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Abstract

Intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation among students  
of physical culture

Background. The research based on Deci and Ryan’s self-determination theory which applies 
intrinsic motivation and amotivation. Material and methods. The study is based on the 
outcomes of the survey questionnaire completed by 587 students (334 females and 253 males) 
of the Academy of Physical Education in Katowice who study tourism and recreation, physical 
education, sport management and tourism management. The used research tool was the 
Academic Motivation Scale by Vallerand, Pelletier and others. Results and conclusions. 
The analysis found that there were significant differences between females and males in 
extrinsic motivation and amotivation. Statistically significant differences in motivation factors 
were found between students doing different courses. There is a positive correlation between 
motivation factors in the group of intrinsic motivation and a negative correlation between 
all the motivation factors and amotivation.
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WproWadzenie

Kontynuacja edukacji na poziomie studiów 
wyższych wiąże się z podjęciem decyzji do-
tyczącej wyboru kierunku studiów i skorzy-
stania z szerokiej oferty edukacyjnej dostęp-
nej dla maturzystów. oferta edukacyjna 
podlega obecnie, czyli ponad dwadzieścia 
lat od urynkowienia gospodarki w polsce, 
już całkowicie prawom wolnego rynku. na 
wybór kierunku studiów mają wpływ uwa-
runkowania występujące przy wyborze przez 
konsumenta każdego innego produktu-usługi. 
rynkowe zachowania konsumentów bada-
ne są m.in. pod kątem motywów podejmo-
wania takich lub innych działań i decyzji. 
podjęcie działania mającego na celu konty-
nuację nauki na studiach wyższych, w tym 
wybór kierunku, ma swoje motywacyjne 
podłoże. edukacja, jako szeroko rozumiane 
wychowanie, jest procesem przygotowania 
młodych pokoleń do dorosłego życia i samo-
dzielności (Grabowski 2000). przebiega ona 

wieloetapowo, początkowo niezależnie od 
woli i świadomego wyboru. po ukończeniu 
obowiązkowego etapu szkolnej edukacji mło-
dzi ludzie podejmują różne, mniej lub bardziej 
samodzielne, decyzje dotyczące ich przyszło-
ści. Wybór staje się coraz bardziej świadomy 
i dotyczy nie tylko samej chęci kontynuowa-
nia edukacji, ale również wyboru uczelni 
i kierunku studiów. Można założyć, że wy-
bierający różne kierunki studiów, w tym te 
związane z kulturą fizyczną, stanowią wy-
odrębnione, różnie zmotywowane grupy. 
Motywacja to wewnętrzna przyczyna, skła-
niająca człowieka do podejmowania lub 
zaniechania pewnych działań i zachowań. 
Traktowana jest też jako stan wewnętrznego 
napięcia, wzbudzającego działanie i prowa-
dzącego zachowanie w kierunku osiągnięcia 
celu (Mullen i Johnson 1990). Motywacja 
polega na dążeniu do czegoś lub unikaniu 
czegoś (Higgins 1997), a zgodnie ze współ-
czesną teorią motywacji celem każdego za-
chowania jest przystosowanie się do śro-
dowiska (Franken 2005). Środowiskiem 
w wypadku usług edukacyjnych może być 
otoczenie społeczne i rynek pracy.* autor korespondencyjny
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analiza motywów podjęcia studiów, bę-
dąca przedmiotem niniejszej pracy, bazuje 
na teorii znanej w polskiej literaturze jako 
teoria samookreślenia lub teoria samodeter-
minacji (self-determination theory) stworzo-
nej przez edwarda deci i richarda ryana 
(deci 1975, deci i ryan 1985, 2008, deci  
i wsp. 1991). zachowanie człowieka może być 
motywowane zewnętrznie i wewnętrznie, 
przy uwzględnieniu wrodzonych potrzeb 
autonomii, kompetencji i związku z inny-
mi. podział motywacji nie jest jednak tak 
prosty – stanowi ona kontinuum (tab. 1) od 
stanu amotywacji poprzez motywację ze-
wnętrzną, sterowalną, do motywacji we-
wnętrznej, autonomicznej (ryan i wsp. 1991).

Motywacje zewnętrzne od najniższego do 
najwyższego poziomu samookreślenia dzielą 
się na regulacje zewnętrzne (nagrody i kary), 
introjekcję (internalizację) i identyfikację. 
Motywacja wewnętrzna również nie jest 
jednorodna i obejmuje motywację wewnętrz-
ną ukierunkowaną na wiedzę, motywację 
wewnętrzną w kierunku osiągnięć oraz mo-
tywację wewnętrzną w stronę stymulacji 
doznań. Trzecim typem motywacyjnym, za-
mykającym teorię, a występującym na po-
czątku kontinuum, jest amotywacja, czyli 
brak motywacji. amotywacja występuje wte-
dy, kiedy ludzie nie widzą związku pomiędzy 
działaniem a jego rezultatem. nie są moty-
wowani zewnętrznie ani wewnętrznie i uwa-
żają, że ich zachowanie i działanie jest powo-
dowane czynnikami od nich niezależnymi, 
tzw. siłą wyższą (deci i ryan 1985, Valle-
rand i wsp. 1992, 2008, Vallerand 2000). 
amotywacja to stan, w którym człowiek nie 
odczuwa żadnej potrzeby podejmowania 
aktywności, co wynika najczęściej z braku 
poczucia skuteczności w działaniu oraz 
kontroli nad nim. Człowiek nie podejmuje 
aktywności lub wykonuje ją bezrefleksyjnie. 
amotywacja wynika z tego, że człowiek nie 

