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Motywacja w nowoczesnym podejściu do zarządzania – 
wyzwania dla trenerów i coachów 

 
 
Wstęp 

Współczesne organizacje sportowe mają przed sobą trudne zadanie; muszą 
bowiem pozyskać i zatrzymać przy sobie najlepszych sportowców. Do realizacji tego 
celu nie wystarczy już tylko pasja do uprawiania sportu, która jeszcze kiedyś 
decydowała o pozostaniu przy wybranej dyscyplinie i jej wiernym uprawianiu. 
Współczesnym sportowcom trzeba zaproponować o wiele więcej. Koniecznie staje 
się zatem opracowanie i zastosowanie metod zarządzania ludźmi (grupą sportową), 
które będą zorientowane na identyfikację, pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój 
sportowców o możliwie jak największym potencjale i szansą na sukces sportowy. 

W polskich warunkach biznesowych mamy do czynienia z rodzącym się dopiero 
profesjonalizmem w dziedzinie zarządzania personelem. Upoważnione wydaje się 
stwierdzenie, że w obszarach, w których wykształciły się sposoby działań oparte 
zazwyczaj na amatorskich poczynaniach osób bez menedżerskich wizji 
i kompetencji, trzeba bezwzględnie aplikować rozwiązania najnowszych generacji, po 
to, by szybko i skutecznie przełamać opór materii oraz uzyskać nową jakość 
zarządzania, także w obszarach sportowych. 

Odpowiedzią na potrzeby współczesnych organizacji sportowych w zakresie 
obsługi klienta wewnętrznego, którym jest sportowiec, jest nowoczesne podejście do 
kierowania grupą sportową z nastawieniem na jego potrzeby, oczekiwania 
i aspiracje. Tego typu podejście pozwala rozwijać przywiązanie do organizacji i ludzi 
w niej funkcjonujących poprzez prowadzenie aktywnego dialogu i możliwość 
wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom. 
 

Motywacja w sporcie 

Motywacja jest wewnętrzną siłą, która napędza nas do działania. Pozwala 
wyzwolić wewnętrzną energię, która pcha nas do pracy. Według J.A.F. Stoner’a, R.E. 
Freeman’a, D.R. Gilbert’a, Jr., motywacja to, „psychologiczny stan przyczyniający się 
do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje. Obejmuje czynniki, które powodują, 
wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku.”4 

W zakresie skutecznych mechanizmów wywoływania wpływu na ludzi znajdują 
się nowoczesne systemy motywowania. Współczesna organizacja wymaga, aby były 
wyjątkowo zindywidualizowane i wyrafinowane w swoich środkach. 

Obecnie „w systemie motywowania ważny jest odpowiedni dobór instrumentów czy 
narzędzi motywowania w odniesieniu do warunków i celów przedsiębiorstwa.”5 Zadanie 
to z pozoru nie jest łatwe, albowiem era podmiotowego traktowania członków organizacji 
dawno już minęła. Nie wystarczy teraz delegować uprawnienia i sporadycznie 
kontrolować, czy też dążyć do wspólnych celów pracownika i organizacji. Trzeba tak 

 
4 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr., „Kierowanie”, PWE, Warszawa 2001, s. 427  
5 J. Sikora, „Motywowanie pracowników”, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. 

z o.o., Bydgoszcz 2000, s. 53  
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dobrać system, a w nim narzędzia, aby inspirować wszystkich pracowników do jeszcze 
większej pracy i twórczego myślenia, do nowych - ciągle lepszych pomysłów oraz do 
dalszego rozwijania siebie, gdyż to przedkłada się na rozwój całej grupy.  

Narzędzi motywujących jest bardzo dużo, dlatego zazwyczaj dzieli się je na trzy 
podstawowe grupy: przymus, zachęta i perswazja.6  

Przymus – jest to środek oddziałujący na człowieka poprzez perspektywę 
sankcji, środek ten zakłada odgórnie podporządkowanie się wymogom i decyzjom 
zwierzchników, jest to jeden z najstarszych narzędzi oddziaływujących na ludzi, 
takich jak nakazy, zakazy, polecenia i zalecenia. Narzędzia tego typu nie pozwalają 
na rozwój, nie motywują ich do dalszego kreatywnego działania i utożsamiania się 
z celami organizacji, tylko odtwórczego działania. 

