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TEST MOTYWACJI
DO PRACY –
TEST HERZBERGA

Oddaję w Twoje ręce ANALIZĘ MOTYWACJI ZAWODOWEJ, czyli tzw.
TEST HERZBERGA. Wierzę, że pomoże Ci on lepiej poznać Twoje własne potrzeby
oraz potrzeby Twoich pracowników. Wyniki testu ukażą najważniejsze dla danej
osoby motywatory. To one decydują o poziomie motywacji i satysfakcji z pracy.

JAKIE KORZYŚCI DA CI ROZWIĄZANIE TESTU?
1. Lepiej poznasz źródła własnej motywacji zawodowej.
2. Poznasz motywatory swoich pracowników i będziesz wiedzieć, jak ich inspirować,
by motywacja utrzymywała się przez długi czas.
3. Test pomoże Ci stworzyć system motywacyjny uwzględniający potrzeby
wszystkich pracowników. (Korzystam z niego we wszystkich firmach, w których
konsultuję systemy motywacyjne).
4. Jeśli będziesz szukać pracy, wyniki tego testu pozwolą Ci ocenić czy oferowane
stanowisko jest stworzone dla Ciebie.
Jeśli np. praca zespołowa zajmie czołowe miejsce w Twoim rankingu wartości
zawodowych, to warto się dowiedzieć, czy nowa praca, choć częściowo
będzie miała taki charakter. Niedopasowanie Twoich oczekiwań może być
przyczyną frustracji, spadku motywacji, a w efekcie wypalenia zawodowego.
Przy interpretacji wyników testu pamiętaj, że wypełniając kwestionariusz opieramy
się na tzw. sądach deklaratywnych, czyli na tym, co sami sądzimy na swój temat.
Rezultat testu może więc być obarczony pewnym błędem.
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ANALIZA MOTYWACJI ZAWODOWEJ – TEST HERZBERGA
Poniżej znajduje się 56 stwierdzeń. Są one ułożone parami. Z podanych par wybierz
jedno zdanie, które jest Tobie bliższe. Zaznacz je zakreślając literę po prawej stronie
testu. Odpowiedzi zaznaczaj bez dłuższego zastanawiania się – pierwsza myśl
jest najlepsza!

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Jest dla mnie ważne, by mieć dobrze płatną pracę, nawet jeśli nie zyskuję
uznania za to, co robię.
Ważne jest dla mnie, że moja praca zyskuje uznanie i pochwałę, nawet jeśli
oznacza to, że mniej zarabiam.

A.

Wolę mieć dobre stosunki z przełożonym, nawet jeśli oznacza to mniejszą
odpowiedzialność.
Wolę mieć większą odpowiedzialność, nawet jeśli oznacza to nieco
trudniejsze stosunki z przełożonym.

D.

Ważne są dla mnie stosunki z przełożonym, nawet jeśli oznacza to
wykonywanie mniej ciekawej pracy.
Ważne jest dla mnie, by mieć interesującą pracę, nawet jeśli oznacza to, że
moje stosunki z przełożonym nie są najlepsze.

D.

Wolę otrzymać awans, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie szansy
uzyskania podwyżki.
Wolę zajmować wysoko płatne stanowisko, nawet jeśli oznacza to
zmniejszenie szansy otrzymania awansu.

E.

B.

C.

G.

A.

Ważne jest dla mnie zdobycie uznania za wykonywanie stosunkowo mniej
ważnego zadania, niż wykonywanie ważnego, ale niedocenianego zadania.
10. Ważniejsze jest dla mnie realizowanie ważnego zadania, niż wykonywanie
nieistotnego zadania, które zyska uznanie i pochwałę.

B.

11. Wolałbym wykonywać nieciekawą pracę, pod warunkiem, że dobrze
układałyby się moje stosunki z kolegami.
12 Wolałbym wykonywać stymulującą pracę, nawet jeśli oznaczałoby to moją
niepopularność wśród kolegów.

H.