ceni danej aktywności, nie czuje się kompe-
tentny do jej wykonywania lub uważa, iż 
dana czynność nie doprowadzi go do pożą-
danych przez niego celów (ryan i deci 2000).

Czynniki motywacyjne stanowią głów-
ne determinanty powodzenia na studiach 
(Brojek 2008). diagnozując poziom zmoty-
wowania wpływający na pożądany przebieg 
kształcenia, można dokonywać prawidłowej 
selekcji kandydatów na studia, zwłaszcza sta-
cjonarne, finansowane z budżetu państwa. 
Można uwzględniać znaczenie stopnia zmo-
tywowania przy tworzeniu nowych kierunków 
i programów nauczania i zdywersyfikować 
ofertę edukacyjną oraz działania promo-
cyjne, uwzględniające różnorodność i wielo-
wymiarowość motywacji kandydatów na 
studia i studentów. Motywacja do podejmo-
wania studiów w obszarze kultury fizycznej 
może mieć swoją specyfikę, tak jak i specy-
ficzne są kierunki studiów, których podej-
mowanie wymaga sprawności zarówno fi-
zycznej, jak i intelektualnej. Korzystając z 
założenia dotyczącego kontinuum motywa-
cyjnego, uczelnie mogłyby monitorować 
wpływ zrealizowanego programu kształce-
nia na poziom motywacji po zakończeniu 
wybranych etapów edukacyjnych. poziom 
motywacji powinien determinować wybór 
bodźców motywujących, biorąc pod uwagę 
mechanizmy oddziaływania, różne w zależ-
ności od stopnia zmotywowania. W przy-
padku osób wysoko zmotywowanych we-
wnętrznie zewnętrzne nagrody powodują 
obniżenie poziomu wykonywania zadań 
(deci i wsp. 1999). przy prawidłowym prze-
biegu procesu motywacyjnego amotywacja 
powinna się zmniejszać. Motywacja ze-
wnętrzna natomiast powinna osiągać coraz 
wyższe poziomy, aż do motywacji wewnętrz-
nej. Brak takiej prawidłowości mógłby sta-
nowić sygnał alarmowy do modyfikacji lub 
zmiany sposobu realizacji programu studiów, 
w tym bodźców motywujących.

Tab. 1. Poziomy kontinuum motywacyjnego

amotywacja 

Motywacja zewnętrzna regulowana zewnętrznie 
Motywacja zewnętrzna – regulacje zinternalizowane 
Motywacja zewnętrzna – regulacje zidentyfikowane 

Motywacja wewnętrzna

źródło: opracowanie własne
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Cel Badań

Celem pracy było zdiagnozowanie poziomu 
motywacji do studiowania studentów kierun-
ków związanych z kulturą fizyczną. Sfor-
mułowano następujące pytania badawcze:

1. Który poziom motywacji dominuje 
wśród badanych studentów?

2. Czy motywacje różnią się istotnie w 
zależności od płci?

3. Czy występują istotne różnice moty-
wacji na poszczególnych kierunkach 
studiów?

4. Czy występują zależności pomiędzy 
poszczególnymi poziomami motywa-
cyjnymi?

MaTeriał i MeTody Badań

Badania przeprowadzono wśród studentów 
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 
akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach. zbadano studentów 
kierunków: turystyka i rekreacja, wychowa-
nie fizyczne oraz zarządzanie o specjalności 
zarządzanie sportem oraz o specjalności za-
rządzanie turystyką, hotelarstwem i gastro-
nomią. zebrano 587 kompletnych ankiet 
w semestrze letnim roku akademickiego 
2012/2013. liczebność badanych na poszcze-
gólnych kierunkach z podziałem ze wzglę-
du na płeć przestawiono w tabeli 2.

zastosowano metodę sondażu diagnos-
tycznego przy użyciu techniki ankietowej. 
do zdiagnozowania motywacji do podej-
mowania studiów na potrzeby niniejszej pracy 
wykorzystana została akademicka Skala Moty-
wacji (The Academic Motivation Scale – aMS) 

autorstwa roberta Valleranda, luca pelletiera 
i współpracowników (Vallerand i wsp. 1992). 
narzędziem badawczym był kwestionariusz 
anonimowej ankiety Motywy podejmowa-
nia studiów według The academic Motiva-
tion Scale, aMS, przygotowanej na potrze-
by badań zgodnie z procedurą tłumaczenie 
– tłumaczenie zwrotne.

