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Zasada trzecia:
Nie motywuj bez podania celu
Katedra w Barcelonie
Pracownik dobrze wykonuje swojÈ pracÚ wtedy, gdy widzi jej sens. Nawet wówczas,
gdy tego sensu nie zna, moĝna naïoĝyÊ na niego wiele zadañ i prawdopodobnie
wszystkie zostanÈ wykonane. Nie bÚdzie ryzykowaï kïopotów i zrobi wszystko, co
zostanie mu wyznaczone. Bardziej jednak chodzi nie o to, czy wszystko zrobi, lecz
o to, jak dobrze wykona swoje zadania. Efektywnie pracujÈ tylko ci podwïadni,
którzy dokïadnie rozumiejÈ, co majÈ zrobiÊ i do czego bÚdzie to potrzebne.
Z tego powodu szefowie nie powinni ograniczaÊ siÚ do wydania polecenia, ale
teĝ wytïumaczyÊ przydatnoĂÊ zadañ, które przydzielajÈ podwïadnym. Nikogo nie
zmotywuje polecenie „PrzenieĂcie wszystkie krzesïa z tego koñca sali na drugi”.
Jego lepsza wersja to „PrzenieĂcie wszystkie krzesïa z tego koñca sali na drugi, bo
jutro jest zebranie i potrzebujemy tu pustej przestrzeni na ekran i rzutnik”.

Przykład ____________________________________________________
W jednej z firm raporty pracowników staïy siÚ przyczynÈ wielu konfliktów. Dla wiÚkszoĂci
osób byïa to przykra koniecznoĂÊ, przez którÈ trzeba przebrnÈÊ, wysïaÊ i mieÊ ĂwiÚty
pokój. Powód byï prosty — pracownicy nie wiedzieli, w jaki sposób zostanÈ wykorzystane
informacje z ich raportów. Szefowie oskarĝali swoich ludzi o lenistwo i ignorowanie
obowiÈzków. Tymczasem wystarczyïo jedno spotkanie, w czasie którego zaïodze
wytïumaczono, do czego raporty sÈ potrzebne i jakie dokïadnie przynoszÈ korzyĂci. Spotkanie
zostaïo dobrze przygotowane. WyjaĂnienia byïy przejrzyste i konkretne. Pozostawiono
duĝo czasu na pytania uczestników, sugestie z ich strony i dyskusjÚ. Potem wszyscy
spotkali siÚ w mniejszych zespoïach wraz ze swoimi bezpoĂrednimi zwierzchnikami, ĝeby
do koñca wyjaĂniÊ wszystkie wÈtpliwoĂci.
Po tym spotkaniu podwïadni dostrzegli sens raportów i przestali wypeïniaÊ je
na odczepnego. Wpisywali rozwaĝnie informacje, rozumiejÈc, ĝe wpïynÈ one na
funkcjonowanie organizacji. JednoczeĂnie zaproponowali usprawnienia — takie
modyfikacje raportów, które nie obniĝÈ ich wartoĂci, a uïatwiÈ pisanie. CzÚĂÊ z tych
usprawnieñ zastosowano. CzÚĂci sugerowanych zmian nie wprowadzono, ale zadbano
o to, ĝeby wytïumaczyÊ zaïodze, z jakiego powodu z nich zrezygnowano.

____________________________________________________________
Ostatecznym celem kaĝdego zadania jest zadowolenie, satysfakcja, jakie pojawiajÈ
siÚ po jego wykonaniu. W czÚĂci ksiÈĝki dotyczÈcej teorii motywacji opisujemy
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koncepcjÚ Reinharda, zajmujÈcÈ siÚ tym aspektem motywacji. Dla nas wszystkich
bardzo duĝe znaczenie ma rozumienie ostatecznego efektu dziaïania. Dopiero wtedy
moĝemy utoĝsamiÊ siÚ z nim.

Przykład ____________________________________________________
Wspóïpracujemy z wieloma firmami w branĝy motoryzacyjnej. Czasem sïyszymy
od robotników zdania, które pokazujÈ ich rozumienie celu, przywiÈzanie do zadania
i wypïywajÈcÈ stÈd motywacjÚ:
x „Nie robiÚ lusterek, tylko fajnie wyglÈdajÈcÈ i dobrze dziaïajÈcÈ czÚĂÊ Seata”.
x „PÚkï ci przewód paliwowy?! A jaki miaï kolor, czarny? Uff, to nie nasz!”.
x „Ja nie robiÚ napinaczy, robiÚ bezpieczny samochód”.
x „Ja muszÚ robiÊ ïoĝyska dla… (tu pada nazwa popularnej marki samochodu),
a on to ma szczÚĂcie. Dali go na ïoĝyska dla… (a tu pojawia siÚ marka sïynÈca
z precyzji i ostrych wymagañ stawianych producentowi)”.

____________________________________________________________
Nieco poza Ăcisïym centrum Barcelony stoi katedra Santa Maria del Mar. To
nietypowa budowla. Byïa to katedra ludu, nie sponsorowali jej królowie i ksiÈĝÚta.
W czternastym wieku budowali jÈ mieszkañcy ubogiej dzielnicy portowej Ribera —
tragarze, rzemieĂlnicy, zwykli obywatele miasta. PieniÈdze wykïadali bogaci czïonkowie tej samej spoïecznoĂci — kupcy, bankierzy, budowa byïa w caïoĂci finansowana przez obywateli dzielnicy. Wszyscy mówili o niej „nasza katedra”. To wyzwalaïo w nich potÚĝnÈ motywacjÚ. Tragarze portowi nosili po kilkanaĂcie kilometrów
bloki skalne o wadze niemal przekraczajÈcej ludzkie moĝliwoĂci. Murarze wciÈgali
te bloki po rusztowaniach ostatkiem siï i czÚsto z naraĝeniem ĝycia. Straĝnicy
wyïonieni spoĂród ludu strzegli budowli i hostii dniem i nocÈ, i byli bezwzglÚdni
dla kaĝdego zïodzieja.

