach. Inni badacze [At-
kinson, 1953; French, 1956; Mischel, 1961] potwierdzili trafność takiego sposobu bada-
nia dyspozycji do osiągania sukcesów oraz możliwość przewidywania na jego podstawie 
zachowania człowieka w różnych sytuacjach.

Dlaczego odkrycia McClellanda na temat kształtowania motywacji osiągnięć są 
istotne dla pracodawców?
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Czas na kształtowanie motywacji osiągnięć przypada na okres dzieciństwa i dora-
stania. Większość zatrudnianych pracowników, nawet jeśli rozpoczyna pracę w wieku 
osiemnastu lat, zakończyła już proces formowania się tożsamości [Erikson, 2004] lub 
wkrótce go zakończy. W nielicznych przypadkach okres ten przeciąga się do około 20. 
roku życia i tym samym istnieje jeszcze możliwość budowania wewnętrznej motywacji 
osiągnięć. Trudno jednak liczyć na to, że uda nam się zmienić dorosłe osoby np. z nasta-
wionych na wygodne i nieskomplikowane życie w żądne sukcesu „młode wilki”.

Prowadząc rekrutację na stanowiska, na których osiągnięcia są istotne, oprócz for-
malnych kwalifikacji, należałoby zatem badać także motywację osiągnięć pracowników 
i nie pokładać nadziei w tym, że jeśli widoczne są jej wyraźne braki na etapie rekrutacji, 
w późniejszej pracy uda się ją wzbudzić.

Podsumowanie:
motywacja osiągnięć rozwija się w dzieciństwie aż do okresu uformowania tożsamo- �

ści, czyli najpóźniej do 20. roku życia;
trudne, jeśli nie niemożliwe, jest wzbudzenie motywacji osiągnięć u osoby dorosłej. �

Rodzaje motywacji osiągnięć

W badaniach nad hierarchicznym modelem motywacji dążeniowej i unikającej przepro-
wadzonych przez Elliot, Harackiewicz [Franken, 2005] stwierdzono, że ludzie kieru-
ją się zdolnością do samoregulacji i starają się zachowywać zgodnie ze swoim stosun-
kiem do sukcesu. Te i późniejsze badania przeprowadzone przez Barron, Harackiewicz 
[Franken, 2005] potwierdziły, że „motywacja dążeniowa” może się wyrażać dążeniem 
do zaspokojenia potrzeby osiągnięć albo poprzez orientację na osiągnięcie mistrzostwa 
– doskonalenie się albo poprzez dążenie do wykazania się – nastawienie na wyniki /po-
ziom wykonania. Celem „motywacji unikającej” jest natomiast wybór takich działań, aby 
uniknąć nieprzychylnych ocen własnych kompetencji związanych z doznawaną porażką.

Dążenie do mistrzostwa uważane jest [Franken, 2005] za „bardziej wartościową 
motywację”, ponieważ wiąże się ona z przyswajaniem kompletnej wiedzy na dany temat, 
dla niej samej. Okazało się jednak, że „dążenie do wykazania się”, w sytuacji gdy istnieje 
możliwość porównywania się z innymi lub rywalizacji, prowadzi do osiągania lepszych 
wyników niż samo „dążenie do mistrzostwa”.

W literaturze analizuje się pochodzenie obu tych rodzajów motywacji, twierdząc, że 
dążenie do mistrzostwa odzwierciedla tak naprawdę potrzebę osiągania sukcesów, nato-
miast dążenie do wykazywania się może być powodowane zarówno potrzebą osiągania 
sukcesów, jak i unikania porażek.

Jednak dla pracodawcy istotny jest wynik w postaci zdobytych osiągnięć i nie jest dla 
niego istotne, czy sukces wynika z potrzeby osiągania sukcesów czy unikania porażek.
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Zastosowanie tej teorii w organizacji może skłaniać do zatrudniania na stanowiskach 
związanych z wynikami i rywalizacją osób o dążeniu do wykazania się, zaś na stanowi-
skach, gdzie wymagany jest wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i dokładność, osób 
o dążeniu do mistrzostwa.

Gdyby w firmach czy działach handlowych stawiano przede wszystkim na dążenie 
do mistrzostwa i zatrudniano pracowników wykazujących takie postawy w działach 
sprzedaży, można by obserwować koncentrowanie na przygotowaniu doskonałej pre-
zentacji produktów lub usług, opanowaniu całościowej wiedzy o produktach, nieustanne 
ćwiczenie technik sprzedaży i negocjacji. Tacy pracownicy prawdopodobnie mogliby się 
czuć się ciągle niegotowi do spotkania się z klientem.

