
Burzliwa motywacja 

W okresie dorastania motywacja i działanie, które z niej wynika, mają pewne swoje 

właściwości. Aby zrozumieć sposób działania nastolatka warto wiedzieć dlaczego tak się 

dzieje i co jest motorem napędowych działania.  

Małe dzieci działają spontanicznie realizując swe pragnienia. Stopniowo uczą się 

podejmowania zadań stawianych przez dorosłych. W młodszym wieku szkolnym potrafią się 

już dostosować do wymagań rodziców i opiekunów, same przed sobą stawiają cele. W okresie 

dorastania stawianie cele są odległe, a działania stopniowo stają się zorganizowane i 

planowane. 

Zdolność stawiania dalekosiężnych celów związana jest z poszerzeniem i 

wydłużaniem perspektywy  życia. Nastolatkowie swobodnie operują w wyobraźni okresami 

własnego życia, co jest wynikiem rozwoju czynności intelektualnych. Istotną rolę w 

postrzeganiu przyszłości odgrywa sposób i zakres wiedzy, ale możliwość samodzielnego 

stawiania celów oraz planowania w okresie adolescencji zakłóca chwiejność emocjonalna, 

czego rezultatem jest krótkotrwały zapał. Właściwością adolescencji jest poszerzanie zakresu 

motywacji i działalności przez wchodzenie w nowe środowiska społeczne, poznawanie 

nowych obszarów wiedzy i wytworów człowieka. Wynikiem tego jest występowanie 

trudności oraz konfliktów związanych z podejmowaniem decyzji. 

Kolejną właściwością motywacji i działalności jest ich kierunek. Tu następuje zwrot 

ze świata przyrodniczego i materialnego charakterystycznego dla okresu dzieciństwa w świat 

wewnętrzny i kwestie związane z zagadnieniami społecznymi. 

W tym okresie charakterystyczny jest romantyzm. Młodzież pragnie doznań piękna, 

poszukuje wzruszeń, interesuje się wędrówkami. Właściwością jest ryzyko i tajemniczość, 

która jest motorem napędowym do działań niebezpiecznych, brawurowych. 

Charakterystyczną cechą jest negatywizm, który nierzadko jest pod postacią uporu, 

nieposłuszeństwa, czy arogancji. Negatywizm związany jest z poszukiwaniem własnej 

tożsamości. Silniejszy opór świadczy o  trudnościach w ustaleniu własnego ja. Trudności te i 

towarzyszące burzliwe przeżycia wewnętrzne mogą wzbogacić osobowość. Natomiast 

nierozwiązane problemy własnej tożsamości mogą doprowadzić do ukształtowania się 

osobowości zależnej, konformistycznej lub będącej w niezgodzie ze społeczeństwem.  

Ale najbardziej charakterystyczną właściwością motywacji i działalności w tym 

okresie jest jej intensywność. Dorastający całkowicie potrafią wsiąknąć w działania na rzecz 

idei, którą wewnętrznie akceptują.  Intensywność  jest ściśle związana z potrzebą czynów, a 

szczególnie czynów nadzwyczajnych, które będą budzić podziw innych. Z potrzebą wielkich 

czynów współwystępuje często zobojętnienie na  działalność pożyteczną, drobną, codzienną. 

Dla młodzieży te czynności są zbyt przyziemne, nudne. 

Po okresie burzliwej motywacji i aktywności w kolejnej fazie dojrzewania 

zainteresowania zaczynają stabilizować się, rozwija się umiejętność dokonywania wyborów, 

wyłaniają się kierunki aktywności. Kształtuje się psychiczna dojrzałość, czyli umiejętność 

stawiania celów dalekich, które będą realizowane przez dalsze etapy życia. 
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