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Temat: Motywacja osiągnięć: mechanizm powstawania i funkcje regulacyjne. 

 

 

Motywacja, a dokładniej motywacja osiągnięć leŜy w kręgu zainteresowań głównie 

psychologii, niemniej jednak od wielu lat rośnie zainteresowanie innych dziedzin (m.in. 

związanych z zarządzaniem, etc.) praktycznymi implikacjami płynącymi ze zrozumienia 

tychŜe zjawisk. 

Podejmując się dokonania charakterystyki zjawiska motywacji osiągnięć naleŜałoby 

na początek przywołać definicje samej motywacji dla wskazania obszaru teoretyczno-

empirycznego psychologii, w ramach którego to zjawisko jest zazwyczaj omawiane. Według 

źródła definicji „pierwszej instancji”, jakim jest słownik języka polskiego1, motywację 

określa się jako: „podanie, ukazanie motywów wyjaśniających czyjeś określone działanie, 

postępowanie, nadających ogólny działalności jednostki; umotywowanie”. Pierwszą uwagą, 

jak się nasuwa do przytoczonej definicji jest klasyczny błąd definicyjny idem per idem, a więc 

pojęcie motywacji próbuje się wytłumaczyć uŜywając słów pokrewnych takich, jak motyw, 

umotywowanie. Niewiele zatem moŜe ta definicja powiedzieć komuś, kto naprawdę chciałby 

zorientować się w tym, czym jest motywacja na głębszym poziomie. Drugi wniosek jest 

bardziej subiektywny i wiąŜe się z wątpliwością autora niniejszej pracy co do tego, czy 

podana definicja w ogóle wskazuje na to zjawisko, o które chodzi zazwyczaj psychologom. 

Wydaje się, Ŝe bliŜszym obszarem, do którego odwołuje się ta definicja jest np. 

kryminalistyka, a nie psychologia. MoŜe zatem lepiej sięgnąć do definicji sformułowanych 

przez psychologów. Według słownika psychologii Reberów2 „najbardziej typowe 

posługiwanie się tym niezwykle waŜnym, ale wymykającym się definicji terminem, polega na 

uznawaniu motywacji za proces pośredniczący lub wewnętrzny stan organizmu, pobudzający 

lub dający napęd do działania”. Ta definicja, mimo iŜ skromnie, daje juŜ duŜo lepsze ogólne i 

intuicyjnie wyobraŜenie nt. tego, czym jest motywacja. Zaletą dej definicji jest niewątpliwie 

odwołanie się do innym znanych z psychologii i często uŜywanych w literaturze pojęć takich, 

jak proces, stan, czy teŜ napęd (ang. drive). Jeszcze inna ciekawa definicja została 

                                                 
1 Szymczak, M. (red.) (2002). Słownik języka polskiego PWN L-P. Warszawa: PWN. 
2 Reber, S., A., Reber, E., S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR. 



zaprezentowana w artykule Rabideau3: „Motywację moŜna zdefiniować jako siłę napędową 

stojącą za wszystkimi działaniami jednostki. Zarówno potrzeby, jak i pragnienia jednostki 

mają wpływ na kierunek jej zachowania. Motywacja bazuje na […] emocjach i związanych z 

osiągnięciami celach.”4 Definicja ta jest trochę dokładniejsza, ale pokazuje pewną zgodność z 

definicją Reberów przytoczoną wcześniej.  

Mając juŜ dość dokładnie nakreślone, czym jest motywacja, moŜna przejść do 

omawiania motywacji osiągnięć5. Psychologiem, który, jako jeden z pierwszych, w sposób 

kompleksowy opisał róŜnego rodzaju motywacje, był David McClelland. Sformułował on 

teorię potrzeb motywacyjnych, które opisał w swojej ksiąŜce „Human Motivation” w roku 

19886. WyróŜnił on motywację osiągnięć (ang. achievement motivation), motywację 

autorytetu (siły, a dosł. mocy) (ang. authority/power motivation), motywację afiliacji (ang. 

affiliation motivation). Zdaniem Francesco7, która pisze o potrzebie osiągnięć za 

McClellandem, „osoba o potrzebie osiągnięć jest zmotywowana osiągnięciami (ang. 

achievement motivated)8 i dlatego poszukuje osiągnięć (ang. achievement)9, zrealizowania 

(ang. attainment) realistycznych, lecz będących wyzwaniem, celów oraz awansów w pracy. 