ankieta obejmuje 28 pozycji ocenianych 
od 1 do 7 w skali likerta (1 – zdecydowanie 
nie, 2 – nie, 3 – raczej nie, 4 – nie wiem, 5 – 
raczej tak, 6 – tak, 7 – zdecydowanie tak). 
przyznana liczba punktów oznacza wartość 
znaczenia danego czynnika motywacyjnego 
dla respondenta – im więcej punktów, tym 
większe znaczenie czynnika. pozycje podzie-
lone są według klucza, po cztery w każdej 
grupie, na siedem poziomów motywacyj-
nych. Są to: amotywacja (amotivation, aM), 
motywacja zewnętrzna – regulacje zewnętrz-
ne (extrinsic motivation – external regulations, 
er), motywacja zewnętrzna – regulacje zin-
ternalizowane (extrinsic motivation – introjec-
ted regulation, ein), motywacja zewnętrzna 
– regulacje zidentyfikowane (extrinsic motiva-
tion – identified regulation, eid), motywacja 
wewnętrzna ukierunkowana na wiedzę (in-
trinsic motivation to know, iMK), motywacja 
wewnętrzna w kierunku osiągnięć (intrinsic 
motivation toward accomplishments, iMa), 
motywacja wewnętrzna w stronę stymulacji 
doznań (intrinsic motivation to experience 
stimulation, iMeS). Skale i podskale moty-
wacyjne z przypisanymi do nich przykłado-
wymi pozycjami kwestionariusza, stano-
wiącymi odpowiedzi na pytanie: dlaczego 
studiujesz?, zawarto w tabeli 3.

rzetelność narzędzia badawczego spraw-
dzona została przez ustalenie zgodności we-

Tab. 2. Liczebność badanych z podziałem na kierunki i płeć

Kierunek studiów/specjalność
ogółem Kobiety Mężczyźni

n % n % n %

Turystyka i rekreacja 188 32 130 69 58 31
Wychowanie fizyczne 219 37 89 41 130 59
zarządzanie sportem 88 15 42 48 46 52
zarządzanie turystyką, hotelarstwem  
i gastronomią 92 16 73 79 19 21

razem 587 100 334 57 253 43

źródło: opracowanie własne



A. ARDEńSKA, R. TOMIK 
Motywacja wewnętrzna, zewnętrzna, amotywacja

ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 47     AWF WE WROCŁAWIU 73

wnętrznej przy wykorzystaniu współczyn-
nika  Cronbacha. obliczono współczynnik 
 dla całego kwestionariusza (  = 0,85), dla 

poszczególnych czynników motywacyjnych 
(  od 0,78 do 0,86) oraz odrębnie w grupie 
motywacji zewnętrznych (  = 0,87) i moty-
wacji wewnętrznych (  = 0,89). We wszyst-
kich przypadkach uzyskano współczynnik 
 > 0,78, co świadczy o wysokiej zgodności 

wewnętrznej (rzetelności) narzędzia badaw-
czego.

Statystycznej analizy danych dokonano, 
wykonując statystyki opisowe dla całej grupy 
badanych (średnia, odchylenie standardowe, 
dominanta, mediana), z podziałem na płeć 
(średnia, odchylenie standardowe), a także 
z podziałem badanych na poszczególne kie-
runki studiów (średnia, odchylenie standar-
dowe). normalność rozkładów sprawdzona 
została testem W Shapiro–Wilka. ze względu 
na charakter rozkładów zmiennych do we-
ryfikacji hipotez zastosowano testy niepara-
metryczne U Manna–Whitneya (istotność 
różnic poziomów motywacji względem płci) 
oraz test rangowy Kruskala–Wallisa i testy 
post-hoc porównań wielokrotnych (istotność 
różnic poziomów motywacji dla poszcze-
gólnych kierunków studiów). przyjęto po-
ziom istotności  < 0,05. Celem wykazania 
współzależności cech obliczono współczyn-

niki korelacji rang Spearmana pomiędzy po-
szczególnymi poziomami motywacyjnymi.

WyniKi

Statystyki opisowe (średnia, mediana, moda, 
odchylenie standardowe) dla całej grupy ba-
danych, bez względu na płeć i kierunek stu-
diów, przedstawiono w tabeli 4.

najwyższą średnią w siedmiostopnio-
wej skali uzyskały regulacje zewnętrzne, 
przy drugiej co do wartości liczności domi-
nanty. następne były motywacje zewnętrzne 
zidentyfikowane. Wysoko uplasowały się rów-
nież motywacje wewnętrzne ukierunkowane 
na wiedzę. Stosunkowo niską średnią odno-
towano w odniesieniu do motywacji we-
wnętrznych ukierunkowanych na stymulację 
doznań. najniższą średnią uzyskała amoty-
wacja, dla której wystąpiła również najlicz-
niejsza moda o wartości średniej 1,00.

