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Bevezetés
A gyermekek óriási mo vációval születnek - ez az, ami segít nekik a
fejlődésben és a tanulásban. A gyermekkori fejlődésük során azonban,
legfőképp a serdülőkorban ez a mo váció általában csökken. A mo váció
kulcsfontosságú tényező az ember sikerében és teljes boldogságában. Ha
megértjük, hogy mi mo válja az általunk nevelt és taníto  gyermekeket, ez
segítséget nyújt nekünk abban, hogy előmozdítsuk belső mo vációjukat, és
hatással legyünk sikereikre és boldogságukra.

A mo váció nem tudatos döntések eredménye, hanem sokkal inkább a
személyiségből, az önképből, és a jövőre vonatkozó várakozásokból ered. Az
életcélunkhoz hasonlóan, a mo vációt sem 'feltaláljuk', hanem megtaláljuk,
majd tudatosul bennünk.

A Mo vációs Térkép Profil annak alapján került meghatározásra, ahogyan
Dániel a Mo vációs Teszt Kérdőív kérdéseire válaszolt.

A Mo vációs Térkép megalkotását az emberi mo vációra vonatkozó kiterjedt
kutatások előzték meg, amelynek három fő forrása van: Abraham Maslow
szükségle  hierarchiája, Edgar Schein karrier horgonyai, valamint az
Enneagram személyiség pológia.

A Mo vációs Térkép három halmazt tartalmaz, amelyek mindegyikében három
mo vátor szerepel. Ez azt jelen , hogy összességében kilenc fő mo vátor van.

 

 

  

Rendszerint három dominál a mo vátorok közül, de ez változó: lehet, hogy
ke ő emelkedik ki, vagy több mint három bukkan fel erőteljesen. A három
domináns mo vátor közül létezik egy fő mo vátor – fontos, hogy a fiatal olyan
dolgokra és tevékenységekre fókuszáljon, melyek kielégí k ezt a mo vátorát.
Ha a top mo vátora kielégíte , ez lehetővé teszi, hogy elköteleze  és mo vált
legyen. Tehát a mo vátorok feltérképezésének ezért van alapvető fontossága.
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A KILENC MOTIVÁTOR
A kilenc mo vátor három halmazon belül található, ahogyan az alábbi diagram
mutatja:

 

 

  A következő oldalon megismerheted Dániel mo vációs
tendenciáit.
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Összefoglaló
Az Abszolút Erősség diagram az egyes mo vációs klaszterek viszonyát mutatja
a másik ke őhöz képest. Az ábra jó képet ad arról, hogy mi az, ami igazán
fontos Dániel számára a mo vációval kapcsolatban. Ha a három szín eloszlása
nagyjából egyenletes, az kiegyensúlyozo ságról tanúskodik: mind a
Kapcsolatok, mind az Eredmények, mind a Növekedés halmaz által egyenlő
mértékben jut mo vációhoz.

A diagramból ezeket érdemes megvizsgálni:

Az egyik dominál?
Egyikük különösen gyenge?
Egyensúly van?

 

 

  

Dániel domináns halmaza: Nincs dominancia

Nincs klaszter dominancia, Dániel mo vátorai kiegyenlíte ek. Ez
kiegyensúlyozo ságra utal, szemben az erős fókuszáltsággal. Ez nem jobb vagy
rosszabb, a helyze ől függ, hogy a klaszterek vagy a mo vátorok ado
kombinációja mennyire hasznos vagy eredményes. Ebben az esetben a
rugalmasság erősségként jelenhet meg, párhuzamosan a különböző
tevékenységekben. Dániel könnyedén, stressz nélkül tud egyik feladatról egy
teljesen más feladatra váltani úgy, hogy közben megtartja mo vációját.
Másrészt különös figyelmet kell fordítani mo vátorai megoszlására, vajon
van-e belső konfliktus közö ük.
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Személyes Profil
A 30+ pontszám egy ’tüskét’ mutat – ez egy rendkívül erős mo vátor
A 10-es vagy annál kisebb pontszám egy fordíto  tüskét jelez – ez egy
gyenge mo vátor
Az 5-nél alacsonyabb pontszám rossz érzést jelenthet azokkal szemben,
akiknél ez domináns mo vátor

Mindenkor tartsuk azt észben, hogy nincsen jobb vagy rosszabb mo vátor
vagy mo vációs pontszám – csak különbségek vannak. Lényeg, hogy milyen
módon tudjuk ezt célunk elérésére felhasználni. A nem kiugróan magas,
hasonló szintű pontszámok egyensúlyt sugallnak; a tüskék kiugró értékeket
mutatnak.