Zrozumieć innych
Pracownicy zawsze powinni wiedzieÊ, z jakiego powodu nakïada siÚ na nich kaĝde
zadanie, jak ono wpïynie na funkcjonowanie dziaïu i w jaki sposób jest ono powiÈzane z funkcjonowaniem innych czÚĂci firmy, a czasami jej caïej.

Przykład ____________________________________________________
W wielu firmach handlowych dziaï sprzedaĝy wchodzi w konflikt z dziaïem logistyki
lub produkcji. Powodem niesnasek sÈ rozbieĝne interesy i zadania dziaïów. Zadaniem
sprzedawców jest pozyskiwanie klientów oraz zdobywanie od nich zamówieñ. Poniewaĝ
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zawsze dziaïajÈ oni w warunkach silnej konkurencji, próbujÈ zyskaÊ przewagÚ nad
rywalami. UsiïujÈc przekonaÊ klientów, ĝe z ich firmÈ bÚdzie im siÚ lepiej handlowaïo,
czÚsto obiecujÈ wiÚcej, niĝ firma moĝe w rzeczywistoĂci daÊ.
Problem pojawia siÚ, gdy inne dziaïy próbujÈ siÚ wywiÈzaÊ z nierealnych obietnic
swoich handlowców. CzÚsto dziaï produkcji nie jest w stanie w obiecanym przez
przedstawiciela handlowego czasie wyprodukowaÊ tego, na co czeka kontrahent. W kilku
firmach dyrektorzy produkcji tïumaczyli nam, ĝe wielu rzeczy albo nie sÈ w stanie
wyprodukowaÊ dostatecznie szybko, albo w iloĂciach, które sÈ nierealne z przyczyn
technologicznych lub ekonomicznych.
Podobne skargi sïyszeliĂmy od logistyków. Wielokrotnie nie opïaca im siÚ wysyïaÊ
maïych partii towaru lub realizowaÊ nierealnych warunków transportu.
Firma bÚdzie dziaïaÊ sprawniej, jeĂli pracownicy wszystkich dziaïów bÚdÈ znali swoje
potrzeby i ograniczenia. Pozwoli to uniknÈÊ niepotrzebnych spiÚÊ i frustracji, a tym
samym spadku motywacji zaïogi.
„Ja robiÚ swoje, ale sabotujÈ to inni z naszej firmy!” — to zdanie sïyszymy bardzo
czÚsto podczas szkoleñ lub na spotkaniach doradczych. Z reguïy pokazuje ono, ĝe personel
nie zna warunków pracy innych czÚĂci organizacji. ¿eby uniknÈÊ takich sytuacji,
menedĝerowie powinni tïumaczyÊ podopiecznym, jak ich zadania ïÈczÈ siÚ z innymi
dziaïami firmy i jak ich realizacja wpïywa na funkcjonowanie wszystkich zespoïów.
InnÈ drogÈ do osiÈgniÚcia tego zrozumienia jest dobra komunikacja w firmie
i spotkania pracowników z kilku czÚĂci firmy. Znamy przedsiÚbiorstwa, w których
organizuje siÚ „zamkniÚte dni otwartych drzwi”. SÈ to wizyty czÚĂci zaïogi w innych
komórkach firmy. Czasem jest to jedyna okazja, ĝeby „goĂcie” zrozumieli, o co chodzi
w pracy ich „sÈsiadów”.
Jeszcze inaczej rozwiÈzano ten problem w jednej z firm produkujÈcych sprzÚt
transportowy w sektorze B2B. Wybrani pracownicy produkcji sami okresowo kontaktujÈ
siÚ z przedstawicielami odbiorców, ĝeby to od nich dowiedzieÊ siÚ o jakoĂci produkowanego
przez siebie sprzÚtu. DziÚki tym wizytom rozumiejÈ lepiej pracÚ wïasnego dziaïu kontroli
jakoĂci oraz handlowców, który muszÈ uporaÊ siÚ ze zgïaszanymi przez odbiorców
reklamacjami.

