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7. INSTYNKT, definicja autorki:

Zespó³ zachowañ nieuwiadomionych, które zwi¹zane s¹ z potrzeb¹ przetrwania, prze¿ycia. Instynkt to prapamiêæ moich komórek zapisana jêzykiem dowiadczeñ
w moim organizmie. Instynktownie p³aczemy, zaciskamy zêby i piêci, przytulamy siê, ssiemy i szukamy wsparcia. Instynkt to odbiór energetycznych informacji przez
przeczucie, bez udzia³u logiki i syntezy.

Definicja konsultanta psychologii:
Instynkt to wrodzona zdolnoæ wykonywania pewnych
stereotypowych, niewyuczonych, mniej albo bardziej
skomplikowanych czynnoci swoistych dla danego gatunku i istotnych dla jego przetrwania. Instynktowne mo¿e
byæ zachowanie lub odruch mimowolny, bezwiedny, nierozmylny, machinalny i mechaniczny.
Instynkt oznacza wrodzone z³o¿one formy zachowania, przekazane genetycznie umiejêtnoci, wykonywanie
pewnych zachowañ, czynnoci dobrze przystosowuj¹cych
organizm do rodowiska. Instynkt to wspólna dla wszystkich przedstawicieli danego gatunku zdolnoæ do reagowania w najbardziej korzystny sposób w okrelonych
sytuacjach.
Instynkt samozachowawczy to instynkt unikania
wszelkich bodców i sytuacji mog¹cych przynieæ szkodê
lub spowodowaæ mieræ organizmu, posiadaj¹ go wszystkie dobrze przystosowane do ¿ycia istoty.

8. MOTYWACJA, definicja autorki:

Si³a, która dzia³a mobilizuj¹co, zachêca mnie do dzia³ania i wysi³ku. Motywacja to energia umys³u i ducha,
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która jest przyczyn¹ moich ukierunkowanych i sprecyzowanych dzia³añ. To ona wprawia cia³o i umys³ w ruch,
daje paliwo konieczne do dzia³ania. Motywacja jest niczym aparatura doprowadzaj¹ca energiê. To ona decyduje o skutecznoci i determinacji mojego dzia³ania.