 

 

  

A pontszámok eloszlása
A kilenc mo vátor pontszámainak eloszlása további rálátást ad Dániel
mo vációjának mozgatórugóira. A fókuszáltság mértékét a legerősebb és a
leggyengébb mo vátor közö  különbség adja ki. A legerősebb és leggyengébb
mo vátor közö  különbséget 8 pon g átlagosnak nevezzük, a fölö  viszont
fókuszáltságról beszélünk.
Dániel esetében a tartomány szélessége

 
10 ami azt jelzi, hogy Dániel fókuszált abban, ami mo válja őt, és a top 3 mo vátora (főleg
az első) fontos ahhoz, hogy elégede nek és boldognak érezze magát.

 



Elsődleges mo vátor

A Felfedező
Cél
Megváltoztatni a világot
Értelem

Mo vációs stratégiák

A Felfedező
Dániel nagyon jó abban, hogy fontos feladatok és jelentős tevékenységek melle  elköteleződjön, ezért annak
folyamatos hangsúlyozásával, hogy az ado  feladat vagy tevékenység mennyire fontos, nagyobb
hozzájárulást kaphatunk tőle.
A papír alapú feladatok demo válják; az egyértelmű ok vagy cél nélküli írásbeli feladatokat Dániel nem
szívesen végzi, nem látja a tanulási hasznukat.
Dániel számára fontos, hogy amit csinál, az változást hoz létre akár egy támogato  csoporton belül, mások
segítése által, vagy ahogyan egymásra hatnak a barátaival. Adj neki rendszeres minőségi visszajelzést a
teljesítményéről.
Dániel igényli, hogy újra és újra ellenőrizzék, hogyan halad a célkitűzések és tervek megvalósításában. Ügyelj
arra, hogy átbeszéljétek ezeket annak érdekében, hogy fókuszált maradjon.
Dániel gyorsan meg tudja unni a dolgokat, ezért a napirendi pont a változatosság. Biztosíts többféle
tevékenységet számára, és kerüld az ismétlést, ru nt.
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Felfedezőként Dániel szükséglete, hogy magasabb rendű értelmet keressen.
Értékes és fontos dolgokkal akar foglalkozni, amelyek jelentős változást
eredményeznek. Olyan tevékenységekben szeret közreműködni, amelyekben
őszintén hisz, és amelyek jobbá teszik az életet. Dániel jó abban, hogy
felismerje saját értékeit – és olyan foglalatosságot keres, ahol megmutathatja
ezeket az értékeket. A magasabb rendű értelem keresése csillapíthatatlanul
kíváncsivá teszi – látni akarja az összképet a világban – miről is szól ez az
egész? Az ismétlődő és ru n feladatokat értelmetlennek tartja, és ez erősen
demo válja őt.

Íme néhány javaslat, amely segíthet a kommunikációban Dániel esetében
ahhoz, hogy még mo váltabbá és elköteleze é váljon.

 

  