____________________________________________________________

Zrozumieć zadanie
W niektórych przypadkach maïo doĂwiadczone osoby powinny teĝ wiedzieÊ, jak
majÈ wykonaÊ naïoĝone na nie zadania, czy mogÈ liczyÊ na czyjÈĂ pomoc, czy teĝ
muszÈ uporaÊ siÚ z nimi same. Dotyczy to teĝ pracowników doĂwiadczonych, przed
którymi stawia siÚ nowy, trudny obowiÈzek, którego realizacja bÚdzie wyzwaniem.
WiÚcej o zasadach delegowania piszemy w czÚĂci dotyczÈcej motywowania poprzez
dbanie o rozwój podwïadnych. Delegowanie jest jednÈ z form realizowania zasady
siódmej.
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Jeĝeli nie dostrzegamy celu, do którego chcemy dotrzeÊ, po prostu nie zaczynamy
dziaïaÊ lub dziaïamy bez przekonania i nieskutecznie. Nie ma powodu angaĝowaÊ siÚ
w poczynania, które w naszej opinii wiodÈ donikÈd. Motywacja dotyczy dÈĝenia
ku przyszïoĂci, a bez celu, do którego jesteĂmy przekonani, takie dziaïanie jest
niemoĝliwe.
Menedĝer, który przydziela swoim podwïadnym zadania do wykonania, powinien
pamiÚtaÊ o jeszcze jednej kwestii. Pracownicy zawsze majÈ mniej informacji od
swojego przeïoĝonego. Nie znajÈ dïugofalowych planów i strategii firmy, majÈ wÚĝszy
obraz dziaïañ organizacji. Istnieje ryzyko, ĝe w niektórych swoich obowiÈzkach nie
bÚdÈ widzieÊ gïÚbszego sensu. Szef, który wytïumaczy, jaki jest powód kaĝdego
dziaïania, zdobÚdzie zaangaĝowanie podopiecznych. Powinien jednak podczas takich
rozmów zapomnieÊ o swojej perspektywie. Wielu przeïoĝonych zakïada, ĝe wszystko,
co powiedzÈ podwïadnym, zostanie przez nich zrozumiane. IrytujÈ siÚ, gdy ci proszÈ
o dodatkowe wytïumaczenia. UwaĝajÈ, ĝe to niepotrzebne dyskusje, które zabierajÈ
cenny czas, albo zaczynajÈ siÚ zastanawiaÊ, czy ich pracownik jest dostatecznie
inteligentny. Przecieĝ nie rozumie tak oczywistych rzeczy! Przypomina to sytuacjÚ,
kiedy rodzic próbuje wytïumaczyÊ dziecku pracÚ domowÈ. ZïoĂci siÚ, ĝe jego pociecha
za maïo siÚ uczy, a sam nie zauwaĝa, ĝe uĝywa jÚzyka zbyt trudnego dla ucznia
szkoïy podstawowej. A tymczasem wystarczy, ĝeby niektóre kwestie wytïumaczyÊ
dokïadniej. Gdy szef dostarczy nieco wiÚcej danych, wszystko stanie siÚ zrozumiaïe.
Gdy szef stawia cele i patrzy na nie ze swojego poziomu, podwïadny czasem ich
nie rozumie, a czasem nie jest do nich przekonany. Poza tym zaczyna czuÊ siÚ ěle —
szef coĂ tïumaczy, a on tego nie moĝe pojÈÊ. Moĝe pojawiÊ siÚ wówczas opór lub
obawa — przed nowym zadaniem lub o swój wizerunek w oczach szefa. Dopiero
spojrzenie na cel oczami osoby, która bÚdzie go realizowaÊ, pozwala przeïoĝonemu
opowiedzieÊ o nim w sposób motywujÈcy. A takĝe, jeĂli jest taka potrzeba, przedyskutowaÊ go dokïadnie. Jak dokïadnie? Aĝ do momentu, gdy podwïadny bÚdzie miaï
poczucie, ĝe stawiany cel jest waĝny i potrzebny.
Waĝny cel znaczÈco zwiÚksza nasze zaangaĝowanie emocjonalne. Im jest ono
wiÚksze, tym bardziej chcemy osiÈgnÈÊ cel — aĝ do momentu, gdy ĂwiadomoĂÊ wagi
sprawy zaczyna nas paraliĝowaÊ.

Przykład ____________________________________________________
MieliĂmy kiedyĂ okazjÚ obserwowaÊ na szkoleniu Êwiczenie, które to ilustrowaïo. Trener
poïoĝyï grubÈ belkÚ szerokoĂci stopy pomiÚdzy dwoma stoïami. Zapowiedziaï, ĝe osoba,
która przejdzie po desce, otrzyma 10 zïotych. Nikt nawet nie podniósï siÚ z krzesïa.
Gdy trener podwyĝszyï stawkÚ do 50 zïotych, spróbowaïy dwie osoby, ale wycofaïy siÚ.
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Wtedy trener poprosiï, ĝeby wszyscy wyobrazili sobie, ĝe muszÈ przejĂÊ po belce, ĝeby
zdobyÊ lek dla swojego dziecka. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chÚÊ podjÚcia próby.

____________________________________________________________
To wïaĂnie dlatego tak waĝne jest stawianie podwïadnym takich celów, na których
im zaleĝy. BÚdziemy o tym pisaÊ za chwilÚ, w nastÚpnym rozdziale, gdzie dokïadnie
omówimy akronim SMART, opisujÈcy prawidïowo ustalane cele. WstÚpnie jest on
omówiony poniĝej, w tekĂcie naszej koleĝanki, która jest trenerem sportowym. Swoje
doĂwiadczenia przenosi do biznesu, w którym wiele mechanizmów motywacyjnych
dziaïa w podobny sposób jak w Ăwiecie sportu wyczynowego. PodstawÈ motywacji
podczas ciÚĝkich treningów jest nieustanne pamiÚtanie o celu. To wïaĂnie ĂwiadomoĂÊ siÚgniÚcia po zwyciÚstwo pozwala przetrwaÊ rygor codziennych obciÈĝeñ,
jakim poddawani sÈ sportowcy.