Definicja konsultanta psychologii:
Motywacja to proces pobudzenia, który nak³ania cz³owieka do dzia³ania zaspokajaj¹cego okrelone potrzeby.
Aby powsta³ ten proces, musi wystêpowaæ cel, do którego
cz³owiek d¹¿y, oraz przekonanie, ¿e jest on osi¹galny.
Motywacja dostarcza dzia³aniu energii i ukierunkowuje
zachowanie na okrelony cel. Jeli czujemy siê zmotywowani, to reagujemy szybciej, z wiêkszym zaanga¿owaniem i wytrwa³oci¹. Dzia³amy bardziej twórczo i kreatywnie, czêsto niekonwencjonalnie. Wzbudzanie w sobie
motywacji do dzia³ania to wp³ywanie na siebie w celu
podjêcia okrelonych dzia³añ. Mo¿e wystêpowaæ motywacja wynikaj¹ca z niedoboru, która jest d¹¿eniem jednostki do przywrócenia psychicznej lub fizycznej równowagi, lub motywacja wzrostu, kiedy to jednostka stara siê
wyjæ poza osi¹gniêty w swoim ¿yciu poziom i próbuje
rozwijaæ swoje mo¿liwoci.
Przez motywacjê nale¿y rozumieæ w szczególnoci
proces, który wywo³uje, ukierunkowuje i podtrzymuje okrelone zachowania ludzi sporód innych, alternatywnych
form zachowania, w celu osi¹gniêcia okrelonych celów.
Proces ten zachodzi, gdy spe³nione s¹ dwa warunki:
1. Osi¹gniêcie celu musi byæ postrzegane przez cz³owieka jako u¿yteczne.
2. Prawdopodobieñstwo realizacji celu przez jednostkê
musi byæ wy¿sze od zera.
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W mechanizmie tym dochodzi do interakcji procesów mylowych, fizjologicznych i psychologicznych jednostki, które decyduj¹ o natê¿eniu motywacji. Wed³ug
psychologów natê¿enie motywacji jest funkcj¹ trzech
zmiennych:
1. Si³y procesu motywacyjnego.
2. Jego wielkoci.
3. Intensywnoci.
Natê¿enie motywacji zmienia siê wraz ze zmian¹ u¿ytecznoci b¹d prawdopodobieñstwa.
W definicji mówi siê równie¿ o d¹¿eniu do celów. Cele
mog¹ byæ tutaj dwojakiego rodzaju:
 materialne, jak np. p³aca,
 niematerialne, np. satysfakcja.
Celem dzia³ania mo¿e byæ uzyskanie nagrody, np.
uznania (traktowane jako tzw. nagroda wewnêtrzna, która wynika z dowiadczenia jednostki), czy te¿ podwy¿ki
p³acy (tzw. nagroda zewnêtrzna, która przyznawana jest
z zewn¹trz, czyli zale¿y od czynników niezale¿nych od
jednostki). Podstawowy model motywacji mo¿na przedstawiæ wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
BODZIEC (np. potrzeba) + ODPOWIEDNIE
ZACHOWANIE = CEL (po¿¹dany rezultat).
Rozpoznanie celów jednostki jest wiêc podstawowym
punktem wyjcia dla zbadania procesu motywacji. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e powinno siê d¹¿yæ do stworzenia takich warunków pracuj¹cym ludziom: uczniom,
dzieciom, pracownikom, partnerom, aby ich cele oraz cele
organizacji: szko³y, grupy, rodziny, by³y zgodne. W dalszej kolejnoci nale¿y poddaæ analizie hierarchiê celów
jednostki oraz si³ê procesu motywacyjnego zwi¹zanego
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z ka¿dym z wyodrêbnionych celów. W praktyce zadanie
to jest bardzo trudne do realizacji. Potwierdzeniem tego
faktu jest wieloæ proponowanych teorii motywacji powsta³ych w dziedzinie psychologii, socjologii oraz naukach
o zarz¹dzaniu.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e w rzeczywistoci mamy do czynienia z wieloma motywami, pos³ugujemy siê pojêciem
systemu motywacji. Przez system motywacji nale¿y
rozumieæ zespó³ wzajemnie powi¹zanych motywów
ludzkiego dzia³ania.
Teorie motywacji mo¿na prezentowaæ w ró¿nych
ujêciach:
1. Teoria motywacji w ujêciu tradycyjnym  Taylor:
Inspiracj¹ dla tej szko³y by³y stosunki panuj¹ce