Másodlagos mo vátor

A Barát
Odatartozás
Barátság
Tartalmas kapcsolatok

Mo vációs stratégiák

A Barát
Ma már nagyon sok formája létezik az internetes közösségi csoportoknak. Dániel már biztosan fenn van a
Facebook-on vagy valamelyik másik hasonló oldalon. Hogyan tudnál ilyen jellegű belső hálózatokat létrehozni
az iskolán belül? Ehhez a csoporthoz való hozzáférés nagyon mo válná őt.
Dániel szere  az állandóságot, és több támogatásra lehet szüksége, ha változások várhatóak. Gondold át,
hogy milyen plusz gondoskodásra lehet szüksége ilyen helyzetben.
Gondolkozz elérhető iskolán kívüli klubon és társaságokon. Dániel valószínűleg hajlandó lenne csatlakozni
ezekhez, és jól érezné magát bennünk.
A környezet fontos Dániel számára, nem szere  a barátságtalan, rosszkedvű és ellentmondásos légkört. Szinte
lehetetlen számára dolgozni egy olyan csoportban - vagy tartozni hozzá -, ahol gyakoriak a rossz kapcsolatok.
Fogadd el, hogy Dániel alapvetően csapatjátékos, tehát a csoportmunkában való tanulás az ideális számára.
Hogyan tudod úgy kialakítani az oktatási módszereidet, hogy sok lehetőség legyen csapatban dolgozni?
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Barátként Dániel tartozni akar valahova. Egy szoros bará  kör tagja akar lenni.
Szeret másokkal együ  vagy csapatban dolgozni. Ha változás van a láthatáron,
tudni szeretné, hogy fog ez hatni a többiekre. Dániel szere  a jó társasági
életet, a lojalitás és a folytonosság kulcsfontosságú értékek számára. Szüksége
van arra, hogy önmagáért értékeljék, és keresi a lehetőségeket, hogy minél
nagyobb közösséghez kapcsolódjon. Nagy valószínűséggel magas szintű társas
készségekkel rendelkezik, és élvezi a közösségi háló adta lehetőségeket, mint
pl. Facebook, Instagram stb.

Íme néhány javaslat, amely segíthet a kommunikációban Dániel esetében
ahhoz, hogy még mo váltabbá és elköteleze é váljon.

 

  



Harmadik mo vátor

A Megőrző
Biztonság
Bizonyosság
Stabilitás

Mo vációs stratégiák

A Megőrző
Vannak emberek, akik szeretnek önállóan dolgozni, minimális együ működés és ellenőrzés melle . Azonban
Dániel igényli a személyes figyelmet ahhoz, hogy a legjobbat nyújtsa. Gondolkozz azon, hogyan tudsz rá
hatni. Lehetőleg kis beavatkozásokkal, de rendszeresen.
Rendszeresen adj rövid eligazítást Dániel számára az előrehaladásáról. Az igazi Megőrző szeret magasan
struktúrált lépések mentén tanulni – és ha eligazítod őt ezekről a lépésekről és azok előrehaladásáról, akkor a
legjobbat fogod kihozni belőle.
Dániel szere  a napi ru nt, és ez jelenthet ismétlődő feladatokat is. Törekedj arra, hogy a lehető legtöbb
stabilitást és napi ru nt biztosítsd számára. Amikor ezt a napirendet meg kell változtatni, erről tájékoztasd.
Dániel tudni akarja, merre halad, és pontosan mit kell csinálnia. Ha megosztod vele az elvárásidat, az
óraterveket és a célokat, valamint a terveze  eredményeket, ez kétségkívül a legjobbat fogja kihozni belőle.
Tedd lehetővé, hogy Dániel megtapasztalja az önálló tervezés élményét egy olyan projektben , amely
részletes előkészítést igényel.
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Megőrzőként Dániel biztonságot igényel. Véde  és biztonságos helyzetben
akar lenni, és szeretné pontosan tudni, hogyan fognak alakulni a dolgok a
jövőben. Szere  a megerősítést, és ha tudja a várható végeredményt. Döntési
helyzetben kerüli a kockázatot. Dániel részletes terveket akar készíteni, ezért
nagyon mo váló számára, ha rendszeresen pontos információt kap. Fontos
neki a ru n, és hogy tájékoztassák arról, ami történik, különösen, ha az
hatással van a napirendjére, vagy jelentős változással jár számára.

Íme néhány javaslat, amely segíthet a kommunikációban Dániel esetében
ahhoz, hogy még mo váltabbá és elköteleze é váljon.