Menedżer ds. motywacji
— w sporcie i nowoczesnej organizacji
Opinia eksperta ______________________________________________
Niedawno zostaïam zaproszona do grona kadry prowadzÈcej konferencjÚ dla Instruktorów
WOPR. Kaĝda osoba z zespoïu zostaïa poproszona o wygïoszenie mini wykïadu w pierwszej
czÚĂci konferencji. Z uwagi na specjalizacjÚ zawodowÈ oraz moje zainteresowania
w dziedzinie szeroko pojÚtej motywacji, zaproponowano, abym powiedziaïa coĂ na temat
motywacji do zdobywania uprawnieñ Ratownika WOPR. Przy wyborze tematu kierownik
projektu zainspirowaï siÚ mojÈ pracÈ naukowÈ, która powstaïa ok. 1,5 roku temu, a jej
przedmiotem byïy motywy, które ukierunkowujÈ zainteresowania osób pragnÈcych szkoliÊ
siÚ i pracowaÊ w jednostkach ratownictwa wodnego. W pierwszym momencie bardzo
ucieszyïam siÚ z zaproponowanego tematu wystÈpienia, jednak juĝ po chwili zdaïam
sobie sprawÚ z odpowiedzialnoĂci, jaka wiÈĝe siÚ z oczekiwaniami szeĂÊdziesiÚcioosobowej
widowni. Byïy to osoby o zróĝnicowanym wieku i doĂwiadczeniu zawodowym zwiÈzanym
z prowadzeniem szkoleñ lub zajÚÊ akademickich z zakresu ratownictwa wodnego. Kaĝda
z nich na co dzieñ spotyka siÚ z terminem „motywacja”, a co wiÚcej, stosuje róĝnego
rodzaju metody motywowania uczestników. Momentalnie zrodziïo mi siÚ w gïowie kilka
podstawowych pytañ. W jaki sposób w 15 minut przedstawiÊ instruktorom WOPR
podstawowÈ terminologiÚ naukowÈ, opowiedzieÊ o genezie badañ, przedstawiÊ ich
zaïoĝenia oraz wyniki, a jednoczeĂnie zainteresowaÊ tematem i rozbudziÊ motywacjÚ?
A moĝe jednak warto potraktowaÊ to jako wystÈpienie poznawcze, a nie naukowe?
Co zrobiÊ, aby z chÚciÈ i zaciekawieniem sïuchali od samego poczÈtku oraz jak stopniowaÊ
napiÚcie, aby nie popeïniÊ falstartu? Po tej lawinie pytañ nagle pojawiïa siÚ inspiracja
jak Ăwiateïko w ciemnym tunelu. Pomysï wydaï mi siÚ trafiony i postanowiïam go
rozwinÈÊ.
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Otóĝ zdecydowaïam, ĝe moje wystÈpienie nie tylko ma byÊ o motywacji, ale teĝ treĂci
oraz forma przekazu majÈ motywowaÊ odbiorców. Chciaïam, aby nie tylko wiedzieli,
co oznacza sïowo motywacja, ale równieĝ poczuli to i dziÚki temu docenili ze zdwojonÈ
siïÈ rolÚ motywacji w procesie uczenia, szkolenia, dziaïania. Aby poznali motywy,
jakimi kieruje siÚ czïowiek, wybierajÈc dziedziny, którymi siÚ interesuje, i podejmujÈc
dziaïania w konkretnym kierunku (w tym przypadku szkolenie z zakresu ratownictwa
wodnego). Postanowiïam, ĝe pokaĝÚ im korzyĂci pïynÈce z posiadania wiedzy na temat
motywów, z jakimi uczestnicy zapisali siÚ na ich zajÚcia. Zaïoĝyïam, ĝe podniesie to
jakoĂÊ procesu nauczania i wpïynie na jego indywidualizacjÚ, co bezpoĂrednio przeïoĝy
siÚ na motywacjÚ grupy i kaĝdego z osobna. Do uatrakcyjnienia formy przekazu
wykorzystaïam prezentacjÚ multimedialnÈ, za pomocÈ której przedstawiïam wszystkim
trzy podstawowe stereotypy ratownika WOPR w Polsce. WĂród tych bohaterów
wyróĝniïam: króla plaĝy, pasjonata i ekonomistÚ. Kaĝdy z bohaterów obdarzony byï
opisem i zdjÚciem. To wïaĂnie oni stanowili punkt wyjĂcia do przedstawienia wyników
i wniosków z badañ nad motywacjÈ.
KRÓL PLA¿Y
MÚĝczyzna, który ratuje nam ĝycie i ïamie serca.
Jest mïody i dzielny.
Skazany na uwielbienie.
Bo kobiety kochajÈ wojowników i
muskularne ciaïa.
Przystojny, silny, prawy
jak David Hasselhoff
albo uroczy, sïodki krÚtacz
jak David Chokachi,
bohaterowie popularnego serialu.
PASJONAT
MÚĝczyzna, dla którego ratownictwo wodne to aktywna forma spÚdzania czasu
wolnego i rodzaj hobby.
Nie jest dla niego waĝne to, ĝe zarabia 1000 – 1500 zï miesiÚcznie, ale to, ĝe moĝe
poprzez ciÈgïe doskonalenie swoich umiejÚtnoĂci pomagaÊ innym ludziom i „dziÚki
ratownictwu staÊ siÚ osobÈ bardziej odpowiedzialnÈ”.
EKONOMISTA
MÚĝczyzna, który zostaï ratownikiem WOPR tylko w celach zarobkowych. Sïyszaï,
ĝe moĝe mieÊ z tego tytuïu wiele korzyĂci: wakacje nad wodÈ, darmowe noclegi oraz
wyĝywienie, i jeszcze pïacÈ mu za to. Ponadto jeĂli znajdzie siÚ
w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej porze, to moĝe wystÈpi w reklamie
telewizyjnej lub na billboardzie.
Jego motto: „Jak zarobiÊ, a siÚ nie narobiÊ”.
Po humorystycznym wstÚpie przyszedï czas na zadanie pytania: czym róĝniÈ siÚ
trzy przedstawione sylwetki?