Istnieje równieŜ silna potrzeba informacji zwrotnej co do osiągnięć i postępów, jak równieŜ 

potrzeba poczucia spełnienia (ang. accomplishment)”10. Inaczej definiuje potrzebę osiągnięć 

Rabideau11, zdaniem którego „motywacja osiągnięć moŜe być definiowana jako potrzeba 

sukcesu lub osiągnięcia doskonałości (perfekcji). Jednostki będą zaspokajać swoje potrzeby 

na róŜne sposoby i są „napędzane” do sukcesu z róŜnych powodów – zarówno wewnętrznych, 

jak i zewnętrznych.”. Kończąc przytaczanie podstawowych definicji warto wspomnieć o tym, 

jak motywacja osiągnięć została w sposób syntetyczny ujęta w podręczniku do psychologii 

pod redakcją Strelaua i Dolińskiego: „Motywacja osiągnięć to tendencja do osiągania i 

przekraczania standardów doskonałości, związana z odczuwaniem pozytywnych emocji w 

sytuacjach zadaniowych podlegających zewnętrznym ocenom i spostrzeganych jako 

                                                 
3 Rabideau, S., T. (2005). Effects of Achievement Motivation on Behavior, Strona internetowa: 
http://www.personalityresearch.org/papers/rabideau.html  
4 Tłumaczenie wg autora niniejszej pracy – zarówno tego, jak i pozostałych cytatów. 
5 Rabideau podaje, Ŝe motywacja osiągnięć jest jedną z wielu motywacji. Oprócz wspomnianej moŜna mówić 
równieŜ m.in. o motywacji wewnętrznej (ang. intrinsic), zewnętrznej (ang. extrinsic) lub teŜ fizjologicznej. 
6 Podaję za Francesco, E., M. (brak daty). Zaczerpnięte 5.06.2009. Motivation. Prezentacja. Strona internetowa: 
http://www.scribd.com/doc/13073660/Motivation 
7 TamŜe. 
8 Tak dosłownie w wersji angielskiej. 
9 Lub teŜ: dokonań, wyników 
10 Tłumaczenie autora. 
11 Rabideau, S., T. (2005), op. cit. 



wyzwanie.”12 O ile dwie pierwsze definicje motywacji osiągnięć są bardzo podobne do siebie, 

poniewaŜ nawiązują konsekwentnie do róŜnych terminów określających osiągnięcia, postępy, 

czy teŜ wyniki, to syntetyczna definicja, stanowiąca podsumowanie wielu spotykanych w 

literaturze ujęć motywacji osiągnięć zaproponowana w ksiąŜce Strelaua i Dolińskiego stanowi 

bardziej precyzyjne psychologicznie ujęcie tego zjawiska, gdyŜ zawiera odwołania do pojęć 

takich, jak emocje, sytuacja zadaniowa oraz spostrzeganie. Łatwiej więc w oparciu o taką 

definicję stawiać hipotezy i konstruować badanie, co jest z punktu widzenia nauki istotną 

zaletą. Niemniej, popełniony został ponownie błąd definicyjny polegający na definiowaniu 

tego samego przez to samo, choć nie stanowi to juŜ takiego utrudnienia dla zrozumienia 

zjawiska, poniewaŜ nie jest juŜ w tym momencie definiowane pojęcie elementarne, lecz 

bardziej złoŜony konstrukt bazujący na podstawowych, zdefiniowanych juŜ w psychologii 

pojęciach. 

Mając na uwadze przytoczone wyŜej definicje moŜna teraz przejść do bardziej 

złoŜonych zagadnień wymienionych w temacie. O ile nie trzeba rozwaŜać sformułowaniem 

mechanizm powstawania, o tyle pojęcie funkcji regulacyjnych wymaga pewnego 

doprecyzowania, ukazania, co autor dokładnie przez to rozumie, dla większej jasności 

dalszych rozwaŜań. Pojęcie funkcji ma w psychologii inne znaczenie niŜ w np. w matematyce 

i oznacza zazwyczaj realizację określonego celu – w tym wypadku celem będzie regulacja. 

MoŜna w tym miejscu zadać sobie pytanie o to, co ma być regulowane. Na myśl mogą przyjść 

róŜne obszary związane z funkcjonowaniem (działaniem) człowieka i jego zachowaniem. 