w feudalizmie, gdzie zarz¹dzaj¹cy mia³ w³adzê, za
podw³adny zobowi¹zany by³ do wykonywania swoich
obowi¹zków. St¹d motywowanie pierwotnie polega³o na
stosowaniu rodków przymusu. Z czasem podw³adnego traktowano jak równego partnera, dlatego postanowiono odchodziæ od nagminnie stosowanych kar na
rzecz nagród. Zaczêto równie¿ stosowaæ bardziej
humanistyczne rodki motywowania, jak perswazjê
i zachêty. Do najczêciej stosowanych form perswazji
zaliczano:
 informowanie,
 doradzanie,
 perswazjê oddzia³uj¹c¹ na sferê emocjonaln¹ (najszybsze skutki, ale krótkotrwa³e),
 perswazjê oddzia³uj¹c¹ na sferê intelektualn¹ (skutki
trwa³e, ale d³ugo osi¹gane),
 perswazjê oddzia³uj¹c¹ na sferê duchow¹.
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Taylor uwa¿a³, ¿e najlepszym rodkiem motywacji s¹
pieni¹dze. Odwo³ywa³ siê on do idei cz³owieka homo economicus. Cz³owiek bêdzie wykonywa³ takie dzia³ania,
których efektem bêdzie wy¿sze wynagrodzenie.
2. Teorie motywacji w ujêciu przedmiotowym:
A) Teorie treci, których istot¹ jest odpowied na pytanie, co motywuje, a wiêc zrozumienie wewnêtrznych czynników cz³owieka, które wywo³uj¹ jego okrelone zachowanie.
B) Teorie procesu próbuj¹ odpowiedzieæ na pytanie, jak motywowaæ jednostkê i grupy.
A) Wyró¿niæ mo¿na tutaj nastêpuj¹ce teorie treci motywacji:
 teoriê potrzeb Maslowa
 Herzberga
 Alderfera
 McGregora
 teoriê osi¹gniêæ.
 teoria treci, potrzeb Maslowa
[Teoria potrzeb Maslowa stanowi³a ród³o inspiracji
dla wielu innych autorów. Maslow buduj¹c swoj¹ teoriê
potrzeb, inspirowa³ siê osi¹gniêciami szko³y stosunków
spo³ecznych Eltona Mayo. Postawi³ on hipotezê, ¿e cz³owiek w swoim dzia³aniu d¹¿y do zaspokojenia zespo³u
potrzeb, za potrzeby te tworz¹ logiczn¹ hierarchiê, któr¹
mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co (w kolejnoci od potrzeb
podstawowych do z³o¿onych):
1. Potrzeby fizjologiczne (pragnienie, g³ód, posi³ek).
2. Potrzeby bezpieczeñstwa.
3. Potrzeby spo³eczne (przyjañ, mi³oæ).
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4. Potrzeby szacunku.
5. Potrzeby samorealizacji.
Maslow twierdzi³, ¿e musz¹ byæ zaspokojone przede
wszystkim potrzeby ni¿szego rzêdu, aby by³o mo¿liwe
zaspokojenie potrzeb wy¿szego rzêdu. W przypadku gdy
potrzeba ni¿szego rzêdu zosta³a ju¿ zaspokojona, to przestaje ona stanowiæ ród³o motywacji.
Oprócz wymienionych piêciu potrzeb Maslow wyró¿ni³ równie¿ tzw. potrzeby dodatkowe. Przez potrzeby
dodatkowe nale¿y rozumieæ takie, które mog¹ ujawniaæ
siê tylko u niektórych ludzi. Dla przyk³adu mog¹ to byæ
potrzeby wiedzy czy te¿ potrzeby estetyczne. Zdaniem
Maslowa trudno jest o nich cokolwiek powiedzieæ, gdy¿
nie zosta³y jeszcze dog³êbnie poznane, ale mo¿na próbowaæ wi¹zaæ je z potrzebami samorealizacji.
Zachowanie cz³owieka wed³ug teorii potrzeb okrelone jest przez dwa prawa:
1. Prawo homeostazy.
2. Prawo wzmocnienia.
Pierwsze z nich mówi o d¹¿eniu do równowagi potrzeb ni¿szego rzêdu. Oznacza to, ¿e niezaspokojenie
potrzeb ni¿szego rzêdu bêdzie naruszaæ ustalon¹ równowagê organizmu cz³owieka, za ich zaspokojenie bêdzie
tê równowagê przywracaæ i stan napiêcia zniknie. Z kolei do potrzeb wy¿szego rzêdu ma zastosowanie prawo
wzmocnienia. Wed³ug tego prawa zaspokojenie wy¿szych
potrzeb nie powoduje ich zaniku, lecz wrêcz przeciwnie,
cz³owiek odczuwa je jako przyjemne i bêdzie d¹¿y³ do ich
wzmocnienia.
Struktura wystêpowania okrelonych potrzeb zwi¹zana jest z osobowoci¹ cz³owieka. Wraz z rozwojem osobowoci zauwa¿a siê wiêksz¹ motywacjê do zaspokajania
