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Motivația în muncă: o privire de ansamblu conceptual- empirică și sugestii 
pentru contribuţii viitoare din perspectiva teoriei auto-determinării 

Anja Van den Broeck
1
 

Rezumat 

Această contribuţie doreşte să vină în sprijinul utilizării teoriei auto-determinării în a avansa în înțelegerea 
motivației în domeniul psihologiei muncii și organizaționale. Teoria auto-determinării este o teorie cuprinzătoare 
a motivației ce detaliază modul în care indivizii se pot dezvolta, atunci când afișează anumite tipuri de motivație. 
Pornind de la o imagine pozitivă asupra omenirii, teoriei auto-determinării susține că persoanele care se simt 
sprijinite în nevoile lor psihologice de bază vor afișa o funcționarea optimă și vor dezvolta o motivația de înaltă 
calitate. Această motivație înalt calitativă poate fi de mai multe feluri (de exemplu, autonomă și controlată), 
răspunzând la întrebarea "de ce" sau la întrebarea "ce" (valoare intrinsecă sau extrinsecă). Prezentăm o imagine 
de ansamblu conceptuală și empirică a teoriei auto-determinării în contextul muncii și evidențiem mai multe căi 
de cercetări viitoare. Ca atare, această contribuție urmărește să inspire oamenii de știință să continue înțelegerea 
teoretică a motivaţiei pentru asistarea practicienilor, în scopul de a spori motivația în cadrul organizațiilor.  

Cuvinte cheie: teoria auto-determinării, motivaţia în muncă, valori, nevoi  

Motivaţia în muncă: Perspective din 
prisma teoriei auto-determinări 
 
Motivația este o problemă critică pentru 

angajați și organizații: contribuie la starea de 
bine și performanţa angajaților și, prin urmare, la 
productivitatea organizațiilor și la un avataj 
competitiv (Pinder, 2008). Până în prezent, 
motivaţia în muncă a fost de cele mai multe ori 
abordată prin intermediul teoriei expectanţei 
(Vroom, 1964), conducând, de exemplu, la 
cercetări privind teoria comportamentului 
planificat sau la teoria stabilirii obiectivelor 
(Latham & Locke, 2006). În plus față de 
literatura amintită, acest editorial urmărește să 
încurajeze cercetarea asupra motivației în muncă, 
în conformitate cu evoluțiile recente ale teoriei 
auto-determinării, pe care o folosește ca și cadru 
conceptual (Deci & Ryan, 2000; 2008). 

De-a lungul ultimelor patru decenii, 
perspectiva auto-determinării s-a dezvoltat 
într-o mare teorie a motivației umane și a 
funcționării optime. Aceasta a fost aplicată la 
diverse domenii de viață, cum ar fi psihologia 
educației, terapie și psihologia sănătății (Deci & 

Ryan, 2008, 2012) aducând mari contribuţii şi 
psihologiei muncii și organizaționale (Gagne & 
Deciziei, 2005). Deși există asemănări între 
ideile teoriei auto-determinării și alte bine-
cunoscute concepte și teorii din psihologia 
muncii și organizațională (a se vedea Van den 
Broeck, Vansteenkiste, & De Witte și 
Andriessen, 2009), teoria auto-determinării este 
destul de unică în asigurarea unui cadru coerent 
și cuprinzător asupra motivaţiei, în care, 
calitatea, în plus față de cantitatea, este un 
subiect-cheie.  

Teoriei auto-determinării cuprinde cinci 
mini-teorii distincte (Deci & Ryan, 2012; 
Vansteenkiste, Niemiec si Soenens, 2010), dar 
poate fi rezumată în termenii a trei concepte de 
bază (Deci & Ryan, 2008; Van den Broeck, 
Vansteenkiste & De Witte, 2008): (1) 
satisfacerea nevoii de bază, (2) motivare 

autonomă vs. cea controlată sau reglementarea 
comportamentală și (3) urmărirea intrinsecă și 

extrinsecă a obiectivului. Acest editorial 
urmărește să evidențieze aceste trei concepte de 
bază și să ofere o imagine de ansamblu a 
cercetării în domeniul psihologie muncii și 
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organizaționale. Vom încheia cu unele sugestii 
pentru cercetări viitoare, care ar putea stimula 
oamenii de știință să integreze teoria auto-
determinării pentru dezvoltarea acesteia şi pentru 
a promova înțelegerea motivației angajaților.  

 

 

Meta-teorii și nevoile psihologice de 
bază 
 

Teoriei auto-determinării porneşte de la 
premisa că indivizii sunt organisme activ 
orientate spre creștere, care interacționează în 
mod dinamic cu mediul lor (Deci & Ryan, 
2000). Mai degrabă decât a fi entități pasive, 
reactive, care trebuie să fie forțate spre com-
portamente specifice, teoriei auto-determinării 
susține că indivizii sunt ființe umane energetice, 
care depun eforturi pentru a se dezvolta intra și 
inter-personal. La nivel personal, indivizii sunt 
în mod natural înclinați să își realizeze 
potențialul, să învețe, să-şi dezvolte talentele și 
să-şi integreze experiențele într-un sine coerent 
și semnificativ. La nivel social, indivizii sunt 
apți pentru a se interconecta cu ceilalți sau 
pentru a se angaja în relații semnificative bazate 
pe grijă și respect reciproc. Mai degrabă decât a 
fi doar influențati de mediul lor înconjurător, 
teoriei auto-determinării susține că indivizii 
acționează și îşi exercită în mod egal impactul 
asupra mediului. 