Zdaniem autora w tym kontekście moŜna mówić o regulacji homeostazy, równowagi 

wewnętrznej, stabilności emocjonalnej, poziomu pobudzenia, zapotrzebowania na stymulację, 

jak równieŜ częściej w psychiatrii omawianych zjawisk tj. metabolizm informacyjny 

(zapewnianie jego optymalnego poziomu i efektywności). MoŜna równieŜ w tym kontekście 

odwołać się do trójczynnikowego modelu rdzennego nastroju (Matthews i in., 1990; 

Schimmack i Grob, 200013), w którym regulacji mógłby podlegać ton hedonistyczny, 

energetyczny lub napięciowy. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe regulacja moŜe być równieŜ 

zapewnianiem optymalnego poziomu funkcjonowania w ramach trzech wymiarów 

wspomnianego modelu. Biorąc pod uwagę wyŜej przytoczone przykłady obszarów, które 

mogą podlegać regulacji, naleŜałoby podkreślić, Ŝe w kaŜdym moŜna znaleźć charakter 

efektywności czy teŜ optymalności funkcjonowania, jaką pewien proces regulacji ma 

zapewnić, co zdaniem autora jest waŜnym aspektem funkcji regulacyjnych, gdyŜ tak, jak 

                                                 
12 Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1. Sopot: GWP. 
13 Autor nie rozwija tego wątku, dlatego nie są dokładnie cytowane te prace. 



autor to rozumie, mają one za zadanie zapewnianie efektywnego i optymalnego poziomu 

funkcjonowania (a więc odbierania i przetwarzania bodźców oraz zachowania). 

Próbując zrozumieć mechanizm powstawania motywacji osiągnięć dobrze jest sięgnąć 

w pierwszej kolejności po pewien model teoretyczny, który za sprawą zazwyczaj 

porządkującego charakteru ułatwia przebrnięcie przez chaos informacyjny, z jakim moŜna się 

zetknąć przeglądając same wyniki badań empirycznych. Takim modelem, który w sposób 

ścisły i w kategoriach ilościowych ujmuje motywację osiągnięć jest model Atkinsona. Nie jest 

to moŜne model, który pokazuje, co dokładnie prowadzi do takiej motywacji, ale jednak 

pokazuje jej korelaty w postaci skłonności do rozwiązywania określonego typu zadań. 

Zdaniem Atkinsona14, na konstrukt motywacji osiągnięć składają się w sposób addytywny 

dwa zjawiska: tendencja do osiągania sukcesu oraz tendencja do unikania poraŜek. 

 

A oto zaleŜności składające się na wspomniany konstrukt15: 

 

�� � �� � 1 

gdzie �� oznacza prawdopodobieństwo sukcesu, a �� prawdopodobieństwo poraŜki 

 

Według Atkinsona wartość gratyfikacyjna sukcesu �� jest wartością potrzebną do dopełnienia 

�� do jedności, a więc równa się ��, co ukazuje poniŜsza zaleŜność: 

 

�� � �1 	 ��
 � �� 

 

Tendencja do osiągania sukcesu �� jest natomiast swojego rodzaju wartością oczekiwaną, a 

więc wartością gratyfikacyjną sukcesu waŜoną prawdopodobieństwem sukcesu: 

 

�� � ��  �� � ��  �1 	 ��
 

 

Następnym waŜnym wskaźnikiem jest wartość gratyfikacyjna poraŜki: 

 

�� � 	�� � �� 	 1 

 

                                                 
14 Por. Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1. Sopot: GWP, s. 608-609. 
15 Opracowano na podstawie Strelau, J., Doliński, D. (2008), op. cit., s. 608-609 oraz własnych przekształceń i 
wniosków wysnutych z modelu. 



Znając wartość gratyfikacyjną poraŜki (zawsze wartość ujemna) moŜemy obliczyć drugi 

komponent motywacji osiągnięć, jakim jest tendencja do unikania poraŜek (kwantyfikowana 

jako tendencja do osiągania poraŜki ze znakiem ujemnym): 

 

�� � ��   �� � ��  �	��
 � �1 	 ��
  �	��
 

 

Jak juŜ wspomniano, zdaniem Atkinsona16 motywacja osiągnięć (moŜe lepiej: tendencja do 

„zdobywania” osiągnięć) �� składa się z następujących komponentów: 

 

�� � �� � �� 

 

Zdaniem autora niniejszej pracy powyŜsza zaleŜność, z matematycznego punktu widzenia nie 

ma sensu, poniewaŜ zawsze jest równa zero, co moŜna łatwo udowodnić: 

 

�� � �� � �� � ��  �1 	 ��
 � �1 	 ��
  �	��
 � �� 	 ��
� 	 �� � ��

� � 0 

 