Warto zatem zwracać uwagę na występowanie potrzeby osiągnięć u pracowników, 
ale też mieć świadomość, że istnieją jej dwa rodzaje i sprawdzają się one w pracy o od-
miennym charakterze.

Podsumowanie:
istnieją dwa rodzaje motywacji osiągnięć: �

dążenie do mistrzostwa – doskonalenie się, �
dążenie do wykazania się – nastawienie na wyniki / poziom wykonania; �

motywacja o charakterze dążenia do mistrzostwa oznacza stałe nastawienie na po- �
głębianie wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie;

motywacja o charakterze dążenia do wykazania się skutkuje lepszymi wynikami  �
w zadaniach związanych z rywalizacją.

Ukryte teorie kompetencji

Istotna dla pracodawcy może okazać się próba określenia ukrytych teorii pracowników/
kandydatów na temat samego siebie, a konkretniej własnych kompetencji. Amerykańska 
psycholog (z Uniw. Stanford) Carole Dweck ze współpracownikami [Tamże, s.471] od-
kryła, że ludzie różnią się między sobą sposobem spojrzenia na własne kompetencje.

Zwolennicy teorii stałości uznają za kompetencje posiadaną w danym momencie 
wiedzę i umiejętności, co wyraża następujący pogląd: „Taki właśnie jestem i dlatego tyle 
tylko mogę osiągnąć”. Osoby te uważają, że inteligencja czy talent jest dany raz na za-
wsze. Zdaniem Dweck, konsekwencją wiary w teorię stałości jest wybieranie celów po-
twierdzających inteligencję i unikanie takich, które mogłyby wykazać jej brak. Osoby 
takie będą unikać wyzwań i w rezultacie odniosą niewiele sukcesów.

Odwrotnie, wyznawcy teorii wzrostu sądzą, że ich poziom inteligencji może się 
zmieniać. Uważają swoje możliwości uczenia się i rozwoju za nieograniczone, zaś niepo-
wodzenia na tym polu, ich zdaniem, związane są tylko z brakiem chęci. W konsekwencji, 
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osoby wierzące w teorię wzrostu wybierają cele stanowiące wyzwanie, tak aby móc po-
większać swoje kompetencje. Osoby takie są gotowe podejmować ryzyko porażki.

Odkrycia tych koncepcji są istotne, ponieważ okazuje się, iż człowiek może nauczyć 
się tyle, ile sądzi, że jest w stanie, i zdobyć osiągnięcia proporcjonalne do oceny swoich 
możliwości.

Choć teorie Dweck dotyczyły oceny własnej kompetencji, to jednak rozwój kompe-
tencji w każdej dziedzinie wymaga wytrwałości, a przekonanie o tym, że rozwój jest moż-
liwy i w zasięgu, powoduje ambitne wyznaczanie celów i skuteczniejsze ich osiąganie.

Zmiana przekonań jest możliwa, ale wymaga długiej pracy, a nawet pomocy specja-
listy – np. psychoterapeuty lub coacha. Z wyjątkiem menedżerów, dla których w firmach 
coraz częściej organizowany jest proces coachingu, miejsce pracy może nie być właści-
wym środowiskiem do zmiany przekonań na swój temat. Jeśli pracodawcy zależy na tym, 
aby pracownicy stawiali sobie ambitne cele, rozwijali się i wierzyli w swoje możliwości, 
powinien takich zatrudniać.

Najważniejsze wnioski:
osiągnięcia uzależnione są głównie od przekonań, jakie człowiek/pracownik posiada  �

na temat tego, ile jest w stanie się nauczyć, oraz przekonań co do swoich możliwości;
wiara w teorię wzrostu własnej inteligencji skutkuje przekonaniem o tym, że rozwój  �

jest możliwy (w każdym wieku), oraz ambitniejszym wyznaczaniem celów;

Umiejscowienie kontroli

Dla przewidywania zachowania człowieka, a tym samym rodzaju jego dążeń, przydatne 
jest spojrzenie poprzez pryzmat koncepcji umiejscowienia kontroli Rottera [1954].

Jego zdaniem, nasze oczekiwania dotyczące osiągnięcia celu uzależnione są od prze-
konań o posiadanym wpływie na własne życie.