potrzeb wy¿szego rzêdu].
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 teoria treci Herzberga
[Frederick Herzberg prowadzi³ pod koniec lat 50. badania nad opisaniem postaw w pracy in¿ynierów i ksiêgowych (w próbie uczestniczy³o 203 pracowników). Na podstawie zebranych odpowiedzi na pytanie, kiedy pracownicy
czuli siê dobrze, a kiedy le w pracy, Herzberg opracowa³
w³asn¹ teoriê motywacji (nale¿y zatem zwróciæ uwagê, ¿e
teoria dwuczynnikowa odwo³uje siê do przedsiêbiorstwa).
W teorii tej wyró¿niæ mo¿na dwie grupy czynników
motywacji: czynniki zewnêtrzne oraz czynniki wewnêtrzne.
Czynniki zewnêtrzne, inaczej zwane czynnikami
niezadowolenia lub higieny (czynniki higieny nale¿y rozumieæ w znaczeniu higieny mentalnej w psychiatrii, tzn.
s¹ to czynniki niezbêdne, ale niewystarczaj¹ce dla zachowania równowagi cz³owieka), odnosz¹ siê do kontekstu
pracy (rodowisko pracy). Dotycz¹ one m.in. stylu zarz¹dzania, polityki przedsiêbiorstwa, stosunków miêdzyludzkich czy warunków pracy i wynagrodzeñ. S¹ to czynniki,
które pozwalaj¹ likwidowaæ niezadowolenie. Co ciekawe,
pozytywne oddzia³ywanie tych czynników nie przynosi 
wed³ug Herzberga  zadowolenia pracownikowi.
Z kolei czynniki wewnêtrzne, inaczej zwane czynnikami zadowolenia, odnosz¹ siê do treci pracy. Dotycz¹ one m.in. zainteresowania prac¹, osi¹gniêæ, uznania, odpowiedzialnoci czy te¿ mo¿liwoci promocji.
Czynniki te przyczyniaj¹ siê do zwiêkszania satysfakcji
zwi¹zanej z wykonywaniem pracy, co z kolei prowadzi
do wy¿szej wydajnoci jednostki].
 teoria treci Alderfera
[Alderfer dokona³ znacznej modyfikacji teorii Maslowa. Wed³ug niego hierarchiczna klasyfikacja potrzeb nie
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odzwierciedla z³o¿onoci zachowania cz³owieka. Odczuwanie potrzeb przez ludzi ma charakter bardziej dynamiczny oraz ci¹g³y, tzn. ludzie mog¹ odczuwaæ kilka
potrzeb równoczenie. Alderfer dokonuje równie¿ podzia³u potrzeb wed³ug czasu ich odczuwania na krótkotrwa³e, d³ugotrwa³e oraz okazjonalne.
Wed³ug Alderfera pod pojêciem motywacji nale¿y rozumieæ pragnienie zaspokojenia potrzeb sklasyfikowanych
w nastêpuj¹cych grupach (w nawiasie podano odpowiednik potrzeby w teorii Maslowa):
1. Potrzeby egzystencji (E  existence)  do których nale¿¹ m.in. potrzeby fizjologiczne, materialne, poprawa warunków pracy (potrzeby ni¿szego rzêdu w teorii Maslowa),
2. Potrzeby stosunków spo³ecznych (R  relatedness),
potrzeby i aspiracje, potrzeba integracji w zespole (potrzeby spo³eczne),
3. Potrzeby rozwoju osobowego (G  growth), potrzeby
wy¿szego rzêdu.
W teorii tej motywacja jest funkcj¹ intensywnoci potrzeby, któr¹ mo¿na przedstawiæ wed³ug nastêpuj¹cego
schematu:
Stopieñ zaspokojenia potrzeby kszta³tuje poziom
intensywnoci potrzeby, który kszta³tuje motywacje.
Alderfer wyjani³ równie¿, na czym polega demotywacja cz³owieka. Z demotywacj¹ mamy do czynienia
wówczas, gdy cz³owiek nie mo¿e zaspokoiæ danej potrzeby i w wyniku niezadowolenia przenosi swoje pragnienia
na inn¹ kategoriê potrzeb].
 teoria treci McGregora
[McGregor przedstawi³ w swojej teorii X i Y przeciwstawne pogl¹dy na temat natury ludzkiej. W teorii X
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przedstawia cz³owieka jako niechêtnego do pracy,
z natury leniwego, którego mo¿na motywowaæ jedynie
p³ac¹. Natomiast w teorii Y pokazuje cz³owieka jako nie
stroni¹cego od pracy, a nawet widz¹cego w niej potencjalny sposób w³asnego rozwoju].
Teoria X

