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Лекція 17. Мотивація і діяльність 

Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 

• дати визначення мотиву та мотивації; 

• проаналізувати концепції взаємозв’язку мотивації і діяльності 
(спілкування, поведінки); 

• розкрити, яким чином характеризують особистість наступні 
мотиваційні утворення: афіліація, мотив влади, альтруїзм, аг-
ресивність. 

Мотив і мотивація  

Мотив – це спонукання до здійснення поведінкового акту, поро-

джене системою потреб людини і з різною мірою усвідомлене або не 

усвідомлене нею взагалі. У процесі здійснення поведінкових актів мо-

тиви, будучи динамічними утвореннями, можуть трансформуватися 

(змінюватися), що можливе на всіх фазах здійснення вчинку, і поведін-

ковий акт нерідко завершується не за первинною, а за перетвореною 

мотивацією.  

Терміном “мотивація” в сучасній психології позначаються як міні-

мум два психічні явища: 1) сукупність стимулів, що викликають актив-

ність індивіда і визначальну її активність, тобто систему чинників, 

детермінуючих поведінку; 2) процес утворення, формування мотивів, 

характеристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову ак-

тивність на певному рівні. 

Виникнення, тривалість і стійкість поведінки, її спрямованість і 

припинення після досягнення мети, налагодження на майбутні події, 

підвищення ефективності, смислова цілісність окремо взятого акту – 

все вимагає мотиваційного пояснення. 

Мотивація і діяльність  

У сучасній психологічній літературі існує декілька концепцій вза-

ємозв’язку мотивації діяльності (спілкування, поведінки). Одна з них – 

теорія каузальної атрибуції. 

Під каузальною атрибуцією розуміється тлумачення суб’єктом 

міжособистісного сприйняття причин і мотивів поведінки інших лю-

дей і розвиток на цій основі здатності передбачати майбутню поведін-
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ку. Експериментальні дослідження каузальної атрибуції показали на-

ступне: а) людина пояснює свою поведінку не так, як вона пояснює 

поведінку інших людей; б) процеси каузальної атрибуції не підкоря-

ються логічним нормам; в) людина схильна пояснювати невдалі ре-

зультати своєї діяльності зовнішніми, а вдалі – внутрішніми чинника-

ми. 

Теорія мотивації досягнення успіхів і уникнення невдач в різ-

них видах діяльності. Не вдаючись у подробиці цієї теорії, необхідно 

зазначити, що прямої кореляції між діяльністю і силою мотиву досяг-

нення успіхів і уникнення невдач психологами не виявлено, бо, крім 

сили і характеру мотиву досягнення успіхів, результати діяльності за-

лежать від складності завдань, що вирішуються, від досягнень будь-

яких невдач у минулому і від інших причин. Залежність між мотиваці-

єю і досягненням успіхів у діяльності не носить лінійного характеру, 

що особливо яскраво виявляється в зв’язку мотивації досягнення успі-

хів і якості роботи. Така якість є найкращою при середньому рівні мо-

тивації і, як правило, гіршає при дуже низькому або дуже високому. 

Важливе значення має співвідношення результатів діяльності і 

тривожність. Психологічними дослідженнями встановлено, що діяль-

ність людини в ситуації, що породжує тривожність, безпосередньо 

залежить не від наявності або відсутності “особистісної тривожності”, 

а від сили “ситуаційної тривожності”, ефективності прийнятих для її 

зниження контрзаходів і точності когнітивної оцінки ситуації. 

У людей, передусім з яскраво вираженою особистісною тривожні-

стю, можливе виникнення почуття безпорадності. Воно виникає часті-

ше за все, коли численні колишні невдачі асоціюються у свідомості 

індивіда з відсутністю у нього здібностей, необхідних для успішної й 

ефективної діяльності, що веде до втрати бажання робити подальші 

спроби і прикладати зусилля до виконання діяльності. У цих випадках 

поряд зі зниженням мотивації звичайно відчувається, що знань і емо-

ційно-позитивної стимуляції діяльності не досить. 

Мотивація й особистість 

Мотиваційні явища, неодноразово повторюючись, згодом стають 

рисами особистості людини. До таких рис передусім можна віднести 
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вже розглянутий вище мотив досягнення успіхів і мотив уникнення 

невдач, а також певний локус контролю, самооцінку, рівень домагань. 

Мотив досягнення успіху – прагнення людини домагатися успі-

хів в різних видах діяльності і спілкування. Мотив уникнення невдач 

– відносно стійке прагнення людини уникати невдач у життєвих ситуа-

ціях, пов’язаних з оцінкою іншими людьми результатів її діяльності і 

спілкування. Локус контролю – характеристика локалізації причин, 

виходячи з якої людина пояснює свою поведінку і відповідальність, як 

і поведінку і відповідальність інших людей, що спостерігаються нею. 

Інтернальний (внутрішній) локус контролю – пошук причин поведін-

ки і відповідальності в самій людині, в собі; екстернальний 

(зовнішній) локус контролю – локалізація цих причин і відповідально-

сті поза людиною, в оточуючому її середовищі, долі. Самооцінка – 

оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей, достоїнств 

і недоліків, свого місця серед інших людей. Рівень домагань (в нашо-

му випадку) – бажаний рівень самооцінки особистості (рівень Я), мак-

симальний успіх у тому або іншому виді діяльності (спілкування), яко-

го розраховує добитися людина. 

Особистість характеризують і такі мотиваційні утворення, як по-

треба в спілкуванні (афіліація), мотив влади, мотив надання допомоги 

людям (альтруїзм) і агресивність. Це – мотиви, що мають велике соціа-

льне значення, оскільки вони визначають відношення особистості до 

людей. Афіліація – прагнення людини бути в суспільстві інших лю-

дей, налагодити з ними емоційно-позитивні добрі взаємовідносини. 

Антиподом мотиву афіліації виступає мотив відкидання, який вияв-

ляється в боязні бути знехтуваним, не прийнятим особисто знайомими 

людьми. Мотив влади – прагнення людини мати владу над іншими 

людьми, панувати, управляти і розпоряджатися ними. Альтруїзм – 

прагнення людини безкорисливо надавати допомогу людям, антипод – 

егоїзм як прагнення задовольняти особисті потреби й інтереси безвід-

носно до потреб і інтересів інших людей і соціальних груп. Агресив-

ність – прагнення людини завдати фізичної, моральної або майнової 

шкоди іншим людям, заподіяти їм прикрість. Нарівні з тенденцією 

агресивності у людини є і тенденція її гальмування, мотив гальмування 

агресивних дій, пов’язаний з оцінкою власних дій як небажаних і не-



181 Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

приємних, що спричиняють жаль і розкаяння совісті. 

У значній частині випадків агресія виникає як реакція суб’єкта на 

фрустрацію – психічний стан людини, що викликається об’єктивно 

непереборними труднощами, які виникають на шляху до мети або до 

вирішення завдання (переживання невдачі). 

Перевірте свої знання 

1. Що таке мотив поведінки? 

2. Які визначення терміну “мотивація” ви знаєте? 

3. У чому полягає теорія каузальної атрибуції? 

4. Які особливості мотивації досягнення успіхів і уникнення не-
вдач? 

5. Яке співвідношення тривожності і мотивації досягнення? 

6. Як можна пояснювати безпорадність з точки зору мотивації? 

7. Яке значення має самооцінка і рівень домагань у процесі моти-
вації? 

8. Яким чином характеризують особистість наступні мотиваційні 
утворення: афіліація, мотив влади, альтруїзм, агресивність? 
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