13. Najważniejszym warunkiem umożliwiającym wypełnienie moich
obowiązków jest posiadanie odpowiedzialności i władzy dającej możliwość
podejmowania decyzji.
14. Najważniejszym warunkiem właściwego wypełniania obowiązków jest dla
mnie zagwarantowanie dobrej płacy.

C.

9.
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G.

G.

A.

15. Wolę mieć pracę charakteryzującą się dobrymi stosunkami z przełożonymi,
nawet jeśli oznacza to nieco niższe płacę.
16. Zasadnicze znaczenie ma dla mnie dobrze płatna praca, nawet jeśli
oznacza to trudności we współpracy z przełożonymi.

D.

17. Wolę być obarczony odpowiedzialnością przy wykonywaniu pracy, nawet
jeśli oznacza to, że jest ona mniej doceniana i przynosi mniej pochwał.
18. Wolę mieć mniej odpowiedzialną pracę, pod warunkiem, że to, co robię,
zapewnia mi uznanie i powody do pochwał ze strony innych.

C.

Odczuwam dużą motywację do pracy, kiedy jestem doceniany i chwalony
tak, jak na to zasługuję.
20. Odczuwam dużą motywację, pracując ze swoim przełożonym, jeśli nasze
stosunki służbowe są dobre, a współpraca układa się pomyślnie.

B.

21. Wolałbym mieć poczucie osiągnięcia sukcesu po wykonaniu trudnej pracy,
niż świadomość, że miałem łatwiejszą, ale dobrze płatną pracę.
22. Wołałbym mieć dobrze płatną pracę, niż taką, która stwarzałaby trudne do
przezwyciężenia problemy.

F.

23. Odczuwam większą satysfakcję w pracy wówczas, gdy wiem, że mam
poparcie kolegów, niż wtedy, gdy jestem doceniany za dobrze wykonaną
pracę.
24. Odczuwam większe zadowolenie z uznania i pochwał za dobrze
wykonywaną pracę, niż z uzyskanego poparcia ze strony kolegów.

H.

25. Świadomość, że inni ludzie są zadowoleni z tego, iż jestem ich kolegą,
stymuluje mnie bardziej, niż odpowiedzialność.
26. Świadomość posiadania odpowiedzialnej pracy stymuluje mnie bardziej niż
to, że jestem lubiany przez kolegów.

H.

27. Uważam za bardziej interesujące podjęcie pracy, która wiąże się z większą
odpowiedzialnością, nawet jeśli nie daje ona żadnej szansy na uzyskanie
awansu.
28. Za bardziej interesujące uważam otrzymanie awansu, nawet jeśli dana
praca cechuje się mniejszą odpowiedzialnością.

C.

29. Za ważniejsze uważam uzyskanie oceny z wykonania swojej pracy niż
otrzymanie pochwał i uznania za uzyskane rezultaty.
30. Za ważniejsze uważam zyskanie uznania i pochwał niż wiedzę, czy (a jeśli
tak, to w jakim stopniu) z powodzeniem wykonuję swoją pracę.

F.

31. Ważniejsze jest dla mnie posiadanie poparcia kolegów niż dobrych
stosunków z przełożonymi.

H.
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A.

B.

D.

A.

B.

C.

E.

B.

32. Ważniejsze jest dla mnie posiadanie dobrych stosunków z przełożonymi niż
świadomość poparcia ze strony kolegów.

D.

33. Wolałbym mieć bardziej odpowiedzialną pracę, nawet jeśli byłaby ona mniej C.
interesująca.
34. Wolałbym mieć bardziej interesującą pracę, nawet jeśli byłaby ona
G.
związana z mniejszą odpowiedzialnością.
35. Do uzyskania pełnej satysfakcji z pracy niezbędna jest dla mnie
świadomość, że moja płaca odpowiada wysiłkowi, jaki wkładam w
wykonanie pracy.
36. Do uzyskania pełnej satysfakcji konieczna jest dla mnie świadomość, że
wykonywana praca jest istotna i celowa nawet jeśli jest niżej płatna.

A.