Teoria Y

Cz³owiek nie lubi pracy
i w miarê mo¿liwoci bêdzie jej unika³.

Praca jest niezbêdna dla rozwoju psychologicznego cz³owieka.

Cz³owieka trzeba zmuszaæ
lub przekupywaæ, by podj¹³
nale¿yte wysi³ki.

Cz³owiek chce siê interesowaæ
prac¹ i w odpowiednich warunkach mo¿e siê ni¹ cieszyæ.

Cz³owiekiem trzeba kierowaæ, gdy¿ nie przyjmuje
odpowiedzialnoci, lecz jej
unika.

Cz³owiek sam siê kieruje w stronê akceptowanych celów.



W odpowiednich warunkach
cz³owiek poszukuje odpowiedzialnoci i przyjmuje j¹.



Dyscyplina wewnêtrzna jest
bardziej skuteczna i mo¿e
byæ bardziej surowa ni¿ dyscyplina zewnêtrzna.

Cz³owiek jest motywowany
g³ównie przez pieni¹dze.

W odpowiednich warunkach
cz³owiek jest motywowany pragnieniem zrealizowania swojego potencja³u.

Cz³owiek jest motywowany
g³ównie przez obawê o bezpieczeñstwo.



Ludzie na ogó³ nie s¹ twórczy  nie dotyczy to jedynie obchodzenia zasad zarz¹dzania.