Osoby o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli uważają, że to, co im się przydarza 
w życiu, nie zależy od nich, ale np. od kaprysu szefa czy przypadku. Jako pracownicy nie 
będą podejmować zdecydowanych dążeń, ponieważ nie będą wierzyć w to, aby własne 
działanie mogło im przynieść korzyści. Mogą to wyrażać takimi spostrzeżeniami, jak: 
„Czego bym nie zrobił i tak dostanie mi się od szefa. Sprzedaż nie zależy ode mnie, ale 
od klientów, jak czegoś im brakuje – to sami zamawiają”. Ponadto osoba „zewnątrzste-
rowna” jako pracownik jest zwykle podporządkowana, oczekuje, że inni będą podej-
mować za nią decyzje, będzie wykazywać tendencje do zachowań konformistycznych. 
Osoby te wierzą w to, że ich działanie ma wpływ na to, co ich spotyka, raczej myślą, że 
„coś im się przydarza”.

HRM(ZZL)_3-4-2012_Lipowska-J_41-52



48 Joanna Lipowska

Osoby o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli nie będą stawiały sobie celów, za to 
będą posłuszne, jeżeli ktoś im te cele postawi. Nie będą kierowały się motywacją we-
wnętrzną, można na nie jednak oddziaływać poprzez motywację zewnętrzną.

Z kolei osoby o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli będą przekonane, że podej-
mowane przez nie działania przynoszą im wymierne rezultaty w każdej dziedzinie życia. 
Wyznają takie opinie, jak: „Zapinanie pasów w samochodzie zwiększa bezpieczeństwo”, 
„Uprawianie sportu buduje dobrą formę i jest gwarancją zdrowego długiego życia; stara-
nie się w pracy zawsze zostanie zauważone i nagrodzone” itd.

Takie osoby podejmują się same z siebie różnorodnych działań, ponieważ wierzą, że 
mają na coś wpływ, że te działania mogą ich doprowadzić do osiągnięcia celów. Osoby 
„wewnątrzsterowne” będą miały skłonność do kierowania się motywacją wewnętrzną, 
będą proaktywne w działaniu, same wyznaczać będą sobie cele i do nich dążyć. Mogą 
okazać się niezależne od innych, w tym od szefa.

Pozytywną cechą wewnątrzsterowności będzie zdolność do podejmowania decyzji 
i brania za nie odpowiedzialności. W skrajnym przypadku osoby takie nie będą liczyć się 
z wymaganiami otoczenia oraz będą niezależne od jakiejkolwiek motywacji zewnętrznej, 
dążąc do tego, aby wszystkie podejmowane przez nie działania były autonomiczne.

Choć oczywiście wewnętrzne umiejscowienie kontroli wydaje się zdrowszą posta-
wą i bliską pojęciu motywacji wewnętrznej, to jednak na stanowiskach, gdzie nie jest 
potrzebna niezależność, ale cenione jest przede wszystkim posłuszeństwo – tak jak np. 
w wojsku, korzystniejsza dla organizacji może się okazać zewnątrzsterowność.

Kiedy jednak zależy nam na tym, aby pracownicy byli samodzielni, aktywni, poszu-
kiwali sposobów ulepszeń w organizacji, wyznaczali sobie cele i je realizowali, wtedy 
powinniśmy postawić na tych o zdrowej dawce wewnątrzsterowności.

Podsumowanie:
umiejscowienie kontroli decyduje o rodzaju dominującej motywacji kierującej dzia- �

łaniem:
wewnętrzne umiejscowienie kontroli współwystępuje z kierowaniem się w dzia- �

łaniu motywacją wewnętrzną;
zewnętrzne umiejscowienie kontroli determinuje większą podatność na działa- �

nie motywatorów zewnętrznych;
wewnętrzne umiejscowienie kontroli to m.in. przekonanie o posiadaniu wpływu na  �

własne życie, proaktywność i samodzielne wyznaczanie celów;
zewnętrzne umiejscowienie kontroli, to m.in. wiara w zależność własnego życia od  �

decyzji innych, losu, przypadku itd. – zewnętrznych okoliczności, na które brak wpływu; 
istotna postawa – posłuszeństwo.
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Stopień dojrzałości podwładnego

Autorzy koncepcji przywództwa sytuacyjnego Paul Hersey i Ken Blanchard [1969] uwa-
żają, że styl zarządzania należy dopasować do stopnia dojrzałości podwładnych, która 
określana jest na dwóch wymiarach – kompetencji i chęci. Ich zdaniem, na chęci składa 
się: motywacja do osiągnięć, gotowość do ponoszenia odpowiedzialności oraz wiara we 
własne siły przy podejmowaniu zadania.