Ze względu na powyŜszy problem autor proponuje następującą modyfikację polegającą na 

tym, Ŝe zarówno wartość gratyfikacyjna sukcesu ��, jak równieŜ wartość gratyfikacyjna 

poraŜki �� zostaną pomnoŜone przez dwa róŜne dla obu wskaźników współczynniki, co w 

ogólnym wzorze na motywację osiągnięć będzie przedstawiało się w sposób następujący: 

 

�� � ��  ��  � � ��   ��  � 

gdzie �, � � 0 

 

Dzięki wprowadzonej modyfikacji motywacja osiągnięć tylko wtedy będzie równa zeru, gdy 

tendencja do osiągania sukcesu będzie tak samo silna, jak tendencja do unikania poraŜki, a 

więc gdy � oraz � będą sobie równe. Natomiast, gdy � � �, to będziemy mieli do czynienia z 

przewagą tendencji do osiągania sukcesu nad tendencją do unikania poraŜek, a w sytuacji, 

gdy � � �, to wówczas będziemy mieli do czynienia z odwrotną relacją. 

 

                                                 
16 Podaję za Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1. Sopot: GWP, s. 608-
609. 



Poszukując mechanizmu powstawania motywacji osiągnięć naleŜałoby, w oparciu o 

zaproponowaną modyfikację modelu, znaleźć wartości parametrów � i �, które mogą 

modyfikować to, która tendencja składowa ostatecznie przewaŜy i jaki rodzaj motywacji 

osiągnięć się wykształci. Innymi słowy, w oparciu o omówiony model motywacji osiągnięć 

moŜna powiedzieć, odwołując się jednocześnie do innych znanych z psychologii 

mechanizmów utrwalania zachowań, Ŝe w zaleŜności od tego, która tendencja będzie częściej 

powtarzana i która będzie częściej wzmacniana (nagradzana), a która wygaszana (karana), to 

taki rodzaj motywacji osiągnięć będzie dominował jako trwały wzorzec zachowania. 

Patrząc jeszcze raz na koncepcję Atkinsona naleŜy podkreślić, Ŝe zgodnie z nią 

najbardziej nasilona tendencja do osiągania sukcesu występuje w kontekście rozwiązywania 

zadań średni trudnych w stosunku do zadań łatwych i bardzo trudnych. Patrząc jednak ściśle 

na model widzimy, Ŝe tej silnej tendencji do osiągania sukcesu w sytuacji rozwiązywania 

zadań o średnim poziomie trudności towarzyszy równie silna tendencja do unikania poraŜki, 

która znosi tę pierwszą tendencję, stąd równieŜ w tym kontekście moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

koncepcja wymaga modyfikacji. 

 Trochę lepiej z tym problemem, zdaniem autora, radzi sobie atrybucyjny model 

motywacji osiągnięć, który został opisany w ksiąŜce Stralaua i Dolińskiego, a który trochę 

wnika w przyczyny tego, dlaczego jednostki wybierają zadania o średnim poziomie trudności, 

a więc wyŜszym od poziomu zadań łatwych, których wybór  w sposób oczywisty nie moŜe 

być uznawany za przejaw motywacji osiągnięć. Jak więc zostało to dość dokładnie wyraŜone 

we wspomnianej ksiąŜce „zgodnie z koncepcjami atrybucyjnymi ludzie czerpią więcej 

satysfakcji z sukcesu zawdzięczanego własnym moŜliwościom i umiejętnościom niŜ z 

sukcesu będącego wynikiem szczęśliwego zbiegu okoliczności lub działań innych ludzi 

(Weiner, 1985, 1996, za: Strelau, Doliński 2008). Wiadomo teŜ, Ŝe ludzie o silnej motywacji 

osiągnięć mają silną potrzebę zdobywania wiedzy o własnych umiejętnościach i 

moŜliwościach. Wybierają chętnie takie zadania, których wyniki dostarczają im takich 

właśnie informacji. Najlepszym źródłem informacji o własnych zdolnościach i 

umiejętnościach są zadania o średnim stopniu trudności. Zadania łatwe są z tej perspektywy 

mało uŜyteczne, poniewaŜ sukcesy odnoszą w nich prawie wszyscy. Sukces nie pozwala 

na wnioskowanie o zdolnościach danego człowieka,  a informuje jedynie o łatwości 

zadania.17 Zadania trudne z kolei przynoszą zwykle poraŜkę.”18 Ten bardzo długi cytat 

bardzo dokładnie prezentuje mechanizm podejmowania się zadań o średnim poziomie 

                                                 
17 WyróŜnienie autora niniejszego tekstu. 
18 Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1. Sopot: GWP, s. 609-610. 



trudności, a tym samym, utrzymywania przynajmniej niewielkiej tendencji do uzyskiwania, 

przynajmniej subiektywnie postrzeganych jako takie, dobrych wyników w róŜnych obszarach 

Ŝycia. 