Twórczoæ i pomys³owoæ s¹
zjawiskiem powszechnym i na
ogó³ niedostatecznie wykorzystywanym.
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 teoria treci, osi¹gniêæ
[Prekursorem teorii osi¹gniêæ jest John W. Atkinson.
Poszukiwa³ on odpowiedzi na pytanie, jakie cechy indywidualne cz³owieka mog¹ wp³ywaæ na jego motywacjê do
pracy. Prowadzi³ badania w obszarze zachowañ przedsiêbiorczych. Doszed³ do wniosku, ¿e cz³owiek d¹¿y do okrelonego celu, gdy¿ wynika to z nastêpuj¹cych przes³anek:
1. Si³y podstawowego motywu lub potrzeb.
2. Wiary w powodzenie.
3. Zachêty zwi¹zanej z osi¹gniêciem celu.
Dalsze badania w tym obszarze prowadzili H.A. Murray i D. McClelland. W efekcie pozwoli³y one wyodrêbniæ trzy podstawowe potrzeby pracowników:
1. Potrzeba osi¹gniêæ.
2. Potrzeba w³adzy.
3. Potrzeba przynale¿noci.
Kolejne swoje badania McClelland skupi³ wokó³ potrzeby osi¹gniêæ, gdy¿ wed³ug niego stanowi ona jeden
z najsilniejszych motywów do pracy. Potrzebê osi¹gniêæ
mo¿na zdefiniowaæ jako chêæ wyró¿nienia siê (osi¹gniêcia powodzenia) w sytuacji konkurencyjnej. Stymulacj¹
tego typu potrzeb powinna byæ szczególnie zainteresowana kadra zarz¹dzaj¹ca; pracownik, który chce pokazaæ,
¿e jest lepszy od innych, bêdzie mia³ du¿¹ wewnêtrzn¹
motywacjê do jak najlepszego wykonania powierzonego
mu zadania. Realizacjê tego celu traktowa³ bêdzie jako
du¿e swoje osi¹gniêcie, co w celu spotêgowania jego motywacji powinno byæ dostrze¿one przez zarz¹dzaj¹cego.
Wed³ug McClellanda potrzeba osi¹gniêæ jest niewspó³miernie silniejsza ni¿ pozosta³e wyró¿nione przez niego potrzeby, st¹d powiêci³ jej wiêcej uwagi. W kolejnym swoim
badaniu wyró¿ni³ on cechy, które mo¿na przypisaæ pracownikom kieruj¹cym siê potrzeb¹ osi¹gniêæ:
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1. Potrzeba osi¹gniêæ jest sta³a.
2. Branie na siebie odpowiedzialnoci za rozwi¹zywanie problemów.
3. Ustalanie dla siebie umiarkowanie trudnych celów
i podejmowanie rozs¹dnego ryzyka dla ich osi¹gniêcia.
4. Przypisywanie du¿ego znaczenia informacjom o uzyskiwanych przez siebie efektach.
5. Mniejsze zainteresowanie potrzebami przynale¿noci
i spo³ecznymi.
McClelland uwa¿a³, ¿e potrzeby osi¹gniêæ nie dziedziczy siê, lecz wynika ona raczej z dowiadczenia zdobytego w trakcie dzieciñstwa. W celu stymulowania tej
potrzeby nale¿y dawaæ pracownikom du¿y zakres swobody dzia³ania pamiêtaj¹c przy tym, ¿e za osi¹gniêcie
ustalonych celów nale¿y wynagradzaæ].
B) Wyró¿niæ mo¿na tutaj nastêpuj¹ce teorie procesu motywacji:
 oczekiwañ
 sprawiedliwoci
 popêdu
 teoria procesu oczekiwañ
[Jedn¹ z najwa¿niejszych teorii motywacji by³a
teoria oczekiwania, która zosta³a opracowana przez
V.H. Vrooma, a nastêpnie rozwiniêta przez L.W. Portera i E. Lawlera. Jej róde³ nale¿y doszukiwaæ siê w koncepcjach hedonizmu oraz utylitaryzmu, na bazie których
powsta³a wczeniej opisana teoria popêdu. Dziêki pracom
psychologów E.C. Tolmana i K. Lewina z lat 30., gdzie
zdefiniowali pojêcia wartoci oraz oczekiwania, teoria
oczekiwania zaczê³a siê odró¿niaæ od teorii popêdu.
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W teorii oczekiwañ poprzez motywacjê do pracy rozumie siê funkcjê po¿¹danych rezultatów dzia³ania (ang.
valence) oraz oczekiwania (ang. expectancy), ¿e rezultaty te zostan¹ przez jednostkê osi¹gniête, przy czym motywacja odnosi siê do okrelonego poziomu intensywnoci, co
oznacza, ¿e motywacja jest funkcj¹ subiektywnej wartoci
ka¿dego poziomu wykonania oraz subiektywnego prawdopodobieñstwa, ¿e dany poziom intensywnoci bêdzie prowadzi³ do tego poziomu wykonania. Z kolei subiektywna
wartoæ danego poziomu wykonania jest zale¿na od subiektywnej wartoci wyników, do osi¹gniêcia których prowadzi,
oraz percepcji zale¿noci, w jakim stopniu dany poziom
wykonania pracy prowadzi do okrelonej wartoci wyników,
co nazywa siê instrumentalnoci¹ (ang. instrumentality)
poziomu wykonania, st¹d teoria oczekiwañ czêsto nazywana jest teori¹ instrumentaln¹. Zale¿noæ tê mo¿na wyraziæ za pomoc¹ poni¿szego wzoru:
Motywacja = Wartoæ×Oczekiwanie×Instrumentalnoæ
Zmienne z powy¿szego równania przyjmuj¹ okrelone wartoci, i tak:
 Oczekiwanie
Przyjmuje zakres wartoci od 0 (podjête przez nas dzia³anie nie doprowadzi do oczekiwanego rezultatu) do 1
(dzia³anie doprowadzi do oczekiwanego rezultatu).
 Wartoæ
Przyjmuje wartoæ dodatni¹ b¹d ujemn¹.
 Instrumentalnoæ
Przyjmuje wartoci od +1 (wynik pierwszego poziomu
bêdzie prowadzi³ do osi¹gniêcia po¿¹danego wyniku
drugiego poziomu) do 1 (wynik pierwszego poziomu
nie bêdzie prowadzi³ do osi¹gniêcia po¿¹danego wyniku drugiego poziomu).
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Przypuæmy, ¿e pracownik dobrze wykona³ powierzone zadanie i jego efekt jest wynikiem pierwszego poziomu. Prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia tego wyniku wynosi 0,8. W konsekwencji oznacza to, ¿e przy tym poziomie
