
 
 
 
 
 
 
 
 



Мотивацията е процес, чрез който се постига желание в 
другите да реализират набелязаните цели. Тя заема 
изключително важно място в дейността на всеки лидер и е 
процес на стимулиране на отделен човек или на група от хора 
към дейности, насочени за постигане на целите на 
организация. Продуктивността на всяка организация се 
определя от способностите на хората, които работят в нея, и от 
степента на тяхната мотивация. 

 



Мотивацията е процес, породен от неудоволетворени 
потребности. Осъзнаването на потребността насочва човека 
към поведение, чрез което да я удовлетвори. Само 
потребности, които не са удоволетворени, могат да бъдат 
мотивирани.  
Предпоставка за мотивирането са реалните шансове 
потребността да може да се удоволетворява чрез определено 
поведение.  
Удоволетворените потребности на хората не подлежат на 
мотивиране. Едва от момента на новото им възникване като 
неудоволетворени започва процесът на мотивацията.  



Мотивацията е движещата сила, която стои зад всички 
действия на индивида. Тя включва целева насоченост на 
поведението и изисква получаването на пряка и 
своевременна връзка между целенасочените действия и 
постигнатите резултати. Крайният резултат винаги има 
субективно значение и психологическа ценност. 
 
С други думи, мотивацията излиза от самия човек, а 
впоследствие в организациите  тя се направлява от  
ръководителите й. 
 



1. Мотивационни теории 
1.1. Теории на удовлетворението 
Те фокусират вниманието си главно върху основните 
потребности, които мотивират човека.основават се на 
идентификацията на вътрешните подбуди (потребности), 
които карат хората да действат по определен начин. 
Основното понятие в тези теории е потребността. Смята 
се, че човек изпитва потребност при физиологична или 
психологична недостатъчност от нещо.  
 



 Теория за йерархия на потребностите на Е. Маслоу 
(Пирамида на потребностите): 

 
Според  тази теория потребностите са разположени в 
строга йерархична структура. Поведението се определя 
само от незадоволените потребности. Задоволената 
потребност не е мотиватор на поведението. 
Маслоу смята,че преди потребността от дадено ниво да 
бъде най – определящият фактор в поведението на 
човека, трябва да бъде задоволена потребността от по – 
ниското ниво. 



След задоволяване на потребностите от всяко ниво те 
престават да играят ролята на мотивиращ фактор и в 
такъв се превръщат тези от следващото ниво. 
Потребностите на всеки човек са подредени в следната 
последователност: 
1. Физиологически потребности; 
2. Потребности от безопасност и сигурност; 
3. Социални потребности; 
4. Потребности от уважение и признание; 
5. Потребности от реализация и израстване като 

личност. 



Потребностите от първо, второ и трето ниво са крайно 
задоволими, а от четвърто и пето са безкрайни. 
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 Теория на Фредерик Херцберг за двата фактора. 
Според Херцберг съществуват различни фактори, които 
окзват влияние върху поведението на индивидите. Тези 
фактори той разделя на две групи– външни и вътрешни.  
А. Външни фактори. Те включват:  
а) сигурност на работното място;  
б) заплащане;  
в) условия на труд;  
г) статус;  
д) политика на организацията;  
е) равнище на междуличностни отношения;  
ж) социални придобивки.  
 



Б. Вътрешни фактори. Те са свързани с конкретното работно 
място и включват:  
а) постижение;  
б) признание;  
в) работа, която съдържа предизвикателства за преодоляване;  
г) отговорност;  
д) напредък;  
е) израстване на личността, натрупване на опит и развитие. 
  
Факторите от първата група съответстват на по-ниски нива от 
йерархията на потебностите по Маслоу. Докато факторите от 
втората група са еквивалентни на по-горните равнища. 



1.2. Процесуални мотивационни теории 
 
 Теория на очакването 
 

Основната теза в тази теория е, че намерението 
(склонността) на един човек да изпълни определено 
действие зависи от последствията (резултатите), до които 
ще доведе то, както и от полезността и привлекателността 
на тези последствия (резултати) за индивида. 
 



Според теорията  очакванията (а те са в основа на 
мотивацията) преминават през два етапа.  
През първия етап мотивацията се влияе от очакванията за това 
какви усилия ще са необходими, за да се постигне определено 
равнище на изпълнение на задачата.  
 
През втория етап мотивацията се влияе от увереността на 
индивида, че изпълнението на задачата, като резултат от 
положените усилия ще способства за получаването на 
очаквания резултат (възнаграждение).  
 
 



Същевременно значение има и това колко привлекателно е 
възнаграждението, както и каква ще е оценката, която ще му 
дадат другите, включително и дали ще има кой да оцени 
резултатите от работата.  
 
 


