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Què és? 

 Les teories sobre la motivació constitueixen una branca de la 
psicologia que s‟ocupa de la comprensió de l‟activació, organització i direcció 

de la conducta envers la consecució d‟objectius. La paraula motivació ve del 
llatí motivus, que significa força motriu. Aquesta etimologia ja ens indica que 

per la filosofia clàssica la motivació derivava d‟una força interna identificada 
amb la voluntat i subjecta al lliure albir o lliure arbitri. Amb el temps, 

però, el concepte es va anar enriquint amb la introducció de forces 
deterministes com ara el context, la genètica o forces irracionals, donant 
lloc a la pluralitat d‟enfocaments moderns sobre la qüestió. Fent un 

recorregut per les diferents escoles veurem que unes s‟han enfocat cap als 
factors motivants i altres cap al procés; en tot cas els models motivacionals 

avancen cap a dotar de gran importància la dimensió cognitiva. 
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Podríem agrupar les principals teories modernes sobre la motivació en 

quatre grans escoles: 

 Escola psicoanalítica: originada per Sigmund Freud, sosté que tota 

l‟energia psíquica té un origen sexual o agressiu. Aquesta energia es 

canalitza cap a activitats productives mitjançant sistemes de distribució 
d‟energia inconscients que busquen vàlvules de sortida o fons de 
gratificació. Per aquesta escola, la motivació seria l‟intent de l‟ego de 

resoldre els seus conflictes i les seves topades amb les restriccions de la 
realitat mitjançant la sublimació d’energies. Els neo-freudians, en canvi, 

han posat l‟èmfasi d‟altres bases de l‟energia psíquica no necessàriament 
sexual, com ara la naturalesa social. Per exemple, Heinz Hartmann ha 
postulat que la motivació té l‟objectiu d‟assolir àrees del jo lliures de 

conflictes. Robert White sosté que la competència que hi ha darrera de la 
motivació és un impuls bàsic i no es deriva dels impulsos sexuals o 

agressius. Altres membres destacats d‟aquesta escola són Carl Jung i Alfred 
Adler. 

 Escola conductista: escola psicològica dominant als EEUU entre la I 

Guerra Mundial i els anys seixanta. Creu que la motivació és adquirida i 

respon a una dinàmica d‟estímuls i respostes observables i mesurables. El 
cicle del comportament per una persona seguidora del conductisme passa 
per les fases d‟excitació, reforç positiu i resposta selectiva. L‟escola aplicà 

als humans observacions empíriques sobre les respostes condicionades dels 
animals. El conductisme rebutja la noció d’objectius i finalitats i posa 

l‟èmfasi en la idea d‟hàbit. Els dos representants més destacats del 
conductisme són John B. Watson i B. F. Skinner. 

 Escola humanista: els enfocaments humanistes postulen que la 

motivació  principal que mou les persones és actualitzar les seves 

potencialitats úniques. El psicòleg més representatiu d‟aquesta corrent és 
Abraham Maslow, que descrigué una cèlebre jerarquia de necessitats que 
progressen de les merament fisiològiques (aliment, sostre) a les més 

relacionals i transcendentals (seguretat, sentiment de pertinença, 
autoestima i autorealització). El progrés d‟un estadi a un altre de motivació 

ve condicionat per la satisfacció de les necessitats en els nivells 
inferiors. També s‟inscriu en aquesta escola la teoria dels factors de 
Herzberg, que és una variant de la de Maslow. En la teoria de Herzberg els 

factors higiènics coincideixen amb els nivells més baixos de la necessitat 
jeràrquica de Maslow, mentre que els factors motivacionals coincideixen 

amb els nivells més alts. 

Els resultats d‟alguns estudis d‟aplicació de la teoria de Herzberg han aportat 

resultats contradictoris i s‟han trobat evidències d‟invalidesa quan l‟estudi es 
replica a cultures/contextos diversos ja que els resultats que donen són 

diferents. Val a dir però que el seu treball va servir per avançar en l‟estudi 
de la motivació aplicada a l‟entorn laboral. 

 Escola cognitiva: les teories cognitives de la motivació creuen que la 

conducta depèn de la interpretació que fan els individus de la informació. La 
motivació no es considera un conjunt mecànic o innat de processos, sinó un 

conjunt intencionat i persistent de comportaments basats en la informació 
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disponible. Les expectatives, en base a experiències passades, serveixen 
per dirigir la conducta cap a objectius determinats. L‟escola cognitiva 
s‟interessa per les expectatives que cada individu associa als esdeveniments 

futurs, les opcions alternatives, l‟establiment d‟objectius i el càlcul de 
probabilitats d‟èxit. Posats a triar entre dues opcions, la que més motivarà 

serà la que maximitzi una funció que combina el valor i la probabilitat d‟èxit.  