37. Gdybym zmieniał pracę, to byłoby to spowodowane brakiem możliwości
awansu.
38. Gdybym zmieniał pracę, to byłoby to spowodowane brakiem poczucia
możliwości realizowania zamierzonych celów na stanowisku, które
aktualnie zajmuję.

E.

39. Ważniejsze od posiadania dobrych stosunków z przełożonym jest dla mnie
posiadanie odpowiedniego systemu informującego, jak udaje mi się
realizować założony cel.
40. Ważniejsze od posiadania systemu informacyjnego, pokazującego mój
pozytywny udział w realizacji założeń, są dla mnie dobre stosunki z
przełożonymi.

F.

41. Ważniejsze są dla mnie stosunki z przełożonymi, niż ryzykowanie ich
pogorszenia na skutek przyjęcia awansu.
42. Wolałbym przyjąć awans, nawet jeśli oznaczałoby to pogorszenie moich
stosunków z przełożonymi.

D.

43. Charakter mojej pracy prawie na pewno spowoduje, że będę dalej pracował
w tej firmie, nawet jeśli oznaczałoby to brak możliwości awansu.
44. Nawet jeśli nowa praca miałaby charakter działań rutynowych, to wolałbym
otrzymać awans.

G.

45. Ważniejsze jest pracowanie w zespole, który okazuje sobie poparcie
i współpracę, niż praca w pojedynkę, nawet jeśli zapewniałaby wyższe
wynagrodzenie.
46. Ważna jest świadomość, że jest się dobrze opłacanym, nawet jeśli miałoby
to oznaczać pracę „w osamotnieniu”.

H.

47. Odpowiedzialność stwarza pozytywne poczucie, nawet jeśli nie zawsze
udaje się zrealizować cel i sprostać oczekiwaniom.

C.
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G.

F.

D.

E.

E.

F.

48. Możliwość zrealizowania tego, czego się ode mnie oczekuje, jest
ważniejsza niż większa odpowiedzialność.

F.

49. Lepiej jest odczuwać uznanie za pracę, którą mam, niż otrzymać awans.
50. Lepiej jest awansować, nawet jeśli oznacza to brak możliwości uznania,
docenienia w przyszłości.

B.
E.

51. Ważniejsze jest dla mnie poparcie i współpraca ze strony kolegów, niż
otrzymanie awansu i bycie od nich odizolowanym.
52. Lepiej jest awansować, nawet jeśli oznacza to odizolowanie od kolegów.

H.

53. Wolę z powodzeniem wykonywać swoją pracę, niż mieć bardziej
interesujące zajęcie, przy którym dość często spotykałyby mnie
niepowodzenia.
54. Wolę mieć interesujące zadanie, nawet jeśli dość często nie daję sobie z
nim rady, niż mieć prostą i nudną pracę.

F.

55. Wolałbym raczej raz na jakiś czas ponieść porażkę w pracy , niż wiedzieć,
że nie miałem poparcia ze strony kolegów.
56. Wolę wiedzieć, że zawsze mam sukces w pracy, nawet jeśli oznacza to, że
nie mam poparcia ze strony kolegów.

H.

WYNIKI TESTU
1. Dodaj do siebie wszystkie poszczególne litery i zapisz wynik poniżej.

A_____ B_____ C_____

D_____ E_____ F_____ G_____ H_____

2. Następnie zaznacz trzy litery, które występują u Ciebie najczęściej.
3. W tabeli poniżej, sprawdź co jest Twoimi głównymi motywatorami.
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E.

G.

F.

KLUCZ DO TESTU
„ANALIZA MOTYWACJI DO PRACY” – TEST HERZBERGA

LITERA - A

FINANSOWE NARZĘDZIA MOTYWACJI

0-2 pkt.
3-4 pkt.

Nie motywują Cię bodźce finansowe.
Widzisz potrzebę stosowania bodźców finansowych, ale nie
determinuje to Twojej aktywności.
Motywują Cię podwyżki, premie, prowizje..., to główny czynnik
napędzający Twoją aktywność.

Ponad 5 pkt.

LITERA - B

POZAFINANSOWE NARZĘDZIA MOTYWACJI

0-2 pkt.

