
Motywacja 

 

Motywacja jest sumą wszystkiego, co popycha człowiekado działania. Powstaje w 

momencie, gdy świadomielub nieświadomie odczuwamy potrzebę i dążymydo jej 

zaspokojenia. 

Potrzebą może być na przykład: 

■ podjęcie pracy, 

■ poczucie, że to co robimy ma sens, 

■ samodzielność i niezależność. 

Zaspokojenie potrzeby pozwala nam sądzić, że gdy w przyszłości pojawi siępodobna 

potrzeba, zostaną podjęte takie same działania. 

Motywacja związana jest często z odczuwaniem wiary we własne możliwości, 

z przekonaniem człowieka, że sprosta wszelkim wymaganiom, jakie stawia przednim życie.  

W odniesieniu do procesu planowania kariery motywacja warunkujeplany i przede wszystkim 

sposoby ich osiągania.Gdy myślisz o motywacji, to powinieneś zastanowić się nad wszystkimi 

czynnikamimotywującymi. Czynnikami, które sprawiają, że w danym czasie zachowujesz się 

w określony sposób. Czynnikami tkwiącymi zarówno w Tobie, jak i w otaczającymCię świecie. 

 

Pamiętaj! 

Motywację i wartości, jakimi kierujemy się w życiu,powinniśmy poznać, żeby wiedzieć, co nas 

pobudzado działania, a co absolutnie zniechęca. 

Amerykański psycholog Abraham Maslow stworzył teorię hierarchii potrzeb.Mówi ona, że 

człowieka motywują do działania nie zewnętrzne czynniki,takie jak nagroda i kara, lecz 

pewien wewnętrzny program potrzeb. 

Według Maslowa motorem ludzkiego działania jest zaspokajanie potrzeb w 

określonejhierarchii, czyli w kolejności. Twierdzi on, że z reguły człowiek musi zaspokoić 

najpierwpotrzeby podstawowe, fizjologiczne i związane z bezpieczeństwem. Dopiero 

potemmoże przystąpić do realizacji potrzeb wyższego rzędu – takich jak podjęcie 

pracy.Abraham Maslow udowodnił, że ludzie podejmują aktywność zawodową z 

bardzoróżnych pobudek. Mogą potrzebować pieniędzy właśnie na zaspokojenie 

swoichpodstawowych potrzeb życiowych, mogą pragnąć towarzystwa innych ludzialbo 

satysfakcji i poczucia własnego sensu, co jest związane z przynależnościądo czegoś 

wartościowego i większego niż oni sami. 

Obok potrzeb, czynnikiem o charakterze motywacyjnym są również uznawaneprzez 

nas wartości. Stanowią one zasady kierujące naszym życiem. 

Wartości decydują między innymi o tym: 

■ jakich dokonujemy wyborów, 



■ na co zwracamy uwagę, 

■ do czego dążymy, 

■ czego unikamy. 

Jak zmotywować się do nauki. 

 

 https://jaksieuczyc.pl/jak-sie-zmotywowac-do-nauki/ 
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