Dins d‟aquesta escola,  Victor Vroom exposà al 1964 el model cognitiu de 

motivació a la feina. En aquesta teoria s‟entén que cada persona es 
comporta de manera racional en la decisió de cap on dirigir el seu esforç, 

així que invertirà treball i esforç en tasques que li retornaran els resultats 
que desitja. 

Les principals proposicions d‟aquesta teoria són: (Aguirre et al.) 

a. Tota acció s‟associa a un resultat. 

b. Tot resultat implica un grau de satisfacció- insatisfacció. 

c. Cada comportament pot portar associat a priori una determinada 
expectativa respecte als resultats. 

d. La persona escollirà els comportaments que impliquin major satisfacció. 

Així Vroom formula un model de valències i expectatives que intenta predir 

l‟elecció entre tasques o nivells d‟esforç: 

Força= Valor x Expectativa. 

Altres autors com Porter, Lawler, Suttle han treballat la teoria de les 

expectatives. 

Enquadrada en la mateixa escola, la teoria de la dissonància cognitiva de 
Leon Festinger postula que quan una persona té creences que són 

incompatibles entre elles o amb el seu comportament, sentirà un malestar 
que l‟impulsarà a intentar reduir aquesta incongruència a través del canvi 
d‟aquestes creences o actituds. 

 Teoria de la fixació d’objectius: Edwin Locke destaca el paper 

motivador dels objectius específics en el comportament de l‟individu. En 
igualtat de condicions (capacitat, coneixement de la tasca, atractiu de les 
recompenses, disponibilitat de recursos), una persona treballadora amb 

objectius clars i definits tindrà un millor acompliment que una altra que els 
tingui difusos. Per tal que els objectius acompleixin el seu paper motivador 

han de tenir un determinant grau de dificultat (si és molt baixa o massa alta 
no motiven), han de ser específics (assenyalar clarament i amb precisió què 
és el que es desitja assolir i en quin temps). Aquest tipus d‟objectius 

intensifiquen la motivació, orienten la conducta en un determinat sentit  i 
estimulen la persistència al llarg del temps, fins a assolir-los. Però cal tenir 

present que cal retroalimentació: la persona ha de poder fer un seguiment 
dels seus progressos i saber on està en tot moment. 

En aquest mateix sentit per a Bateman (1999) treballar per assolir una fita 

específica i difícil és una gran força motivadora i actua com a estímul intern. 
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Alguns dels principals enfocaments contemporanis vinculats a la 

motivació intrínseca: 

Hi ha situacions i/o persones en les quals les recompenses extrínseques no són 

suficients. Segons Reeve (1994) “quan les persones realitzen activitats per 

satisfer necessitats amb causa personal....actuen per motivació intrínseca”, això 
vol dir quan el comportament està autoregulat i sorgeix de les necessitats, 
interessos o curiositats personals.  

En aquesta línia trobem: 

 Mihály Csíkszentmihályi. Teoria del “Fluir”. Aquest autor denomina 

“flux” a l‟estat de concentració en què es dóna una implicació total en 

l‟activitat que s‟està duent a terme. Durant aquest estat, les accions, 
pensaments i moviments se succeeixen els uns als altres amb naturalitat, 
enmig d‟una enorme satisfacció i una aparent facilitat encara que la tasca 

sigui molt difícil. 

Una de les principals condicions perquè es doni el “flux” és el nivell de repte 

òptim. És a dir la situació en què el nivell d‟habilitat de la persona és igual al 
nivell de dificultat de la tasca. 

  Veure „Guia de Treball‟ per més informació sobre aquesta teoria. 

 Daniel Pink en el seu llibre “La sorprendente verdad sobre lo que 
nos motiva” mostra evidències que els incentius econòmics només 

compleixen una funció motivadora en tasques repetitives, mecàniques i/o 
rutinàries. Per aquelles tasques amb valor afegit els incentius no només no 

compleixen la funció sinó que a més tenen l‟efecte contrari.  

Per a més informació sobre aquesta teoria pots accedir a un TED que 

t‟oferim als „Materials en línia‟ on el mateix Pink examina el procés de 
motivació i il·lustra la seva teoria amb exemples molt recents. 

 

Eines 

Exposem en primer lloc tres eines concretes per implementar les solucions 

proposades per les teories de la motivació: 

 Teoria de les expectatives, segons Claver et al. (1996:315), l‟aplicació 

de la teoria de Victor Vroom a la pràctica empresarial exigiria: 

 Determinar quines són les recompenses més valorades per les 
persones treballadores. Proporcionar recompenses desitjables. 