Kup książkę

Poleć książkę

TRZYNAŚCIE PRAKTYCZNYCH ZASAD MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

Kup książkę

97

Poleć książkę

98

PRAKTYKA MOTYWOWANIA

Odpowiedě nasuwa siÚ sama: motywami, jakimi kierujÈ siÚ, wstÚpujÈc w szeregi
organizacji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W ten sposób udaïo mi siÚ pïynnie przejĂÊ przez przedstawienie kategoryzacji motywów,
czyli ich podziaï na motywy zewnÚtrzne i wewnÚtrzne, oraz uszczegóïowienie poprzez
wypunktowanie konkretnych motywów w poszczególnych kategoriach. NastÚpnie
przedstawiïam wyniki i wnioski, nie zapominajÈc jednoczeĂnie o pozytywnym wzmocnieniu
i uĝywajÈc jÚzyka korzyĂci w celu pokazania implementacji tej wiedzy w praktyce.
Na koniec powróciïam do przedstawionych sylwetek stereotypów ratownika WOPR
i zapytaïam: „Jakiego kandydata na ratownika chciaïbyĂ szkoliÊ? Jakich absolwentów
swoich szkoleñ chciaïbyĂ promowaÊ?”. MojÈ prezentacjÚ koñczyï cytat z Briana Tracy:
„Motywuj ludzi do wykorzystania swojego potencjaïu w peïni przez nieustanne
przypominanie im, ĝe w swoich dziaïaniach sÈ naprawdÚ dobrzy i ĝe gïÚboko w nich
wierzysz”.
Krótka historia zaprezentowana powyĝej pokazuje przede wszystkim nieocenionÈ
rolÚ motywacji w dziaïaniu czïowieka. Wszystko, co robisz, rób najlepiej, jak potrafisz.
¿eby tak byïo, musisz widzieÊ cel (motyw) swojego dziaïania. Jest on bowiem dla nas
wyznaczeniem kierunku zainteresowañ i impulsem do zmierzenia siÚ ze stawianymi
przed nami wyzwaniami.
Motyw a motywacja — ujÚcie naukowe
Z pojÚciem „motywu” moĝemy spotkaÊ siÚ, studiujÈc literaturÚ z róĝnych dziedzin
nauki i sztuki. Jest ono bowiem przedmiotem zainteresowañ oraz badañ naukowców
miÚdzy innymi z dziedziny filozofii oraz socjologii, wystÚpuje w analizie utworów literackich
oraz w szeroko rozumianej sztuce. Najszerzej jednak traktowane jest w psychologii
i pedagogice. Oznacza to, iĝ pojÚcie „motywu” jest wieloznaczne. PojÚcie to bywa róĝnie
definiowane nie tylko przez poszczególne dyscypliny nauki i sztuki, ale równieĝ w obrÚbie
jednej z nich moĝemy spotkaÊ siÚ z wieloma interpretacjami powyĝszego terminu.
Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystaïam definicjÚ pojÚcia motywu w ujÚciu
psychologicznym. I tak wedïug T. Tomaszewskiego „motyw jest to stan wewnÚtrznego
napiÚcia, od którego zaleĝy moĝliwoĂÊ i kierunek aktywnoĂci organizmu. Ten stan napiÚcia
ulega redukcji w miarÚ zaspokajania potrzeby, sÈ jednak i takie motywy, które wówczas
nie tylko nie sïabnÈ, lecz nawet siÚ nasilajÈ”46. PojÚcie motywu zdefiniowaï równieĝ
S. Kowalski (za: Th. M. Newcomb, 1970). Zdaniem tego autora: „motyw to stan organizmu,
w którym jego energia jest zmobilizowana i skierowana w sposób wybiórczy ku czemuĂ,
co czÚsto, choÊ nie zawsze, jest elementem Ărodowiska zewnÚtrznego i zwane jest
celem”47. W tym ujÚciu motyw jest stanem organizmu okreĂlajÈcym jego relacjÚ
do celu. ÈczÈc interpretacjÚ obu autorów, moĝemy stwierdziÊ, ĝe charakterystycznymi
cechami organizmu, w którym wyzwala siÚ motyw, jest napiÚcie i niepokój.
46

Okoñ W. (1998), Nowy sïownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ¿AK,
s. 245.
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Kowalski S. (1986), Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa, PWN, s. 308.
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Stany te sÈ spowodowane brakiem zaspokojenia potrzeby i w ten sposób stymulujÈ
organizm do dziaïania ukierunkowanego na jej zaspokojenie, tzn. osiÈgniÚcie
poĝÈdanego celu.
Jeden z gïównych problemów nurtujÈcych psychologów dotyczy wewnÚtrznych
mechanizmów, dziÚki którym czïowiek gospodaruje swojÈ energiÈ przy podejmowaniu
i wykonywaniu czynnoĂci. Wielu, a moĝe nawet wiÚkszoĂÊ z nich przyjmuje, ĝe owo
gospodarowanie energiÈ dokonuje siÚ za poĂrednictwem mechanizmu regulacyjnego,
okreĂlanego terminem „motywacja”. DziÚki temu tworzÈ siÚ w umyĂle czïowieka dÈĝenia,
czyli tendencje do podejmowania ukierunkowanych na cel czynnoĂci.
Zgodnie z definicjÈ opublikowanÈ w Sïowniku psychologicznym pod redakcjÈ
Wïodzimierza Szewczuka48, pojÚcie motywu moĝe byÊ czasem uĝywane zamiennie z terminem
„motywacja”. Tymczasem pod pojÚciem motywacji naleĝy rozumieÊ „ogóï motywów
wystÚpujÈcych aktualnie u danej jednostki. Motywacja moĝe byÊ zewnÚtrzna i wewnÚtrzna.
Motywacja wewnÚtrzna pobudza do dziaïania, które ma wartoĂÊ samo w sobie; jej
przykïadem jest zainteresowanie lub zamiïowanie do czegoĂ. Motywacja zewnÚtrzna
stwarza zachÚtÚ do dziaïania, które jest w jakiĂ sposób nagradzane lub które pozwala
uniknÈÊ kary”49.
Moĝna zatem w uproszczeniu powiedzieÊ, ĝe aktywnoĂÊ czïowieka moĝe byÊ
ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb lub realizacjÚ zadañ, z czym wiÈĝÈ siÚ odmienne
rodzaje procesów motywacyjnych. MogÈ one pobudzaÊ zarówno aktywnoĂÊ zewnÚtrznÈ
(dziaïania), jak i wewnÚtrznÈ, to jest czynnoĂci psychiczne, w tym procesy umysïowe.
Ponadto naleĝy dodaÊ, iĝ „procesy motywacyjne przebiegajÈ na wielu poziomach
organizacji systemu nerwowego, ich elementy mogÈ byÊ Ăwiadome, podĂwiadome lub
nieĂwiadome, krótko- lub dïugotrwaïe. UĂwiadomione elementy procesów motywacyjnych
okreĂlane bywajÈ takimi terminami jak pragnienie, dÈĝenie, chÚÊ, motyw, powĂciÈg,
popÚd, postanowienie itp.”50.
Motywacja w praktyce
Tak pojÚcie motywu i motywacji wyglÈda w ujÚciu naukowym. Pytanie, jak przekïada siÚ
ono na praktykÚ w codziennym motywowaniu ludzi, zarówno w treningu sportowym,
jak i w organizacji? Jakie metody warto zastosowaÊ, aby zwiÚkszyÊ poziom motywacji
u zawodników lub pracowników? Jak wykorzystaÊ wiedzÚ na temat motywów, którymi
kierujÈ siÚ ludzie trenujÈcy wybranÈ dyscyplinÚ sportu lub pracujÈcy w danej organizacji?
Moja kilkuletnia praktyka trenerska pokazuje, ĝe ludzie bojÈ siÚ zagadnienia
motywacji jak przysïowiowego jeĝa. Wielokrotnie próbujÈ przerzuciÊ odpowiedzialnoĂÊ
za zmotywowanie swojego zespoïu na kogoĂ innego, poniewaĝ wydaje im siÚ, ĝe jest
48