Oceniając pracowników w tych wymiarach, można ich podzielić na: kompetentnych 
i chętnych, kompetentnych i niechętnych, a także niekompetentnych i chętnych oraz 
niekompetentnych i niechętnych.

Autorzy koncepcji uważają, że każdym z tych typów pracowników można zarządzać 
tak, aby ich zmotywować i aby byli w stanie poradzić sobie z powierzonym zadaniem.

Ich zalecenia, aby w stosunku do pracowników kompetentnych i chętnych zastoso-
wać styl delegujący, a do niekompetentnych i chętnych styl coachingu, wydają się słusz-
ne.

Jednak zalecenia odnośnie do postępowania z dwiema pozostałymi grupami pra-
cowników nie są już tak oczywiste.

Do zarządzania tymi, którzy są kompetentni i niechętni, Hersey i Blanchard zalecają 
styl wspierający – uczestniczący, mocno relacyjny, a mało zadaniowy. Zakładają oni, że 
niechęć pracownika do realizacji zadań wynika z braku umiejętności lub wiedzy i wtedy 
wspieranie go w nabywaniu potrzebnych umiejętności lub budowanie jego wiary w siebie 
okaże się wystarczające.

Co jednak w sytuacji, jeśli pracownik kompetencje posiada, ale nie chce wykonywać 
określonych zadań, bo ich po prostu „nie lubi”, inaczej mówiąc – nie ma do nich własnej 
motywacji. Czy możliwe jest takie zastosowanie motywacji zewnętrznej, która wypełni 
braki w motywacji wewnętrznej?

Pozostaje w końcu grupa tych, którzy nie są ani chętni, ani kompetentni. Autorzy 
koncepcji zarządzania sytuacyjnego uważają za właściwe kierowanie takimi pracowni-
kami za pomocą stylu instruującego. Szef powinien jasno wyznaczać zadania w formie 
szczegółowych poleceń, określać je krok po kroku, kontrolować i dostarczać informację 
zwrotną na bieżąco. Taki szef przejmuje także inicjatywę i podejmuje decyzje bez kon-
sultowania.

Jeśli uznać za kryterium przydatności tego stylu wykonanie zadania, okaże się to 
właściwe podejście. Czy jednak na wszystkich stanowiskach szef może sobie pozwolić 
na takie „ręczne” sterowanie pracownikami? Czy należy tolerować obecność takiego 
pracownika w firmie, biorąc pod uwagę, jaki komunikat niesie dla pozostałych reakcja 
szefa na jego braki kompetencyjne i motywacyjne? Pozostali pracownicy obserwują, że 
„można się nie starać, można nie umieć, szef wszystko wybaczy i pomoże”.
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Oczywiste, że zrozumienie szefa dla zdarzających się pomyłek i akceptowanie ryzyka 
wraz z możliwością porażki jako nieodłącznym elementem eksperymentowania w dro-
dze poszukiwania lepszych rozwiązań lub rozwoju to postawa godna pochwały.

Czym innym jest jednak tolerowanie niekompetencji, braku motywacji i w rezultacie 
źle wykonanej pracy występujące przy cichym przyzwoleniu dla trwania w firmie pracow-
ników niekompetentnych i niechętnych. W efekcie zdemotywowani stają się wszyscy 
inni, którzy obserwują brak negatywnych konsekwencji dla złej jakości pracy.

Podsumowanie:
biorąc pod uwagę dwa kryteria (kompetencje i chęci), pracowników możemy po- �

dzielić na cztery grupy;
zarządzanie pracownikiem kompetentnym, ale niechętnym wymaga dużego zaanga- �

żowania przełożonego i może nie przynieść odpowiednich rezultatów;
inwestowanie w pracowników niekompetentnych i niechętnych może okazać się  �

stratą czasu, finansów oraz mieć demotywujący wpływ na resztę zespołu.

Wnioski końcowe

Oprócz przyczyn braku motywacji pracownika związanych z jego osobą są również te, 
leżące po stronie zatrudniającego. Błędów pracodawcy w obszarze motywowania pra-
cowników może być wiele. W niniejszym opracowaniu analizowane są jednak uwarunko-
wania motywacji wewnętrznej. Warto przypomnieć, że jeżeli jest taka wola pracodawcy, 
możliwe jest zidentyfikowanie przyczyn demotywacji oraz przedsięwzięcie działań, które 
będą miały za zadanie podniesienie motywacji. Posługując się klasyfikacją Herzberga 
[1959], byłoby to: zapewnienie właściwych czynników higieny oraz wprowadzenie rze-
czywistych motywatorów zewnętrznych.