wykonania zadania pracownik otrzyma premiê. Stanowi to dla niego du¿¹ wartoæ, ocenion¹ na 10, gdy¿ pozwoli op³aciæ wynajem mieszkania, które ma dla niego
wartoæ jeszcze wy¿sz¹  20 (czyli jest to instrumentalnoæ o wartoci +1). Jednak wykonanie wspomnianego
zadania ma równie¿ inne konsekwencje  bêdzie wi¹za³o siê z przeniesieniem pracownika do innego dzia³u
(prawdopodobieñstwo tego dzia³ania wynosi 1,0). Wartoæ tego dzia³ania wynosi 10. Z punktu widzenia pracownika przeniesienie go do innego dzia³u jest niepo¿¹danym dzia³aniem, tzn. instrumentalnoæ jego wynosi 1,
a wartoæ tego dzia³ania wynosi 5. W przedstawionym
przypadku motywacja pracownika wynosi:
[0,8 × 10 × 1 × 20 = 160] +
+ [1 × 10 × (1) × 5 = 50] = 110
Powy¿szy model mo¿na poddaæ modyfikacji poprzez
wprowadzenie do rozwa¿añ kompetencji pracownika.
Przypuæmy, ¿e poziom kompetencji przyjmuje wartoci
od 0 do 1 (najwy¿szy poziom); jeden z pracowników posiada kompetencje okrelone na poziomie 0,5, a drugi 0,8.
Przyjmuj¹c, ¿e obaj maj¹ podobne wartoci i oczekiwania, wydajnoæ pierwszego pracownika (rozumiana równie¿ jako motywacja) wynosiæ bêdzie 55 (110 × 0,5),
natomiast drugiego 88 (110 × 0,8)].
 teoria procesu sprawiedliwoci
[Teoria sprawiedliwoci powsta³a w wyniku krytyki teorii cz³owieka ekonomicznego, modelu instrumentalnego
Vrooma oraz teorii motywacji opartej na potrzebie osi¹-
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gniêæ. Jej róde³ mo¿na dopatrywaæ siê w teorii wymiany spo³ecznej Homansa oraz w teorii dysonansu
poznawczego Festingera.
Zachowania spo³eczne  wed³ug Homansa  to proces
wymiany dóbr, w trakcie którego cz³owiek d¹¿y nie tylko
do zdobycia maksymalnego zysku, lecz tak¿e do osi¹gniêcia stanu równowagi zarówno miêdzy w³asnymi kosztami i nak³adami, jak i miêdzy w³asnym zyskiem
a zyskiem innych.
Z kolei Festinger zdefiniowa³ pojêcie dysonansu poznawczego. Wed³ug niego ludzie odczuwaj¹ potrzebê
harmonii miêdzy swymi przekonaniami. Wewnêtrzne
dysonanse stwarzaj¹ przykre napiêcie i wywo³uj¹ chêæ
roz³adowania go. Cz³owiek zatem bêdzie zawsze d¹¿y³
do osi¹gniêcia stanu konsonansu.
Teoriê sprawiedliwoci sformu³owa³ J.S. Adams. Jako
hipotezê tej teorii przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e cz³owiek
powinien otrzymywaæ sprawiedliwe wynagrodzenie za
w³o¿on¹ pracê. Wszelkie odchylenia  zarówno powy¿ej,
jak i poni¿ej  prowadz¹ do wystêpowania napiêæ, natomiast napiêcia sk³aniaj¹ pracownika do dzia³añ koryguj¹cych. Cz³owiek porównuje wiêc stosunek swojego wynagrodzenia do wk³adu wobec innych pracowników. Jest
to dla niego punkt odniesienia decyduj¹cy o podjêciu
ewentualnych dzia³añ koryguj¹cych. Wyró¿niæ mo¿na
trzy sytuacje, które s¹ wynikiem tego porównania:
Wyi / Wki = Wy / Wk
Wyi / Wki < Wy / Wk
Wyi / Wki > Wy / Wk
gdzie Wy oznacza wynagrodzenie, natomiast
Wk oznacza wk³ad pracownika.
Pierwsza sytuacja postrzegana jest jako sprawiedliwoæ
w firmie i oczywicie jest komfortowa dla pracownika,
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gdy¿ nie wywo³uje ¿adnych napiêæ. Z kolei pozosta³e sytuacje prowadz¹ do odczuwania niesprawiedliwoci  gdy
stosunek wynagrodzenia do wk³adu jest ni¿szy ni¿ u innych oraz gdy jest on wy¿szy (jednak ta sytuacja powoduje napiêcia o mniejszej sile ni¿ w sytuacji przeciwnej).
Napiêcia w wyniku odczuwania niesprawiedliwoci mog¹
byæ korygowane na dwa sposoby:
1. Modyfikacjê stosunku wynagrodzenia do wk³adu (pracownik uzna³, ¿e musi w³o¿yæ wiêkszy wysi³ek, aby
otrzymaæ wy¿sze wynagrodzenie).
2. Zmianê percepcji stosunku wynagrodzenia do wk³adu (zmiana punktu odniesienia).
W ramach tej teorii wyró¿nia siê tzw. sprawiedliwoæ
dystrybutywn¹. Oznacza to, ¿e stosunek wynagrodzenia
do kosztów okrelonego pracownika powinien byæ proporcjonalny do wszystkich pozosta³ych zatrudnionych.
Pracownik porównuje swój wynik do wyniku pozosta³ych
pracowników; w przypadku wyst¹pienia odchyleñ powstaje napiêcie i w efekcie niezadowolenie jednostki].
 teoria procesu popêdu
[Do najstarszej teorii motywacji z grupy teorii procesu
zaliczyæ mo¿na teoriê popêdu. Jest to jednoczenie najbardziej znana teoria motywacji. Jej ród³a odnaleæ mo¿na w pracach staro¿ytnych Greków z nurtu hedonizmu.
Angielscy utylitaryci  J. Bentham i J.S. Mill adaptowali dla swoich potrzeb staro¿ytn¹ koncepcjê hedonizmu.
Wed³ug ich teorii cz³owiek bêdzie wybiera³ sporód mo¿liwych dostêpnych dzia³añ zawsze te, które wed³ug jego odczucia prowadziæ bêd¹ do osi¹gniêcia maksymalnej przyjemnoci lub odczuwania najmniejszego bólu.
Kolejn¹ ideê do teorii popêdu wniós³ Thorndike.
Zwróci³ on uwagê na fakt, ¿e na proces motywacji maj¹