 Calcular el nivell d‟acompliment considerat acceptable i assolible 
per tal que les persones treballadores sàpiguen què és el que han 
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d‟aconseguir per rebre la recompensa i estiguin segures que és 
quelcom possible d‟assolir. És a dir, crear expectatives d‟èxit. 

 Relacionar convenientment la recompensa amb el nivell 

d‟acompliment. 

 Assegurar-se de l‟adequació de la recompensa amb l‟esforç 
realitzat. 

 Relacionar convenientment la recompensa amb el nivell 
d‟acompliment previst. 

 Teoria de la fixació d’objectius: George T. Doran descriu l‟objectiu 

ideal en termes de motivació amb l‟acrònim SMART: 

 Specífic: l‟objectiu ha de ser simple, significatiu, ben definit. 

 Mesurable: ha de tenir criteris per verificar-ne l‟acompliment. 

 Aconseguible: un objectiu irreal no motiva. 

 Rellevant: ens ha d‟implicar, emocionar. 

 Temporalitzat: ha d‟estar circumscrit en el temps (quant 

trigarem?). 

Per altra banda resulta molt recomanable que les persones treballadores 

participin en el procés d‟establiment de fites, ja que produeix un major 
grau de compromís. 

 Motivacions intrínseques. 

 La teoria de “flux” té una important aplicació ja que es pot 

disminuir l‟avorriment, l‟apatia, la preocupació o l‟ansietat ajustant 

dos variables:  

o Dificultat de la tasca/repte 

o Habilitats personals  

Procurant que les persones treballin en els estats de “flux”, 

“activació”, “control”. 

 La teoria de Daniel Pink, fonamentada en sòlids estudis sobre la 
motivació, ens aporta un nou paradigma ja que si sempre s'ha 

cregut que els incentius econòmics tenien força motivadora per 
aconseguir resultats, Pink demostra que no només aquests 
incentius no tenen aquest "poder" sinó que tenen l'efecte contrari. 

El model proposat per Pink, molt alineat amb la teoria del sentit de 

Viktor Frankl i amb Mihaly Csikszentmihalyi, suposa posar el focus 
en les motivacions intrínseques, el que no podem obviar és que 
també suposa una manera diferent de liderar equips de treball, on 

allò professional i allò personal s'han de tractar d'una manera més 
holística. 
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En els últims temps l‟arribada de les xarxes socials ha fet possible vincular la 

motivació individual amb un pacte social. Hi ha portals que permeten fer 
públics una fixació d’objectius i les persones de la nostra xarxa en fan el 

seguiment de l‟acompliment. Aquesta mena d‟objectius públics reforcen el 
compromís en haver-hi testimonis objectius del nostre progrés. Alguns portals 
són WorkSimple, GoalsOnTrack i Stickk. 

Altres conceptes sorgits a través de les xarxes socials que es poden vincular a 
la fixació d‟objectius són:  

 Time-boxing: és un concepte sorgit de l‟àmbit de la programació 

consistent en una gestió del temps a partir de cicles curts de 
treball/descans. La versió més coneguda és la Tècnica Pomodoro (o 
rellotge de cuina) basada en cicles de treball de 25 minuts amb descansos 

de 5 minuts. La idea de programar el temps de descans per augmentar la 
motivació també està present en els treballs de Neil Fiore (veure Bibliografia 

Bàsica). 

 Gestió de tasques: una de les tècniques més populars és la coneguda 

com Getting Things Done de David Allen, basada en la priorització de 
tasques per evitar la sensació de bloqueig que provoca la mala planificació. 

Un registre extern de les tasques a fer dóna la tranquil·litat cognitiva de 
saber en tot moment quin és el següent pas. 

 

 

La dada 

Segons un estudi conjunt de les Universitats de Ghent i Padova publicat a 

Psychological Science (2011) les persones que creuen en l‟existència del lliure 
albir o lliure arbitri i confien en la voluntat individual tenen una actitud més 

procliu a la motivació i la concentració que les persones que creuen en 
conceptes deterministes com ara el destí, la genètica o la química cerebral. 

 

 

 

http://getworksimple.com/
http://www.goalsontrack.com/
http://www.stickk.com/
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM ARRIBAR A UN ESTAT DE FLOW (segons Mihály 
Csíkszentmihályi) 

 

 Triar una tasca on es doni un equilibri entre les 

nostres habilitats i el repte que ens planteja.  

 No anticipar res més enllà de la tasca, ni 
gratificació ni recompensa. La pròpia tasca és la 

recompensa. Veure-la com un joc. 