Celem wyboru testów do weryfikacji hi-
potez przeprowadzone zostały analizy nor-
malności rozkładów testem W Shapiro–Wil-
ka. We wszystkich przypadkach uzyskano 
p < 0,05, co świadczy o rozkładzie istotnie 
odbiegającym od rozkładu normalnego. za-
decydowało to o wyborze nieparametrycz-
nego testu U Manna–Whitneya.

Tab. 3. Skale, podskale i pozycje kwestionariusza

Skale podskale i przykładowe pozycje kwestionariusza

amotywacja (amotivation) 
Nie mogę zrozumieć, dlaczego poszedłem/poszłam na studia i, szczerze, nie dbam o to. 
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regulacje zewnętrzne (external regulations): 
Ponieważ chcę mieć potem „dobre życie”.
regulacje zinternalizowane (introjected regulations): 
Ponieważ chcę sobie pokazać, że mogę osiągnąć sukces na moich studiach.
regulacje zidentyfikowane (identified regulations): 
Ponieważ to pomoże mi dokonać lepszego wyboru drogi mojej kariery. 
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Ukierunkowana na wiedzę (to know): Dla przyjemności, której doświadczam, 
poszerzając wiedzę z przedmiotów, które mi się podobają. 
W kierunku osiągnięć (toward accomplishments): Dla przyjemności, której 
doświadczam podczas prześcigania samego siebie w moich osobistych 
osiągnięciach.
W stronę stymulacji doznań (to experience stimulation): Dla wyższych uczuć, 
których doświadczam podczas czytania na różnorodne interesujące tematy.

źródło: opracowanie własne
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Statystyki opisowe (średnia i odchylenie 
standardowe) dla kobiet (n = 334) i męż-
czyzn (n = 253) oraz wyniki testu U Manna–
Whitneya istotności różnic pomiędzy po-
ziomami motywacji w zależności od płci 
zawarto w tabeli 5.

istotne statystycznie różnice między ko-
bietami a mężczyznami odnotowano w przy-
padku amotywacji oraz wszystkich trzech 
poziomów motywacji zewnętrznych: regu-
lacji zewnętrznych, regulacji zinternalizo-
wanych i regulacji zidentyfikowanych. Wyższa 
wartość amotywacji pojawiała się u męż-
czyzn. W grupie motywacji zewnętrznych 
wyższą wartość stwierdzono u kobiet.

Brak statystycznie istotnych różnic mię-
dzy kobietami a mężczyznami wykazano 
w przypadku wszystkich poziomów moty-
wacji wewnętrznych (iMK, iMeS, iMa).

aby porównać poziom motywacji na po-
szczególnych kierunkach studiów, obliczono 
statystyki opisowe w postaci średniej oraz 
odchylenia standardowego (tab. 6). Stwier-
dzono różnice wartości średnich w przy-
padku różnych poziomów motywacyjnych 
na poszczególnych kierunkach studiów.

najwyższą średnią w siedmiostopnio-
wej skali uzyskały regulacje zewnętrzne 
na kierunku zarządzanie sportem, następ-
nie na kierunku zarządzanie w turystyce, 
hotelarstwie i gastronomii oraz na kierun-
ku turystyka i rekreacja. na kierunku wy-
chowanie fizyczne najwyższą średnią mia-
ły motywacje zewnętrzne zidentyfikowane. 
Motywacje wewnętrzne ukierunkowane na 
wiedzę najwyższą średnią uzyskały na kie-
runku turystyka i rekreacja. najniższa śred-
nia dla amotywacji wystąpiła w przypadku 
kierunku zarządzanie sportem.

Tab. 4. Statystyki opisowe dla zmiennych (N = 587)

Skala Średnia Mediana dominanta 
(moda)

liczność  
mody Sd

er 5,39 5,50 5,75 83 1,14
eid 5,21 5,25 5,00 73 1,10
iMK 5,10 5,25 5,50 66 1,10
ein 4,55 4,75 wielokr. 57 1,37
iMa 4,09 4,25 4,50 66 1,20
ieS 3,46 3,50 4,00 54 1,16
aM 2,56 2,25 1,00 94 1,38

Motywacje zewnętrzne: er – regulacje zewnętrzne, ein – regulacje zinternalizowane,  
eid – regulacje zidentyfikowane; motywacje wewnętrzne: iMK – ukierunkowana na wiedzę,  
iMa – w kierunku osiągnięć, iMeS – w stronę stymulacji doznań; aM – amotywacja
źródło: opracowanie własne

Tab. 5. Wyniki testu U Manna–Whitneya istotności różnic między kobietami a mężczyznami

Skala
Kobiety Mężczyźni p

średnia Sd średnia Sd U M–W

er 5,54 1,02 5,20 1,25 0,001*
ein 4,70 1,31 4,34 1,41 0,004*
eid 5,35 1,05 5,03 1,14 0,000*
iMK 5,17 1,06 5,01 1,14 0,144
ieS 3,46 1,19 3,47 1,12 0,787

iMa 4,11 1,19 4,07 1,20 0,810
aM 2,42 1,34 2,74 1,41 0,005*

* p < 0,05 – różnice są istotne statystycznie; Sd – odchylenie standardowe
źródło: opracowanie własne
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istotność różnic pomiędzy średnimi po-
ziomów motywacyjnych na poszczególnych 
kierunkach studiów wyznaczono, stosując 
test Kruskala–Wallisa oraz testy post-hoc 
porównań wielokrotnych (tab. 7).