Zachęta – środek ten motywuje poprzez oferowanie określonej wcześniej nagrody w 
zamian za oczekiwane i pożądane działanie. Według teorii wzmocnień nagradzanie 
pozytywnych zachowań, wzmacnia prawdopodobieństwo powtórzenia ich w przyszłości, 
co niesie korzyść dla motywującego. Środkami materialnymi zachęty będziemy nazywać 
benefity finansowe (stypendia, premie), natomiast bodźce niematerialne to przede 
wszystkim prestiż, uznanie, aprobata, możliwość samodzielnego rozwoju itp.  

Perswazja – jest to zupełnie inny środek niż powyżej opisane, albowiem nie narzuca 
nic odgórnie, tylko swoimi narzędziami i składowymi stara się zmienić postawy 
i myślenie motywowanych osób. Przez tą grupę środków motywujący i motywowany 
starają się dążyć do wspólnego celu, pożądanego dla obu stron. Perswazja opiera się 
na wzajemnym dialogu motywowanego i motywującego, konsultacjach i wspólnie 
określanych celach. Wyróżnia  się perswazje racjonalną - występuje ona w formie 
konsultacji, akceptacji, negocjacji, inspirowania lub coachingu. Natomiast perswazja 
emocjonalna odwołuje się do sfery uczuć, a występuje ona w formie np. wmawiania, 
namawiania, apeli. Uważa się, iż porównując perswazję emocjonalną z racjonalną, ta 
pierwsza jest mniej skuteczna i działa mniej efektywniej.  

Coraz częściej odchodzi się od środków przymusu, koncentrując działania 
kierownicze na środkach zachęty oraz perswazji. Wśród narzędzi podnoszenia 
motywacji w u sportowców mogłyby znaleźć się następujące metody/środki (rys. 1.): 

 Stworzenie systemu premiowania zachowań pożądanych poprzez 
motywatory finansowe bądź pozafinansowe (premie za uczestnictwo w 
treningach, osiągnięcie wyznaczonych celów treningowych oraz turniejowych, 
nagrody rzeczowe, sprzętowe, wyróżnienia w postaci medali zasług, nagród 
miesiąca, wyróżnień personalnych itp.). 

 Współuczestniczenie w procesie planowania i prowadzenia cyklu 
treningowego (wspólne ustalanie celów, środków i form treningowych celem 
podnoszenia atrakcyjności jednostki treningowej opartej o feedback 
zawodników dotyczący stosowanych dotychczas form treningu). 

 Włączanie zawodników w proces budowania zespołu (wspólne 
diagnozowanie ról grupowych, określanie najmocniejszych stron 
poszczególnych uczestników, wspólne ustanawianie zasad współpracy oraz 
planowanie strategii gry/zawodów uwzględniając obserwacje i spostrzeżenia 
zawodników). 

 Włączenie się w proces integracji zespołu poprzez uczestnictwo we 
wspólnych pozatreningowych aktywnościach mających na celu zbliżenie się 
zawodników z trenerem oraz bliższe poznanie się. 

 
6 S. Borkowska, „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.” 

[w:] Motywacja i motywowanie, pod red. H. Król, A. Ludwiczyńska, PWN, Warszawa 2006, s. 336. 
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 Wejście trenera w rolę partnera w procesie treningowym, rezygnacja 
z klasycznego układu kierownika i grupy na rzecz tworzenia partnerskiej relacji 
poprzez skracanie dystansu i stawanie się członkiem zespołu (aktywne 
włączanie się w trening poprzez udział w ćwiczeniach czy dostarczanie 
wsparcia merytorycznego/emocjonalnego bardziej podobnego do coachingu 
aniżeli do klasycznego układu kierowania grupa-przywódca grupy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Determinanty podwyższające motywację u sportowców (źródło: opracowanie własne) 
 
 
Podsumowanie 

Klasycznie teorie motywacyjne uwzględniają wzmocnienia materialne 
i pozamaterialne, ale pomijają aspekty efektywnej współpracy, które również mogą być 
gratyfikujące i wzmacniające dla uczestników grupy. W treningu sportowym rolę 
czynników podnoszących motywację pełnią także odpowiednio ukształtowane relacje z 
trenerem, dobrze ukierunkowany proces partnerskiej współpracy i wzajemna chęć do 
poznawania siebie, której czasem brakuje. Aktywny i twórczy dialog pomiędzy 
zawodnikiem a trenerem może być determinantą, podwyższającą chęć do współpracy, 
pozostania w organizacji i ogólne zadowolenie z podejmowanej aktywności. 
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