Nie motywuje Cię uznanie dla Twojej pracy czy pochwały na tle
grupy.
Dostrzegasz potrzebę uznania przełożonych, ale nie determinuje to
Twojej aktywności.
Motywuje Cię pochwała i uznanie, przywiązujesz wagę do docenienia
Twojego wkładu pracy w realizację zadań.

3-4 pkt.
Ponad 5 pkt.

LITERA - C

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

0-2 pkt.

Cechuje Cię wysoki poziom odpowiedzialności, decyzję poprzedzasz
analizą, Twoje opinie są przemyślane; bardzo niski wynik wskazuje
na trudności w podejmowaniu decyzji.
Ta sfera jest obojętna dla Twojej motywacji.
Łatwo podejmujesz decyzje, niekoniecznie analizując wszystkie
aspekty zagadnienia, a nawet masz skłonność do nieprzemyślanych
kroków.

3-4 pkt.
Ponad 5 pkt.

LITERA - D

STOSUNKI Z PRZEŁOŻONYMI

0-2 pkt.

Nie motywują Cię próby ułożenia pozytywnych stosunków z
przełożonymi.
Dostrzegasz potrzebę pozytywnego ułożenia stosunków z
przełożonymi, ale nie determinuje to Twojej aktywności.
Układanie pozytywnych stosunków z przełożonymi to główny czynnik
motywujący Twoją aktywność; wysokie wyniki wskazują na wysoki
poziom kompromisu, przechodzący czasem w konformizm.

3-4 pkt.
Ponad 5 pkt.

LITERA - E

MOŻLIWOŚĆ AWANSU

0-2 pkt.

Nie motywuje Cię chęć awansu, nie masz aspiracji sprawowania
formalnego przywództwa.
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Ponad 5 pkt.

Dostrzegasz znaczenie awansów, ale nie determinuje to Twojej
aktywności.
Możliwość awansowania determinuje Twoją aktywność.

LITERA - F

MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

0-2 pkt.

Nie motywuje Cię wola realizacji zakładanych celów, nie masz
determinacji do udowodnienia sobie, że możesz zrealizować dane
zadanie.
Dostrzegasz znaczenie i rolę realizacji założonych zadań, ale nie
determinuje to Twojej aktywności.
Motywuje Cię możliwość realizacji założonych zadań, można Ci
stawiać ambitne cele, bo to dla Ciebie bodziec do rozwoju
osobistego.

3-4 pkt.

3-4 pkt.
Ponad 5 pkt.

LITERA - G

RODZAJ PRACY, JAKI WYKONUJESZ

0-2 pkt.

Jesteś osobą uniwersalną, nie masz problemu ze zmianą charakteru
pracy.
W razie konieczności nie masz problemu ze zmianą charakteru
pracy, ale dostrzegasz potrzebę i wagę specjalizacji.
Masz tendencję do specjalizacji, doskonalenia się w dziedzinie swojej
pracy, widzisz swoją wartość i profesjonalizm, zmiana charakteru
pracy stanowi dla Ciebie problem.

3-4 pkt.
Ponad 5 pkt.

LITERA - H

PRACA W GRUPIE

0-2 pkt.

Nie masz predyspozycji do pracy w grupie, kontakty interpersonalne
sprawiają Ci trudności.
Dostrzegasz wagę pracy zespołowej i nie sprawia Ci ona trudności,
ale nie przeceniasz jej znaczenia.
Wykazujesz preferencje do pracy zespołowej, prawidłowe stosunki
interpersonalne mają dla Ciebie kluczowe znaczenie, łatwo
rezygnujesz z celów indywidualnych w imię realizacji grupowych.

3-4 pkt.
Ponad 5 pkt.

Teraz już wiesz, które czynniki są dla Ciebie najważniejsze i wpływają pozytywnie na
poziom Twojej motywacji i satysfakcji zawodowej. To cenne informacje, bo to Twoja
motywacja pozwala Ci wyznaczyć cele i to ona jest siłą, która napędza Cię do ich
realizacji.
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