 

Funkcje regulacyjne motywacji osiągnięć, a więc w pewien sposób jej skutki, choć w 

tym wypadku nie powiązane bezpośrednio z jednostką, lecz z jej szerszym kontekstem, 

ilustruje ciekawe badanie przeprowadzone przez Schiffa19. Autor ten opracował swoje 

badanie, bazując na hipotezie McClellanda, który analizował związek  znalezionych w 

amerykańskich podręcznikach dla dzieci z lat dwudziestych i pięćdziesiątych XX wieku 

bodźców stymulujących rozwój motywacji osiągnięć u dzieci z niektórymi wskaźnikami 

późniejszego wzrostu gospodarczego. Zdaniem McClellanda wyŜsze wskaźniki obrazujące 

pobudzanie skłonności do osiągnięć w historyjkach prezentowanych w dziecięcych 

podręcznikach prowadzą do lepszych wyników makroekonomicznych. McClelland mierzył w 

szczególności takie wskaźniki wzrostu gospodarczego, jak elektryczność wyprodukowana w 

kilowatach na jednego mieszkańca, czy teŜ dochód narodowy20 na jednego mieszkańca21. 

Tyrone Schiff natomiast zaproponował duŜo lepszy sposób weryfikacji, choć na zbyt małej 

próbie – tylko 5 spółek, odkrytej przez McClellanda zaleŜności, która polegała na weryfikacji 

hipotezy, zgodnie z którą corocznie wystosowywany przez zarząd list do akcjonariuszy (ang. 

Letter to the Stockholder) nacechowany większą dawką słów odzwierciedlających wysoką 

motywację osiągnięć kadry menadŜerskiej skutkuje wyŜszą ceną akcji w trakcie 

następującego po tym liście roku22. Do analizy wybrano pięć przedsiębiorstw pochodzących z 

róŜnych branŜ. Do pomiaru treści związanych z motywacją osiągnięciu uŜyto testu Wintera23 

który dostarcza algorytm punktowania określonych słów pojawiających się analizowanym 

tekście. Ceny akcji natomiast, uzyskane zostały z portalu internetowego Yahoo! Finance. 

Tabela 1 przedstawia wyniki badania. 

 

 

                                                 
19 Schiff, T. (brak daty). Zaczerpnięte 05.06.2009. Holding a Share in Achievement. Strona internetowa: 
http://www.scribd.com/doc/935656/Achievement-Motive-Imagery-Stock-Price  
20 WyraŜony wg PPP, dzięki czemu moŜna go porównać z dochodem narodowym innych krajów. 
21 Z ekonomicznego punktu widzenia trudno jednak zweryfikować taką hipotezę, ze względu na duŜą liczbę 
potencjalnych czynników wpływających na wzrost gospodarczy, takich, jak cykle koniunkturalne, nagłe i 
nieoczekiwane przez rynki kryzysu skutkujące spadkiem zaufania, co jednocześnie oznacza wycofywanie 
oszczędności z rynków finansowych, a w konsekwencji spadek inwestycji.  
22 Co ciekawe, ceny akcji wzrastają w pierwszej połowie roku, a w drugiej spadają ze względu na niepewność, 
oczekiwania, jakie informacje przyniesie kolejny list. 
23 Winter, D., G. (1987). Introduction to Scoring Motive Imagery in “Running Text”. University of Michigan. 



Tabela 1. Wynik badania Schiffa. 

 
Źródło: Schiff, T. (brak daty). Zaczerpnięte 05.06.2009. Holding a Share in Achievement. Strona internetowa: 
http://www.scribd.com/doc/935656/Achievement-Motive-Imagery-Stock-Price 
 
 
 Jak moŜna zauwaŜyć, patrząc na tabelę 1, im wyŜszy był wynik na skali 

„oczekiwanych” osiągnięć, tym wyŜszy był wzrost (lub niŜszym spadek) cen akcji. Zatem, 

moŜna powiedzieć, Ŝe na tej małej próbie spółek postulowana zaleŜność została 

potwierdzona. 

Podobnie, jak na poziomie jednostkowym, w skali całego społeczeństwa i dobrobytu 

motywacja osiągnięć wydaje się odgrywać istotną rolę, choć w świetle niewielu badań na ten 

temat naleŜałoby poczekać jeszcze z formułowaniem bardziej arbitralnych sądów. 

 

 

 