Stwierdzono statystycznie istotne róż-
nice przy założonym poziomie istotności  < 
0,05. na dwóch poziomach motywacji we-
wnętrznych (ukierunkowanej na wiedzę 
oraz w kierunku osiągnięć) wystąpiły sta-
tystycznie istotne różnice pomiędzy studen-
tami obydwu specjalności kierunku zarzą-
dzanie. Wyższe średnie uzyskali studenci 
specjalności zarządzanie sportem. pomiędzy 
studentami kierunku turystyka i rekreacja 
oraz kierunku zarządzanie o specjalności za-
rządzanie sportem istotne różnice dotyczyły 
dwóch poziomów motywacji zewnętrznych 

(regulacje zewnętrzne, regulacje zinternali-
zowane): wyższe średnie uzyskali studenci 
kierunku zarządzanie sportem. poziomem 
amotywacji oraz dwoma poziomami mo-
tywacji zewnętrznych (regulacje zewnętrzne, 
regulacje zinternalizowane) różnili się istot-
nie badani na kierunkach wychowanie fi-
zyczne (wyższa amotywacja) i zarządzanie 
sportem (wyższe wartości motywacji ze-
wnętrznych).

Celem wykazania związku pomiędzy 
zmiennymi wyliczone zostały współczyn-
niki korelacji rang Spearmana przy założo-
nym poziomie istotności  < 0,05. dla wszyst-
kich wyliczonych współczynników korelacji 
uzyskano istotność p < 0,05. Wartości współ-
czynników Spearmana przedstawiono w ta-
beli 8.

Tab. 6. Statystyki opisowe na badanych kierunkach studiów (N = 587)

Kierunek Tir
n = 188

zTHG
n = 92

WF
n = 219

zS
n = 88

Skala średnia Sd średnia Sd średnia Sd średnia Sd

er 5,38 1,10 5,54 0,96 5,19 1,27 5,77 0,94
ein 4,41 1,31 4,50 1,42 4,51 1,41 4,99 1,24
eid 5,19 1,17 5,07 1,15 5,23 1,11 5,34 0,83
iMK 5,26 1,03 4,64 1,22 5,12 1,09 5,19 1,01
iMeS 3,44 1,24 3,27 1,14 3,52 1,15 3,59 1,02
iMa 3,91 1,23 3,80 1,23 4,29 1,18 4,28 1,01
aM 2,51 1,34 2,49 1,34 2,78 1,44 2,18 1,25

Tir – turystyka i rekreacja, zTHG – zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią,  
WF – wychowanie fizyczne, zS – zarządzanie sportem; Sd – odchylenie standardowe
źródło: opracowanie własne

Tab. 7. Wyniki testów post-hoc istotności różnic między kierunkami studiów

Kierunek Tir WF Tir zS Tir zTHG WF zS WF zTHG zS zTHG

Skala p

er 1,00 0,01* 1,00 0,00* 0,39 0,40
ein 1,00 0,00* 1,00 0,04* 1,00 0,09
eid 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
iMK 0,96 1,00 0,00* 1,00 0,01* 0,02*
iMeS 1,00 1,00 1,00 1,00 0,29 0,32
iMa 0,01* 0,08 1,00 1,00 0,01* 0,03*
aM 0,45 0,23 1,00 0,00* 0,65 0,60

* p < 0,05 – różnice są istotne statystycznie
źródło: opracowanie własne
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Silna korelacja dodatnia wystąpiła po-
między poszczególnymi poziomami moty-
wacji wewnętrznych, a także pomiędzy mo-
tywacją zewnętrzną zidentyfikowaną oraz 
motywacją wewnętrzną ukierunkowaną na 
wiedzę.