 Simplificar l’espai de treball, eliminar 
distraccions, emprar eines creatives. 

FLOW 
 

 Estem immersos en la tasca, a la “zona”. 

 No pensem en termes d’èxit o fracàs. 

 La tasca ens sorprèn contínuament, sentiment 
de descoberta, d’exploració. 

 Es distorsiona el sentit del temps, les hores 

passen i ens semblen només minuts. 

 Veiem com els nostres límits són posats a 
prova, els estímuls són continuats, sobre-
aprenem. 

 

AVALUACIÓ 
 

 Sabíem quin objectiu perseguíem? 

 Hem cedit a distraccions o línies de treball 
tangencials a la tasca definida? 

 Ens hem avorrit o angoixat? 

 Hem mirat el rellotge repetidament? 

 

Si la resposta a alguna d’aquestes preguntes és 
positiva no hem estat en un autèntic estat de flow: 

 
L’ESTAT DE FLOW NO ÉS TREBALLAR MOLTES HORES 
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L’experiència 

 

 L‟experiència exposada a continuació ha estat facilitada per Ruth Pablo, 

cap de Desenvolupament i Comunicació Interna de Port de Barcelona. 

 

 

 

L‟experiència que volem compartir està emmarcada en un procés de 

transformació de l‟organització en el Port de Barcelona. És un procés on 

comptar amb el coneixement de l‟opinió de les persones i el seu estat de 
motivació i satisfacció és especialment rellevant. Com és bàsic, per conèixer 
aquesta informació es realitza de forma sistemàtica i periòdica una enquesta 

d‟opinió interna. En tot aquest treball, comptar amb l‟acompanyament d‟e-
motiva (http://www.e-motiva.com) ha estat de gran ajuda. 

 

Els elements clau: la comunicació i la participació. 

En totes les edicions es realitza una campanya de comunicació molt potent 

destinada a fomentar la participació. La primera premissa és posar un nom al 
projecte, el nostre “Digues la teva!”. L‟element diferencial es dóna en la darrera 

edició, on es decideix la importància d‟implicar a un grup de prescriptors amb 
representació en totes les àrees. La clau és que es tracti de persones amb 
credibilitat i capacitat d'influir, formal i informalment, en el seu entorn per tal 

de fomentar la participació del seus companys i companyes. El resultat 
d‟aquesta experiència va representar créixer la participació en un 16%, passant 

del 45% al 61% de participació en la darrera edició. Aquest grup de 
prescriptors va col·laborar des del inici del projecte, tant en el disseny de 

l‟enquesta, identificant els temes d‟interès, com en la difusió de claus de 
confidencialitat per accedir a l‟enquesta on-line. A més com a reforç, mentre 
l‟enquesta s‟està duent a terme, es comunica diàriament la participació. 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-motiva.com/
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L‟altre aspecte comunicatiu rellevant es dóna amb els resultats. Tan bon punt 

es disposa dels resultats, aquests es difonen a tothom mitjançant la intranet. A 
més es fan presentacions dels resultats adreçades als directius, a la 

representació dels treballadors i treballadores, comptant amb la seva opinió 
durant tot el procés, i per descomptat a totes les persones interessades 
mitjançant sessions obertes. 

El canvi més significatiu és, sense dubte, la participació de les persones en la 
cerca de propostes que ajudin a millorar la motivació i la satisfacció. És un 

aprenentatge força important per a tothom: per a la direcció entendre que les 
mesures destinades a millorar els aspectes reflectits en els resultats són una 

responsabilitat compartida, i per a les persones de l‟organització, donar el pas 
de passar de víctimes a protagonistes de les solucions. Aquest va ser un procés 

molt participatiu. Es van realitzar sessions amb 6 o 7 grups de treball 
cadascuna dinamitzades per l‟equip de l‟àrea de Desenvolupament i 
Comunicació Interna que seguien una metodologia que afavoria al màxim 

l‟aportació de propostes. La metodologia consistia en realitzar un treball 
individual de pensar propostes, per posteriorment compartir-les amb el grup i 

finalment prioritzar-les. La metodologia en si mateixa va ser el primer factor 
d‟èxit. 

El segon factor clau d‟èxit en aquest procés va ser definir dos àmbits clars 

d‟actuació, primer l‟àmbit més proper, és a dir, aquell on els canvis a fer i les 

iniciatives es poden fer des dels mateixos equips; i després, un altre àmbit de 
propostes adreçades a la direcció general o altres àrees de l‟organització. 