Szewczuk W. red. (1985), Sïownik psychologiczny. Warszawa, Wiedza Powszechna, s. 160.
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to trudne, a czasami wrÚcz niemoĝliwe. Wielokrotnie sïyszaïam stwierdzenia: „Mojego
zespoïu siÚ nie da zmotywowaÊ, wszystkiego juĝ próbowaïem, oni siÚ juĝ po prostu nie
nadajÈ do tej pracy” lub „Moi pracownicy sÈ po prostu nieudolni i leniwi, nic nie robiÈ
caïymi dniami, nawet nie chcÈ ze mnÈ rozmawiaÊ”. Upatruje siÚ braku motywacji,
chÚci do dziaïania w przeróĝnych czynnikach zewnÚtrznych, zapominajÈc o czynnikach
wewnÚtrznych, chociaĝby niespeïnionych potrzebach.
Tymczasem z motywacjÈ jest jak z prawdami ĝyciowymi wg Marka Twaina: „¿yciowe
prawdy sÈ prostymi prawdami i nie trzeba ich nadmiernie komplikowaÊ”. MotywujÈc
ludzi, naleĝy pamiÚtaÊ o tej samej zasadzie. Dlatego teĝ do tego opracowania wybraïam
najprostsze metody motywowania ludzi, które na co dzieñ nawykowo stosujÚ w pracy
ze swoimi zawodnikami — Ratownikami WOPR. SÈ to osoby, które wybraïy ĂcieĝkÚ
sportowÈ i zdecydowaïy siÚ ciÚĝko trenowaÊ oraz startowaÊ w organizowanych w Polsce
zawodach w ratownictwie wodnym, rywalizujÈc z najlepszymi w tej dziedzinie. Ponadto
owe metody sprawdzajÈ siÚ na sali szkoleniowej, podczas pracy w zespole projektowym,
podczas wspóïpracy jako konsultant z menedĝerami w organizacjach, a nawet w ĝyciu
osobistym.
MotywujÈca piÈtka
1. Cel
NieodïÈcznÈ czÚĂciÈ skutecznego dziaïania jest posiadanie celu. WiedzÈc, gdzie
podÈĝamy i co chcemy osiÈgnÈÊ, mamy wiÚkszÈ chÚÊ dziaïania i jesteĂmy zmotywowani
do pokonywania trudnoĂci, które napotykamy. Naturalnym jest, ĝe jeĂli tylko stracimy
z pola widzenia cel, to momentalnie tracimy kierunek, czasami nawet krÚcÈc siÚ
w kóïko. Po jakimĂ czasie zauwaĝamy to i zapaï, który mieliĂmy na samym poczÈtku,
znika jak bañka mydlana. Dlatego teĝ wyznaczanie celu pomaga nam utrzymaÊ
„kurs, którym chcemy podÈĝaÊ” i krok po kroku zbliĝaÊ siÚ do osiÈgniÚcia tego
wymarzonego celu. Jednak wyznaczajÈc cel, naleĝy pamiÚtaÊ, aby byï zbudowany
wg reguïy SMART — byï moĝliwy do osiÈgniÚcia, mierzalny, konkretnie sformuïowany,
osadzony w czasie, a co najwaĝniejsze, zgodny ze mnÈ. JeĂli te piÚÊ czynników jest
speïnionych na poziomie formuïowania celu, to spokojnie moĝna zabraÊ siÚ za
planowanie poszczególnych etapów i realizacjÚ tego celu. Kaĝdy sportowiec, który
powaĝnie myĂli o osiÈganiu wysokich wyników w swojej dyscyplinie sportu, ma
wyznaczony przez siebie lub swojego trenera cel. Jest w stanie zdobyÊ siÚ na mnóstwo
wyrzeczeñ, poĂwiÚciÊ wiele godzin na trening oraz wielokrotnie postawiÊ wszystko
na jednÈ kartÚ, aby tylko ten cel osiÈgnÈÊ. PrawdÈ jest, ĝe w chwilach zwÈtpienia,
ogromnego zmÚczenia czy poraĝki zawodnicy, wizualizujÈc cel, wstajÈ i zaczynajÈ
dalej trenowaÊ. SÈ w jednej chwili zmotywowani do dziaïania. Ich determinacja
i ukierunkowanie nie pozwalajÈ im zrezygnowaÊ tak ïatwo. Podobne reakcje
obserwujemy u osób ze ĂciĂle okreĂlonymi celami na poszczególnych Ăcieĝkach kariery.
Nawet jeĂli po drodze coĂ wpïynie na chwilowe zejĂcie z obranego kursu, to ĂwiadomoĂÊ
posiadanego celu pozwala wróciÊ na wyznaczony kierunek i wczeĂniej czy póěniej
osiÈgajÈ sukces.
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2. Identyfikacja potrzeb
Jak to siÚ dzieje, ĝe potrzeby kierujÈ naszym ĝyciem, a czÚsto sÈ niezauwaĝone
i niedocenione? Przecieĝ od stopnia ich zaspokojenia zaleĝy czÚsto ukierunkowanie
naszego dziaïania. ZnajomoĂÊ motywów wewnÚtrznych, jakimi kieruje siÚ zawodnik
przy wyborze dyscypliny sportu, klubu, w którym bÚdzie trenowaï, i trenera, którego
podopiecznym chciaïby byÊ, pomaga dopasowaÊ metody treningowe, obciÈĝenia, Ărodki
dydaktyczne, formy prowadzenia zajÚÊ, rozpisaÊ cykle treningowe i motywatory.
Pomaga dopasowaÊ wszystkie te boděce wspomagajÈce trening na kaĝdym poziomie
wytrenowania oraz, co najwaĝniejsze — okreĂliÊ cel wedïug reguïy SMART.
Podobnie jest na polu zawodowym. Jak nieoceniony fundament stanowi znajomoĂÊ
potrzeb naszych pracowników, zespoïu czy klientów, którym sprzedajemy produkty
lub usïugi? Zauwaĝmy, ĝe prawidïowa identyfikacja potrzeb pozwala nam zwiÚkszyÊ
indywidualizacjÚ podejĂcia do poszczególnych czïonków zespoïu, a zaspokojenie
tych potrzeb przynamniej w podstawowym stopniu pozwala im skutecznie pracowaÊ
i rozwijaÊ swoje kompetencje. OdpowiadajÈc na potrzeby drugiego czïowieka,
bezpoĂrednio wpïywamy na wzrost jego motywacji. Motywowany czuje siÚ wtedy
zauwaĝony, doceniony, zadbany. To wpïywa znaczÈco na jego chÚÊ do dziaïania.
OdnoszÈc siÚ do zaprezentowanej na poczÈtku historii, chciaïabym zwróciÊ uwagÚ
na wpïyw identyfikacji potrzeb odbiorców w procesie przygotowywania skutecznego