Ujemną korelację odnotowano pomię-
dzy wszystkimi grupami motywacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych a amotywacją. najsil-
niejsza ujemna korelacja pojawiała się między 
amotywacją i motywacją zewnętrzną ziden-
tyfikowaną oraz amotywacją i motywacją 
wewnętrzną ukierunkowaną na wiedzę.

dySKUSJa

Motywacja według przyjętej klasyfikacji za-
leży od czynników zewnętrznych, czyli wpły-
wu otoczenia, oraz czynników wewnętrznych, 
czyli tego, jacy jesteśmy. zgodnie z teorią 
samodeterminacji, ulegając wpływowi oto-
czenia, kolejne poziomy motywacji osiąga się 
stopniowo, od amotywacji poprzez wpływy 
zewnętrzne aż po motywacje wewnętrzne. 
przyjmując takie założenie, można określić 
poziom motywacji, na którym znajdują się 
studenci badanej grupy. najwyższą średnią 
uzyskały regulacje zewnętrzne, przy drugiej 
co do wartości liczności mody, ten więc po-
ziom wyraźnie dominował wśród badanych, 
następne były motywacje zewnętrzne ziden-
tyfikowane. podobne wyniki, czyli wyższą 
średnią dla motywacji zewnętrznych, uzy-
skał Hegarty (2010) podczas badania moty-
wacji studentów kursów biznesu i edukacji. 

najniższą średnią odnotowano w przy-
padku amotywacji, co dobrze rokuje szan-
som kontynuacji i ukończenia studiów na 
wybranym kierunku.

z przeprowadzonych badań wynika, że 
istotne różnice, dotyczące poziomów mo-
tywacyjnych występujących u badanych stu-
dentów w zależności od płci, odnoszą się do 
amotywacji oraz wszystkich podskal grupy 
motywacji zewnętrznych. Mężczyźni wy-
kazywali wyższą amotywację, natomiast 
kobiety cechowały się wyższym poziomem 
motywacji zewnętrznej regulowanej ze-
wnętrznie, zinternalizowanej i zidentyfiko-
wanej. podobne wyniki, czyli istotnie wyższy 
poziom amotywacji u mężczyzn oraz istot-
nie wyższy poziom motywacji zewnętrznych 
regulowanych i motywacji zewnętrznych 
zidentyfikowanych u kobiet, osiągnęły Ho-
ryna i Bonds-raacke (2012), badając moty-
wacje studentów kursów psychologii. W ba-
daniach, które przeprowadzili Wilkesmann 
i wsp. (2012) wśród studentów trzech nie-
mieckich uniwersytetów, kobiety okazały 
się natomiast istotnie mniej zmotywowane 
zewnętrznie niż mężczyźni. 

W przypadku wszystkich trzech rodza-
jów motywacji wewnętrznych nie stwier-
dzono statystycznie istotnych różnic w za-
leżności od płci. Te wyniki sugerują, że 
motywacja związana z pragnieniem pogłę-
biania wiedzy, dążeniem do osiągnięć, czy 
też czerpaniem przyjemności ze studiowa-
nia jest niezależna od płci w badanej grupie. 
przeciwnie, statystycznie istotne różnice w 
przypadku wszystkich trzech rodzajów mo-
tywacji wewnętrznych, wyższe u kobiet, 
uzyskali Vallerand i wsp. (1992) przy ada-
ptacji kwestionariusza The academic Mo-
tivation Scale z języka francuskiego na język 
angielski. należy jednak wziąć pod uwagę, 
że badania przeprowadzono ponad dwa-
dzieścia lat temu w USa, a zmiany społecz-
ne na pewno mają wpływ na poziom zmo-

Tab. 8. Wartości współczynnika korelacji rang Spearmana, p < 0,05

Skala er ein eid iMK iMeS iMa

ein 0,57 – – – – –
eid 0,55 0,43 – – – –
iMK 0,29 0,38 0,61 – – –
iMeS 0,19 0,39 0,38 0,60 – –
iMa 0,28 0,60 0,40 0,61 0,60 –
aM –0,36 –0,24 –0,52 –0,53 –0,22 –0,32

źródło: opracowanie własne
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tywowania. Statystycznie istotne różnice 
w motywacji wewnętrznej wyższej u męż-
czyzn uzyskali natomiast Walczak i Tom-
czak (2011), badając uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych w poznaniu.

