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so notranji procesi, ki:
1. sprožijo vedenjske vzorce,
2. jih usmerjajo in
3. vzdržujejo (zapis v dolgoročni spomin).

Motivacija omogoča biti 
učinkovit v naravnem in 
socialnem okolju.
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Razlage motivacije

• TEORIJA GONA:
– smisel motivacije je v zadovoljevanju 

osnovnih življenjskih potreb – v doseganju 
ravnovesja oz. v zmanjšanju gonske 
napetosti.

• TEORIJA VZBURJENJA:
– motivacija je lovljenje optimalne vzburjenosti 

organizma

vzburjenje

učinkovitost

Yerkes-Dodsonov
zakon

težja naloga

lažja naloga
(adrenalinski športi)

maks.
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Razlage motivacije

• TEORIJA PRIČAKOVANJA
– motivacija izvira iz privlačnosti ciljev. 

Vedemo se tako, da dosežemo tisto kar nas 
privlači (dobra služba, denar, priznanje…), ne 
gre za motivacijo potiskanja.

• TEORIJA POSTAVLJANJA CILJEV
– zastavljanje in lovljenje ciljev, predanost 

ciljem. V življenju smo uspešnejši, če 
osvajamo etapne cilje – tako je visok cilj lažje 
dosegljiv. Teorija odpoveduje pri razlagi 
zadovoljevanja bioloških potreb.

Dosegljiv
Določen
Izzivajoč
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Razlage motivacije;
Teorija hierarhije potreb

• Avtor Maslow (1970)
• zadovoljevanje potreb, ki se pojavljajo v skladu s 

hierarhijo.
• Šele, ko so zadovoljene nižje potrebe, se pojavijo 

višje. (Ali to drži?)

Abraham Maslow

VIŠJE POTREBE
(potrebe rasti)

NIŽJE POTREBE
(potrebe 

pomanjkanja)
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Motivacija;
AGRESIVNOST

Socialno
okolje

Geni
(manjši vpliv)
(Freud –
agresivnost
je vrojena)

Fizično
okolje

Nivo agresivnosti je v 
različnih kulturah 
različen – dokaz za večji 
vpliv okolja.
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Agresivnost;
VPLIV GENOV

Gre predvsem za 
vpliv hormonov -
testosterona.

Zaporniki zaprti zaradi 
nasilnih KD se 
razlikujejo od zaprtih 
zaradi nenasilnih KD.

Genetska omejitev 
agresivnosti?
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Agresivnost;
VPLIV SOCIALNEGA OKOLJA

Agresivnost sproža:
•verbalno in neverbalno izzivanje, žalitve…
•frustracija (stanje oviranosti) – nekoč
najpomembnejši dejavnik,
•modelno učenje – posnemanje (Bandura).
•neprimerni, gnusni prizori.

Filmi:
- Moški žrtve različnih oblik nasilja, ženske   
predvsem spolnega.
- Žrtve neseksualnega nasilja se upirajo veliko bolj 
kot žrtve spolnega nasilja.
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Agresivnost;
VPLIV
SOCIALNEGA
OKOLJA

Število umorov 
na 100.000 
ljudi (1990).

Kronično družbeno 
nasilje se prenaša 
v družinsko okolje.
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Agresivnost;
DEJAVNIKI FIZIČNEGA
OKOLJA

•vročina,
•gneča,
•hrup,
•počasnost nekaterih voznikov,
•plačevanje s kreditnimi karticami,
•počasnost uslužbencev,
•policaji v križiščih,...

1. Nelagodje
2. negativne misli in  spomini
3. okolje je sovražno
4. agresivnost

•kretnje,
•grimase,
•kletvice,
•hupanje…
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Agresivnost in policisti

• Policist je žrtev, če nastopa izzivalno, 
arogantno ali pa plaho, nesamozavestno.

• Kdaj je policist agresiven?
– Osebnostne značilnosti
– Stres,
– Izzivanje,
– Občutki nemoči in ogroženosti,
– Srečanje s starimi znanci (navijači)
– Ko jemlje zadeve osebno

• Znaki agresivnosti:
– neprimerna komunikacija (kletvice, 
prostaško govorjenje…), grožnje, porivanje, 
nesmiselna navodila…
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PSIHOSOCIALNA MOTIVACIJA

•Potreba po dosežkih - večja potreba, večja 
uspešnost

•Potrebe po socialnih odnosih
- potreba po navezanosti (duševen in fizičen 
stik)
- potreba po intimnosti (pristni stiki z 
drugimi osebami – zaupanje, naklonjenost, 
toplina…)
- potreba po druženju (pogovor, skupno 
doživljanje, podpora…)
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SPOLNA MOTIVACIJA

•Pri človeku bolj 
zapletena kot pri živalih –
ne gre samo za 
reprodukcijo.

•Pri ženskah spolnost 
sredstvo za dosego 
intimnega odnosa?

•Čemu homoseksualnost 
in biseksualnost?

Merila privlačnosti 
so odvisna od 
vpliva kulture.

Do 50. let       Sedaj
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NOTRANJA MOTIVACIJA

ZAVEDNO; vedenje je motivirano zaradi 
doseganja zadovoljstva in ne nagrade.

NEZAVEDNO; skriti del Freudove 
ledene gore.
Vedenje izvira iz nezavednih 
konfliktov.

Notranjo motivacijo lahko 
povečamo z nagrado 
vendar…
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Iskanje motivov storilcev KD

Psihološko profiliranje;
Izdelava psihološkega orisa in 
predvidevanje potez.

Namen: predvidevanje vedenja in 
hitrejše prijetje.

Primer železničarskega morilca.