wystÈpienia publicznego. ZnajomoĂÊ potrzeb i celu przybycia odbiorców na konferencjÚ
pozwoliïa mi przygotowaÊ interesujÈce wystÈpienie, z zachowaniem ram czasowych
i merytorycznych, oraz zainspirowaÊ do wykorzystania tej metody na co dzieñ w ich
dziaïalnoĂci szkoleniowej. Staïo siÚ to dziÚki pokazaniu korzyĂci pïynÈcych z pozyskania
informacji na temat motywów zainteresowania mïodzieĝy ratownictwem wodnym.
OsiÈgnÚïam swój cel, a miarÈ mojego osobistego sukcesu byïa cisza w trakcie
prezentacji, widoczne na twarzach zaciekawienie i zaintrygowanie tematem oraz
ĝyczliwy uĂmiech na koniec wystÈpienia.
3. Komunikacja interpersonalna
W procesie motywowania zapominamy czÚsto o roli skutecznej komunikacji
interpersonalnej. Wielokrotnie dopatrujemy siÚ przyczyn demotywacji naszych
pracowników w róĝnych aspektach, natomiast zapominamy, ĝe problemy mogÈ
wynikaÊ z braku komunikacji, bïÚdów w komunikacji, nierozpoznania systemu
reprezentacji i tym samym niedopasowania siÚ do rozmówcy.
Komunikacja interpersonalna to jeden z najwaĝniejszych czynników wpïywajÈcych
na budowanie relacji miÚdzyludzkich. Od tego, jak mówimy, jak sïuchamy i jak
udzielamy drugiej osobie informacji zwrotnej, zaleĝy w duĝej mierze poziom jej
motywacji. Nasze komunikaty ubrane w przeróĝne zabiegi komunikacyjne mogÈ
motywowaÊ lub demotywowaÊ drugiego czïowieka. W takim razie, co zrobiÊ, aby
komunikowaÊ siÚ ze swoim pracownikiem lub sportowcem w taki sposób, który bÚdzie
na niego wpïywaï motywujÈco i rozpalaï w nim chÚÊ do dziaïania? Przede wszystkim
naleĝy sïuchaÊ uwaĝnie tego, co mówi do nas rozmówca. On bardzo czÚsto w rozmowie
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ujawnia swoje potrzeby, oczekiwania, opowiada, co mu siÚ podoba, a co nie, przekazuje
emocje, mówi o przyczynach problemu i moĝliwoĂciach jego rozwiÈzañ. Uwaĝnie
sïuchajÈc, okazujemy mu szacunek, potÚgujemy chÚÊ do rozmowy z nami, budujemy
zaufanie, a jednoczeĂnie wykorzystujemy pozyskane informacje do zbudowania
odpowiedniego systemu motywacyjnego dla danego czïonka zespoïu. Waĝne jest
równieĝ, jak my rozmawiamy z rozmówcÈ. Czy zwracamy siÚ do niego z naleĝytym
szacunkiem, jakich zwrotów uĝywamy, czy mówimy trybem oznajmujÈcym, czy
rozkazujÈcym, czy mówimy o faktach, czy moĝe krytykujemy i oceniamy? CzÚsto nie
zdajemy sobie sprawy, ĝe jednym komunikatem moĝemy zamknÈÊ sobie drogÚ do dalszej
komunikacji z drugim czïowiekiem. Kilka niefortunnie powiedzianych sïów moĝe
spowodowaÊ niechÚÊ do rozmowy z nami. Dlatego teĝ, zanim coĂ powiesz, zastanów
siÚ, czy jest to adekwatne do sytuacji oraz osoby, z którÈ rozmawiasz. Powstrzymaj
siÚ od oceniania, krytykowania, udzielania rad, jeĂli ktoĂ nie poprosi o to sam. To
sÈ trzy zabiegi komunikacyjne, które wpïywajÈ czÚsto demotywujÈco na rozmówcÚ.
Ponadto, udzielajÈc informacji zwrotnej, pamiÚtaj, ĝe skïada siÚ ona z dwóch czÚĂci:
pozytywnej i negatywnej. Powiedz, co Ci siÚ podobaïo w wykonaniu zadania przez
Twojego pracownika, i wskaĝ obszar, nad którym musi jeszcze popracowaÊ. Tak podana
informacja zwrotna prowokuje do rozwoju i dalszego podejmowania prób. atwiej
zmierzaÊ wtedy do celu, bo nadal widzÚ kierunek i podnoszÈc swoje umiejÚtnoĂci,
mogÚ odnieĂÊ sukces.
4. OsobowoĂÊ lidera
Szefowie, awansujÈc, czÚsto zapominajÈ, ĝe to od ich postawy i pozytywnego nastawienia
zaleĝy sukces zespoïu. Bardzo czÚsto nie zdajÈ sobie sprawy, ĝe mogÈ byÊ dla ludzi
inspiracjÈ lub blokadÈ. W chwilach niepowodzenia szukajÈ winnych dookoïa
i podejmujÈ próby zmiany pozornych przyczyn poraĝki. W wiÚkszoĂci przypadków
wystarcza zmiana ich nastawienia — juĝ to moĝe z powrotem „porwaÊ” zespóï do
dziaïania. Rola lidera w procesie motywowania jest nieoceniona i powiedziaïabym,
ĝe nawet fundamentalna. Brian Tracy wielokrotnie powtarza w swoich publikacjach:
„Przywództwo to sztuka motywowania zwykïych ludzi do osiÈgania niezwykïych
rzeczy”. Odkryj w swoich pracownikach potencjaï i podpowiedz im, w którym kierunku
mogÈ go wykorzystaÊ. PrzywoïujÈc cytat: „Motywuj ludzi do wykorzystania swojego
potencjaïu w peïni przez nieustanne przypominanie im, ĝe w swojej pracy sÈ naprawdÚ
dobrzy i ĝe gïÚboko w nich wierzysz” (Brian Tracy), moĝna zauwaĝyÊ, jak waĝnÈ
rolÚ peïni lider w zespole i jakÈ moc posiada. Pytanie, czy chce z niej skorzystaÊ.
A jeĂli tak, to jak?
5. OdpowiedzialnoĂÊ i partycypacja w podejmowaniu decyzji
Ostatnia z prostych metod motywowania czïonków zespoïu to powierzanie zadañ
wraz z widocznÈ odpowiedzialnoĂciÈ za ich wykonanie. Dziaïa to mobilizujÈco,
poniewaĝ kaĝdy chce siÚ wtedy wywiÈzaÊ ze swojego zadania jak najlepiej, zwïaszcza
jeĂli konsekwencje niewykonania zadania poniesie caïy zespóï. PamiÚtajmy tylko,
ĝe odpowiedzialnoĂÊ, jakÈ obciÈĝamy danÈ osobÚ, musi byÊ adekwatna do jej