przy porównywaniu motywacji studen-
tów poszczególnych kierunków studiów 
statystycznie istotne różnice stwierdzono 
w przypadku dwóch poziomów motywacji 
zewnętrznej – regulacji zewnętrznych oraz 
regulacji zinternalizowanych. istotnie wyż-
szy poziom tych motywacji w porównaniu 
z kierunkiem turystyka i rekreacja oraz wy-
chowanie fizyczne odnotowano u studentów 
kierunku zarządzanie o specjalności zarzą-
dzanie sportem. istotnie wyższy poziom mo-
tywacji wewnętrznych ukierunkowanych 
na wiedzę i osiągnięcia wystąpił natomiast 
u studentów kierunku wychowanie fizyczne 
(kształcącego nauczycieli) oraz zarządzanie 
sportem w porównaniu ze studentami na 
kierunku zarządzanie w turystyce, hotelar-
stwie i gastronomii. W badaniach, które prze-
prowadził Hegarty (2010), istotnych różnic 
w motywacjach zewnętrznych pomiędzy 
studentami biznesu i edukacji nie wykazano, 
w przeciwieństwie do motywacji wewnętrz-
nych, w których przypadku istotnie wyższą 
wartość średniej uzyskano dla studentów edu-
kacji. Wśród studentów kierunków zwią-
zanych ze sportem (wychowanie fizyczne i 
zarządzanie sportem) odnotowano statycz-
nie istotnie wyższą motywację wewnętrzną 
ukierunkowaną na osiągnięcia. Studenci kie-
runku wychowanie fizyczne wykazywali 
wyższą motywację w kierunku osiągnięć 
niż studenci turystyki i rekreacji oraz za-
rządzania w turystyce, hotelarstwie i ga-
stronomii, natomiast studenci zarządzania 
sportem byli lepiej zmotywowani na osią-
gnięcia od studentów zarządzania w tury-
styce, hotelarstwie i gastronomii. Co zna-
mienne, motywacja w kierunku osiągnięć nie 
różniła się istotnie w przypadku studentów 
tych dwóch związanych ze sportem kierunków 
(wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem). 
Motywy osiągnięć, będące odzwierciedle-
niem dążeń agonistycznych i perfekcjonis-
tycznych człowieka, charakterystyczne są 
dla sportu autotelicznego, przyjmując kryte-
rium, które Grabowski (1999) nazywa mo-
tywacyjnym. Według tego kryterium sport 

występuje jako widowisko (tzw. sport pa-
sywny), jako środek realizacji celów poza-
sportowych (tzw. sport instrumentalny) oraz 
wartość sama dla siebie, czyli tzw. sport 
autoteliczny (Grabowski 1999).

Silna korelacja dodatnia pomiędzy rodza-
jami motywacji wewnętrznych, świadcząca 
o ich wzajemnej zależności, potwierdza za-
łożenia teorii samodeterminacji (deci 1975, 
deci i ryan 1985, 2008, deci i wsp. 1991) 
dotyczące motywacji wewnętrznych. Mają 
one wspólne podstawy – tworzą je wrodzone 
wewnętrzne potrzeby autonomii i kompe-
tencji. autonomia i kompetencja stanowią 
podłoże do zrozumienia motywacji wewnętrz-
nej (Franken 2005).

WnioSKi

Badania przeprowadzono na konkretnej, 
celowo wybranej grupie studentów, wnioski 
z nich dotyczą zatem jedynie tej populacji. 
podsumowując, na podstawie przeprowadzo-
nych badań można odpowiedzieć na pytania 
badawcze i sformułować wnioski.

1. W grupie badanych dominujący był 
pierwszy poziom motywacji zewnętrznych 
– zewnętrznie regulowanych. Można więc 
wnioskować, że najważniejszymi motywami 
podejmowania studiów były, powodowane 
autorytetem i nakazami rodziców lub presją 
otoczenia, przymus czy wręcz wewnętrzny 
imperatyw lub oczekiwanie nagrody w po-
staci uzyskania w przyszłości dobrze płatnej, 
prestiżowej pracy i lepszego życia. następny 
był poziom motywacji zewnętrznej zidenty-
fikowanej, czyli postrzeganej przez jednostkę 
jako własny wybór, jednak dalej związanej 
z przyszłą gratyfikacją. Jednostka postrzega 
studia jako coś ważnego dla niej, dającego 
lepsze przygotowanie do dorosłego i samo-
dzielnego życia. Trzecia natomiast okazała 
się motywacja wewnętrzna ukierunkowana 
na wiedzę – studenci czerpią przyjemność 
i satysfakcję z uczenia się, poszerzania wia-
domości o rzeczach znanych i odkrywania 
rzeczy nowych, bez oczekiwania na nagrody. 
zdobywanie wiedzy i rozwój intelektualny 
są tu autoteliczne, stanowią wartość samą 
w sobie.
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2. Wszystkie poziomy motywacji zewnętrz-
nej i amotywacja różniły się istotnie w zależ-
ności od płci. Kobiety cechowały się wyższym 
poziomem motywacji zewnętrznej regulo-
wanej zewnętrznie, zinternalizowanej i zi-
dentyfikowanej. Mogło mieć to związek z 
większą dojrzałością i odpowiedzialnością, 
planowaniem przyszłości oraz niewątpliwym 
wpływem otoczenia. Mężczyźni w badanej 
grupie studentów studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia wykazywali wyższą amo-
tywację. Wynika z tego, że częściej postrzegali 
dokonany wybór studiów jako życiowy błąd 
i nie widzieli sensu w ich kontynuowaniu. 
dokonany niechciany wybór może świad-
czyć o niedojrzałości związanej z nieuświa-
domionym życiowym celem i brakiem wizji 
własnej przyszłości. Mężczyźni mieli tu 
większy problem z dostrzeganiem związku 
działania (w tym przypadku studiowania) 
i jego rezultatu lub wynikających z niego 
korzyści. Kobiety w badanej grupie pozosta-
wały na wyższym poziomie motywacyjnym, 
widać tu wyraźny związek z wcześniej osią-
ganą dojrzałością. Można wnioskować, że 
różnice dotyczą przede wszystkim sposobu 
wychowania, zarówno przez rodziców, jak 
i wychowawców w szkole, związanego m.in. 
z przypisywaniem od dzieciństwa ról spo-
łecznych zróżnicowanych ze względu na 
płeć. Ważnym czynnikiem wpływającym na 
motywacje zewnętrzne jest również wpływ 
otoczenia kulturowego, makroekonomiczne-
go oraz politycznego (np. polityka socjalna).