Jakie zatem wnioski płyną z powyższych rozważań na temat tego, czy możliwe jest 
zmotywowanie każdego pracownika? Istnieje wiele takich „przypadków”, z którymi na-
wet bardzo doświadczony menedżer, o wysokich umiejętnościach zarządzania, w tym 
motywowania, nastawiony na wykorzystanie potencjału pracownika, może ponieść po-
rażkę. Odniesienie sukcesu w motywowaniu wymaga oparcia się na czymś, co jest we-
wnątrz człowieka. Jeśli nie znajdujemy w nim nic – żadnych pragnień, celów, chęci, to 
nie mamy na czym budować.

Można nie mieć całkowitej swobody wobec tych pracowników, którzy już są zatrud-
nieni w organizacji, trudno przecież zwolnić na raz wszystkich wykazujących niewłaściwe 
postawy motywacyjne. Rozwiązaniem może być znalezienie im odpowiedniego miejsca 
w organizacji, które będzie lepiej pasować do ich preferencji zawodowego działania, 
typu motywacji osiągnięć, umiejscowienia kontroli czy sposobu postrzegania własnych 
kompetencji – ukrytych teorii inteligencji.
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O wiele większa swoboda istnieje jednak przy zatrudnianiu nowych pracowników. 
Możemy tak opracować narzędzia selekcyjne, aby móc ocenić motywację i wszelkie po-
wiązane z nią powyższe elementy. Kiedy pracownicy zostaną zatrudnieni na stanowiskach 
dopasowanych do swoich kompetencji oraz będą chcieli wykorzystywać swój potencjał 
w pracy, nie będzie konieczne stosowanie zaawansowanych zabiegów motywowania ze-
wnętrznego, aby pozyskać ich efektywność.

Rady praktyczne dla zarządzających pracownikami oraz ich motywacją:

w odniesieniu sukcesu w organizacji równie ważna, a często ważniejsza niż umiejęt- �
ności, okazuje się motywacja, dlatego przydzielając szczególnie ważne dla firmy zadania, 
należy uwzględniać również motywację pracowników;

zatrudniając nowych pracowników, dobrze jest badać ich motywacje i preferencje  �
zawodowe równie dokładnie co formalne umiejętności i wiedzę; pozwoli to przewidzieć, 
czy pracownik będzie chciał wykorzystać swój potencjał dla dobra pracodawcy;

warto zatrudniać osoby wewnątrzsterowne �  – będą działać samodzielnie i na wy-
sokim poziomie; nie będzie potrzebne stałe pobudzanie ich do działania motywatorami 
zewnętrznymi;

kiedy ważny jest wynik, lepiej powierzać zadania osobom o wysokiej potrzebie  �
wykazania się;

gdy ważna jest perfekcja i szczegółowość, warto powierzać zadania osobom o wyso- �
kiej potrzebie mistrzostwa;

ci, którzy wierzą w możliwość swojego rozwoju, rzeczywiście się uczą, wyzna- �
czają sobie cele i osiągają je; ci, którzy sądzą, że rozwój w dorosłym wieku jest nie-
możliwy i nie wierzą we własne siły, rzeczywiście nie rozwijają się i mniej osiągają; warto 
zatem sprawdzać te przekonania i wiarę w siebie na poziomie selekcji pracowników;

jeśli jest to możliwe,  � dobrze jest zrezygnować ze współpracy z pracownikami 
niekompetentnymi i niezmotywowanymi; zmiana ich postawy może okazać się zbyt 
kosztowna i trudna, albo zupełnie niemożliwa.

w firmie warto inwestować nie tylko w wysoko wykwalifikowanych pracowników;  �
opłaca się wyszukać mniej kompetentnych, ale wysoce zmotywowanych; ich zaan-
gażowanie doprowadzi do szybkiego uzupełnienia braku umiejętności i zapewni równą, 
stałą motywację do działania i wysokie wyniki.
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Determinants of Intrinsic Motivation: Can Every Employee Be Motivated?

Summary
This article analyzes the intrinsic motivation determinants of employees. These include 
achievement motivation and its types, hidden theories of competencies, locus of control, 
and employee maturity level. There is also a comparison of talent and motivation con-
cepts as well as a presentation of their implications in the recruitment and management 
of personnel. The main objective of the article is to conclude whether it is possible to 
motivate every employee for effective work or whether the influence of intrinsic motiva-
tion determinants is so intense it can limit or destroy the impact of organizational moti-
vating methods. The article is addressed to the professionals concerned with employee 
motivation. It presents practical advice as derived from the discussed theories.
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