 

  



Legalacsonyabb mo vátor

A Sztár
Elismertség
Tisztelet
Státusz
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A Sztár Dániel legalacsonyabb pontszáma, tehát számára teljesen idegen, hogy
szteljék vagy nagyra becsüljék önmagáért, vagy azért, amit elért. Dániel

valószínűleg kerüli, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, és nem szere  a
nyilvános dicséretet és elismerést. Mivel a Sztár a legalacsonyabb pontszáma,
nem valószínű, hogy mo válni lehet őt oklevéllel, medállal, jelvénnyel, jó
pon al és nyilvános dicsére el.

Miért fontos az utolsó mo vátor?
A legalacsonyabb mo vációs pontszám sokat elárulhat. Lehet, hogy a három
legmagasabb pontszám izgalmasabb, de a legalacsonyabb mo vátor
tudatosítása szintén adhat számodra hasznos kulcsokat a mo váció és az
elköteleződés javításához.

Először is tedd fel a kérdést: okoz-e gondot a legalacsonyabb mo vátor Dániel
számára? Gyakran úgy is hívjuk ezt, hogy higiénés faktor, ami azt jelen , hogy
ez a mo vátor nem mo vál bennünket, de hiánya alulmo váltsághoz vezet.

Másodsorban a legalacsonyabb mo vátor befolyásolhatja, hogyan érez Dániel
másokkal kapcsolatban. Például, ha a Sztár a leggyengébb mo vátorunk, és
olyasvalakivel vagyunk egy csoportban, akinek a Sztár a top mo vátora, akkor
valószínű, hogy irritálónak tartjuk a másik 'feltűnősködését' (mert ilyennek
látjuk) – különösen, ha nincs egyetlen közös mo vátorunk sem a top
háromban.

Szerencsére a Mo vációs Térkép közös nyelve és az önismeret fejlődése segít
feloldani a kapcsolatok közö  ellentéteket.

 



Mo vációja tekintetében Dániel jelenleg a
Töltő Zónában van. Ez azt jelen , hogy magas
szintű mo vációval rendelkezik, és az élete
néhány területén fel van töltve a top 3
mo vátora. Csupán arról van szó, hogy 1-2
mo vációs terület kisebb fejlesztése vagy
energia-bevitele nagy hatással lehet rá, és
ezáltal Dániel még mo váltabbá válhat.
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Jelenlegi mo vációs szint
A Személyes Mo vációs Pontszám kifejezi, hogy jelenleg mekkora mértékben
érzi Dániel, hogy a három fő mo vátora ki van elégítve. Habár a pontszám
függhet különböző olyan tényezőktől is, amelyek hatással voltak rá a kitöltés
idején, biztos, hogy jó visszajelzést ad neked jelenlegi mo vációs szintjéről, és
képessé tesz rá, hogy beazonosítsd azokat a területeket, amelyre
összpontosítva javíthatsz Dániel mo vációs szintjén.

Az alábbi diagram négy szakaszt mutat a személyes mo vációs szint százalékos
pontszámaival összefüggésben. Ezek a negyedek segítenek beazonosítani,
hogy milyen pusú és mennyire gyors cselekvésre van szükség, amivel
javíthatod vagy fenntarthatod Dániel mo vációs szintjét.

 

 

  

A pontszám semmiféle minősítést nem sugall – légy sztában azzal, hogy a
mo váció teljesen független Dániel személyes képességeitől.

Az alábbi grafikon azt mutatja, hogy egy 1-től (alacsony) 10-ig (magas) terjedő
skálán Dániel három fő mo vátora milyen mértékben van kielégítve;
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Mo vációs Akció Terved
Miután sikerült á ekinteni Dániel riportját, majd megvitatni vele, gondolj ki
magad számára olyan lépéseket, amelyek neked segíthetnek Dániel
mo vációs szintjének és elköteleze ségének fejlesztésében vagy szinten
tartásában. Használd ezt az oldalt arra, hogy leírod céljaidat, és azokat a
lépéseket, amelyeket meg fogsz tenni Dániel támogatása érdekében.

 

 

Céljaim

Mit fogok tenni? Hogyan fogom csinálni? Mikor fogom megcsinálni?
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Végső gondolat ...

Dreams are renewable. No ma er what
our age or condi on, there are s ll

untapped possibili es within us.

Dale Turner

 