3. Wykazano statystycznie istotne róż-
nice w poziomach motywacji na poszczegól-
nych kierunkach studiów i specjalnościach. 
różnice w dwóch poziomach motywacji 
wewnętrznej wystąpiły pomiędzy badany-
mi na różnych specjalnościach kierunku 
zarządzanie. Studenci tego kierunku o spe-
cjalności zarządzanie sportem charaktery-
zowali się wyższym poziomem motywacji 
wewnętrznej ukierunkowanej na wiedzę 
oraz w kierunku osiągnięć. potwierdza to 
słuszność decyzji o różnicowaniu oferty edu-
kacyjnej w ramach tego samego kierunku 
studiów. Specjalność zarządzanie sportem 
ma swoją rynkową niszę i stanowi ofertę dla 
kandydatów relatywnie wysoko zmotywo-
wanych wewnętrznie, którzy świadomie 
dokonali wyboru kierunku i specjalności. 

Motywacją wewnętrzną ukierunkowaną na 
wiedzę różnili się istotnie studenci kierun-
ków, które mogłyby wydawać się bardzo 
podobne, czyli turystyki i rekreacji – tu ten 
rodzaj motywacji był najwyższy, i zarządza-
nia w turystyce, hotelarstwie i gastrono-
mii – tu motywacja ta okazała się najniższa. 
dwa poziomy motywacyjne różnicowały 
studentów kierunków turystyka i rekreacja 
oraz zarządzanie sportem –charakteryzowali 
się oni wyższą niż studenci turystyki moty-
wacją zewnętrznie regulowaną i zewnętrzną 
zinternalizowaną. Trzy poziomy różnicowały 
studentów zarządzania sportem oraz studen-
tów wychowania fizycznego. Studenci zarzą-
dzania sportem byli lepiej zmotywowani na 
poziomie motywacji zewnętrznych regulowa-
nych zewnętrznie i motywacji zewnętrznych 
zinternalizowanych, u studentów wychowa-
nia fizycznego wyższa była amotywacja. dwa 
poziomy motywacji wewnętrznych (ukierun-
kowane na wiedzę i na osiągnięcia) różnico-
wały studentów wychowania fizycznego, 
których motywacje te były wyższe, oraz stu-
dentów zarządzania w turystyce, hotelarstwie 
i gastronomii. Studenci wychowania fizycz-
nego wykazywali istotnie wyższy poziom 
motywacji wewnętrznej w kierunku osiągnięć 
niż studenci turystyki i rekreacji. Występo-
wanie istotnych różnic pomiędzy studentami 
tych kierunków może być podstawą do seg-
mentacji rynku kandydatów na studia. Wy-
nika z tego, że dywersyfikacja kierunków 
i specjalności nawet w ramach jednego ob-
szaru nauk o kulturze fizycznej jest uzasad-
niona i przyciąga kandydatów różniących się 
między sobą, czyli stanowi ofertę edukacyjną 
otwartą na różne segmenty rynku.

4. Stwierdzono silną dodatnią korelację 
pomiędzy poszczególnymi poziomami mo-
tywacyjnymi w grupie motywacji wewnętrz-
nych oraz pomiędzy motywacją zewnętrzną 
zidentyfikowaną a motywacją wewnętrzną 
ukierunkowaną na wiedzę. Korelację ujemną 
odnotowano pomiędzy wszystkimi rodza-
jami motywacji i amotywacją. Silna zależność 
dodatnia pomiędzy motywacją zewnętrzną 
zidentyfikowaną, która jest postrzegana przez 
jednostkę jako wybór własny mimo zewnętrz-
nego pochodzenia a motywacją wewnętrzną 
ukierunkowaną na wiedzę może świadczyć 
o tym, że przyjmując założenia kontinuum, 



A. ARDEńSKA, R. TOMIK 
Motywacja wewnętrzna, zewnętrzna, amotywacja

ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 47     AWF WE WROCŁAWIU 79

w przypadku badanych, motywacje identy-
fikowane mogą przekształcać się w moty-
wacje wewnętrzne skierowane na pragnie-
nie zdobywania wiedzy. Korelacje ujemne 
pomiędzy czynnikami motywacyjnymi 
i amotywacją wydają się oczywiste – moty-
wacja i amotywacja wzajemnie się wykluczają.
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