El tercer factor clau d‟èxit va ser la priorització. En aquests processos és 

important gestionar les expectatives, per tant, un element important consistia 
en triar 2 o 3 propostes per dur a terme en l‟àmbit més proper, basant la 

decisió en criteris de viabilitat i impacte, i altres 2 o 3 propostes adreçades a la 
direcció general, basant en aquest cas la decisió en l‟impacte, ja que la viabilitat 

de la proposta requereix la decisió de qui l‟ha de dur a terme. 

Per acabar el projecte, els responsables de cada subdirecció general es van 

comprometre a posar en marxa de 3 a 5 accions proposades pels seus equips i 
el director general va assumir una sèrie de compromisos en base a les 

propostes de totes les persones que van participar en el procés. En total es van 
realitzar 19 sessions de generació de propostes i es van rebre 516 propostes 
adreçades a la direcció general que es van aglutinar en 3 grans temes a 

treballar.  

En aquests moments, valorem de manera positiva el resultat d'aquesta 

iniciativa en l‟àmbit de la motivació, si bé, per poder contrastar en detall el seu 
impacte haurem d‟esperar a properes edicions. De tota manera, identifiquem 

una certa reducció en indicadors de gestió bàsics (percentatge i cost de la 
rotació o conflictivitat laboral, com exemples), encara que el context 

socioeconòmic també influeix. Mes enllà d‟això, podem afirmar amb rotunditat 
que el procés en si mateix ha estat molt enriquidor, ajudant tant a l‟equip 
directiu com a tots els participants a sentir-se responsables de continuar 

avançant en aquest àmbit. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Entrevista d’Eduard Punset a Mihály Csíkszentmihályi 

Entrevista al creador del concepte del flow, el psicòleg i sociòleg croata Mihály 

Csíkszentmihályi. 

http://www.pensamientoconsciente.com/?p=2620 

 

Xerrada TED: Dan Pink i la sorprenent ciència de la motivació 

Xerrada del portal TED del reconegut guru Dan Pink on examina el concepte de 

la motivació, començant amb un fet que els/les sociòlegs/òlogues coneixen però 

no així la majoria de gerents: els mètodes tradicionals de recompenses no 
sempre són tan efectius com pensem. 

http://www.ted.com/talks/lang/es/dan_pink_on_motivation.html  

http://www.pensamientoconsciente.com/?p=2620
http://www.ted.com/talks/lang/es/dan_pink_on_motivation.html


 

Un i t at de Cone ixement  – Teor ies  sobre la mot ivac ió  

Ju l i o l  2 0 1 2 

factorhuma.org  -12- 

Fundació Factor Humà 

 

Xerrada TED: Mihaly Csikszentmihalyi sobre la fluïdesa  

Mihaly Czikszentmihalyi es pregunta: "Què fa a la vida digna de ser viscuda?” 
Observant que no són els diners el que ens fa feliços, l'autor repassa aquelles 

coses en les quals trobem plaer i satisfacció plena, aquelles activitats que ens 
brinden un estat de "fluïdesa", com el defineix ell mateix en aquesta xerrada. 

http://www.ted.com/talks/lang/es/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow.html  

 

Sánchez Silva, Carmen. “Motivación en tiempos de crisis”. El País, 01/04/2012. 

Encara que els dirigents de les companyies sàpiguen que la motivació és un 

corrent interior de cada persona, també són conscients que posar les bases per 
incentivar-la és responsabilitat seva. I hi ha empreses que es mouen en 
aquesta direcció, que pretenen que els seus treballadors tinguin bones relacions 

entre ells i siguin reconeguts els motors de la satisfacció en el treball, segons 
un estudi. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9
403  

 

“La programació Neurolingüística”. Fundació Factor Humà, 06/07/2011. 

Sota el nom de PNL es coneixen un conjunt de models, habilitats i tècniques per 

pensar i actuar de forma efectiva a partir del modelatge de les estructures 
lingüístiques, els mapes mentals i els patrons de comportament de les persones 

que han arribat a l‟excel·lència en el seu camp. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

863 

“Treballar des del sentit”. Fundació Factor Humà, 01/12/2009. 

El terme treballar des del sentit fa referència a la convicció d‟una finalitat 

última, que doni coherència a les nostres accions, en un entorn laboral propici 
que permeti passar de l‟individu que viu amb sentit a les organitzacions amb 

sentit. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

267  

“Motivar a les persones”. Fundació Factor Humà, 27/06/2003. 

Unitat de coneixement on vam abordar la motivació des del prisma de l‟escola 

humanista de Maslow. 

http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8330  

http://www.ted.com/talks/lang/es/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow.html
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9403
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9403
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8863
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8863
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8267
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8267
http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8330