Kup książkę

Poleć książkę

103

TRZYNAŚCIE PRAKTYCZNYCH ZASAD MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

kompetencji. Jeĝeli zaĂ z zaïoĝenia wiemy, ĝe nie wykona ona tego zadania, bo ma
za maïe umiejÚtnoĂci, to tylko jÈ zniechÚcimy. Jest bowiem z góry skazana na poraĝkÚ.
Dlatego teĝ trzeba umiejÚtnie dobieraÊ poziom odpowiedzialnoĂci do poszczególnych
czïonków zespoïu.
Ponadto bardzo motywujÈcym czynnikiem jest wïÈczenie w miarÚ moĝliwoĂci
czïonków zespoïu w proces decyzyjny. Naleĝy pozwoliÊ im dokonywaÊ wyboru w obrÚbie
zaproponowanych rozwiÈzañ, daÊ moĝliwoĂÊ decydowania o tym, w jaki sposób chcÈ
wykonaÊ dane zadanie. BÚdÈ wtedy poszczególne czynnoĂci wykonywaÊ chÚtniej,
bo „po swojemu”. Uczestnictwo czïonków zespoïu w procesie decyzyjnym niezwykle
integruje zespóï i buduje silne wiÚzi, które wpïywajÈ na poziom motywacji wszystkich
i kaĝdego z osobna.
PodsumowujÈc, szczerze namawiam do wsïuchania siÚ w drugiego czïowieka, uwolnienia
jego potencjaïu, wyznaczenia mu kierunku, zapewnienia warunków do dziaïania
i uwierzenia w niego, a energia, która uwolni siÚ w nim, moĝe zdziaïaÊ cuda. To jest
wïaĂnie motywacja.
Katarzyna Wïodarczyk, instruktor WOPR, trener pïywania,
trener i konsultant zarzÈdzania
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