50

Kilka kropel psychologii

wp³yw dowiadczenie cz³owieka i wydarzenia z przesz³oci. Na tej podstawie Thorndike sformu³owa³ tzw.
prawo efektu. Mówi ono, ¿e dowiadczenie z przesz³oci ma wp³yw na bodce i reakcje powoduj¹ce odczuwanie satysfakcji. Jeli skojarzeniu bodca z reakcj¹ towarzyszy stan przyjemnoci, to zwi¹zek ten zostanie z du¿ym
prawdopodobieñstwem utrwalony.
Teoriê popêdu rozwija³ dalej R.S. Woodworth.
Twierdzi³ on, ¿e pojêcie popêdu nale¿y traktowaæ jako
alternatywê dla pojêcia instynktu. Zak³ada³, ¿e je¿eli istnieje co takiego jak popêd, to mo¿na przypuszczaæ, ¿e
obiekty, które zaspokajaj¹ popêd, s¹ nagradzaj¹ce i funkcjonuj¹ jako wzmocnienia pewnych zachowañ  pozwalaj¹ przewidywaæ nie tylko, jakie obiekty bêd¹ celem
poszukiwañ (a wiêc stanowi³y pobudkê do dzia³ania), ale
i z jak¹ si³¹ bêd¹ poszukiwane.
Wspó³czesn¹ teoriê popêdu przedstawi³ C.L. Hull. Wed³ug niego d¹¿enie do celu oraz drogê do niego prowadz¹c¹ mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ poni¿szego równania:
Reakcja = f (nawyk) × g (popêd)
Przez popêd nale¿y rozumieæ bodziec ogólny, natomiast nawyk to stosunek miêdzy bodcem a reakcj¹.
Popêd i nawyk decyduj¹ o reakcji cz³owieka, czyli 
w uproszczeniu  o jego zachowaniu.
Teoriê tê krytykuje siê za trudnoæ w wyjanieniu
nag³ych zmian motywacji u ludzi].
3. Teoria wzmocnienia
Teoria wzmocnienia zosta³a stworzona przez
B.F. Skinnera. Zwana jest tak¿e teori¹ modyfikacji
zachowañ lub teori¹ uczenia siê. Indywidualne
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zachowania cz³owieka s¹ wed³ug Skinnera skutkiem jego
poprzednich dowiadczeñ. St¹d w sferze zainteresowañ
tej teorii le¿y zbadanie, w jaki sposób skutki poprzedniego
dzia³ania wp³yn¹ na przysz³e zachowania w cyklicznym
procesie uczenia siê.
Ludzie postêpuj¹ tak, jak postêpuj¹, poniewa¿ nauczyli
siê w przesz³oci, ¿e pewne zachowania wi¹¿¹ siê z przyjemnymi efektami, a inne z nieprzyjemnymi. Na tej podstawie sformu³owaæ mo¿na tzw. prawo skutku. Mówi
ono, ¿e zachowanie przynosz¹ce przyjemne konsekwencje prawdopodobnie zostanie powtórzone, za nieprzyjemne bêdzie zaniechane w przysz³oci.
Wed³ug Skinnera zachowaniami ludzi steruje rodowisko spo³eczne, st¹d mo¿na wyjaniæ i kierowaæ zachowaniem jednostki (tzn. formowaæ ró¿ne wzorce
zachowania) przez manipulowanie rodowiskiem, gdy¿
cz³owiek jest istot¹ reaktywn¹ i jego zachowanie zaprogramowane jest przez aktywne rodowisko. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie czynniki determinuj¹ce
zachowanie maj¹ swoje pod³o¿e w rodowisku (czêæ
mo¿e mieæ pod³o¿e genetyczne  np. zachowania
wrodzone).

9. PROCES PSYCHICZNY, definicja autorki:

Proces psychiczny to ³añcuszek zdarzeñ, które wiadomie lub niewiadomie nastêpuj¹ we mnie, kszta³tuj¹c
moj¹ osobowoæ i psychikê.

Definicja konsultanta psychologii:
Proces psychiczny to prze¿ycie psychiczne: wszelkie
treci i stany wiadomoci, na przyk³ad obrazy przedmio-
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tów, na które patrzymy, myli, pragnienia, marzenia, które
odczuwamy wiadomie. Wszelkie treci wiadome i niewiadome; z jednych pragnieñ i motywów zdajemy sobie
sprawê, z innych nie, ale jedne i drugie maj¹ wp³yw na
nasze postêpowanie.
Proces psychiczny to uporz¹dkowany ci¹g zachodz¹cych po sobie stanów psychicznych. Jest to zjawisko
przeciwstawne do stanu, który stanowi zatrzymanie
procesu, jego chwilow¹ charakterystykê, dominuj¹ce
przejawy.
Nie ka¿dy proces psychiczny musi byæ uwiadomiony.
Czêsto wiadomoæ procesu zanika i dowiadcza siê zdarzeñ jako trwania w okrelonym stanie. Proces mo¿e wyst¹piæ w dwóch formach, pierwotnej i wtórnej, w zale¿noci od stopnia identyfikacji ja z poszczególnymi
aspektami procesu.
Procesy pierwotne
Procesy pierwotne to te, z którymi zachodzi identyfikacja. Odnosz¹ siê do tych zjawisk, prze¿yæ, zachowañ
i postaw, z którymi siê uto¿samiamy. S¹ podstaw¹ zamierzonej aktywnoci i zgodne z intencjami. Procesy pierwotne s¹ zazwyczaj wiadome lub doæ ³atwo mo¿na je
sobie uwiadomiæ (odpowied na pytanie: jak tego dowiadczasz?).
Procesy wtórne
Procesy wtórne s¹ nieintencjonalne, dotycz¹ wszystkich zachowañ, z którymi podmiot nie identyfikuje siê.
Procesy wtórne mog¹ staæ siê pierwotne i przeciwnie,
zewnêtrznie manifestuje siê to jako zmiana postawy.
Identyfikacja z pewnymi procesami mo¿e byæ chwilowa,
z innymi d³ugotrwa³a.
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