Cu toate acestea, mediul are un rol 
motivațional important. Teoriei auto-determi-
nării presupune că deşi indivizii au o orientarea 
inerentă de creștere activă, aceasta nu se 
exprimă în mod automat, ci trebuie să fie 
întreţinută de mediul social. Așa cum nevoile 
biologice trebuie să fie îndeplinite pentru 
menținerea sănătății fizice, teoriei auto-
determinării susține că nevoile psihologice ale 
indivizilor trebuie să fie satisfăcute pentru ca 
acesta să funcționeze bine psihologic. Cel puțin 
trei trebuinţe psihologice sunt considerate 
esențiale pentru ca persoanele să se dezvolte, și 
anume, nevoia de autonomie, de afiliere/ 
înrudire și de competență (Deci & Ryan, 2000), 
care sunt, de asemenea, menționate şi ca 
autonomie, sentimentul de apartenență și 
competență, sau ABC-ul teoriei auto-
determinării (Van den Broeck, Vansteenkiste, 
& De Witte, 2008). 

Potrivit acestei teorii, nevoia de autonomie 
este îndeplinită atunci când indivizii simt ca ei 
sunt cei care își decid acțiunile și se simt liberi 

din punct de vedere psihologic. Astfel de 
sentimente pot fi atinse atunci când indivizii își 
aleg singuri propriul comportament. Nevoia de 
autonomie poate fi totuși satisfăcută și atunci 
când urmează în mod voit indicaţiile altora, de 
exemplu, în cazul în care sunt în deplin acord 
cu acestea. Nevoia de apartenenţă sau de 
înrudire este îndeplinită atunci când indivizii se 
simt conectaţi la ceilalţi, atunci când se simt 
iubiți și îngrijiți, când pot iubi și pot avea grijă 
de ceilalți. În cele din urmă, indivizii se simt 
competenţi, atunci când îşi stăpânesc mediul și 
produc rezultatele dorite. Angajații experimen-
tează satisfacția nevoilor, atunci când își 
desfășoară activitatea în mod volitiv, când se 
simt parte dintr-o echipă şi consideră că îşi pot 
atinge în mod eficient obiectivele. 

Pentru definirea nevoilor ca elemente 
esențiale de creştere, teoria auto-determinării 
adoptă o abordare particulară a conceptului de 
nevoie. Alte teorii care detaliază trebuinţele 
indivizilor (de exemplu, Murray, 1938) se 
concentrează, de obicei, asupra diferențelor 
inter-individuale privind dimensiunea trebuin-
ţelor, care conduce comportamentul, până când 
sunt satisfăcute. În schimb, teoria auto-
determinării consideră că gradul în care nevoile 
sunt satisfăcute este mecanismul motivațional 
cel mai important și susține că toate persoanele 
beneficiază de experimentarea satisfacerii 
nevoilor inerente pentru autonomie, apartenență 
și competență, deoarece acest lucru energizează 
comportamentul și starea de bine. 

În sprijinul teoriei auto-determinării, mai 
multe studii demonstrează că satisfacerea 
acestor nevoi de bază co-apare cu funcționarea 
optimă, în termeni de: stare de bine (de 
exemplu, satisfacție mai mare și implicarea la 
locul de muncă și mai puțină epuizare), 
atitudine pozitivă (de exemplu, angajament mai 
mare fața de organizație și pregătire pentru 
schimbare) și de comportament adaptativ (de 
exemplu, performanțe ridicate și devianță 
organizațională mai puțină; a se vedea, de 
exemplu, Lian, Ferris & Brown, 2012; Lynch, 
Plant & Ryan, 2005; Van den Broeck, 
Vansteenkiste, de Witte, Soenens, & Lens, 
2010). Se sugerează și că satisfacerea nevoilor 
de bază din sfera muncii influențează viața 
individului și în afara acestui context și este 
relaţionată cu o mai bună adaptare generală 
(Baard, Deci, & Ryan, 2004) sau cu stima de 
sine (Ilardi, Leone, Kasser, & Ryan, 1993).   

Mai mult decât atât, în conformitate cu 
teoria auto-determinării, studii variate indică 
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faptul că funcția satisfacerii nevoilor de bază 
este un mediator care explică impactul mediului 
social asupra funcționării angajaților. De 
exemplu, Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov şi 
Kornazheva (2001) au arătat că sprijinul 
supervizat și autonomia cresc angajamentul, 
stima de sine și descresc anxietatea. În plus, 
Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte și 
Lens (2008) specifică faptul că cerințele și 
resursele, ca și caracteristici ale muncii, sunt în 
relaţie strânsă cu frustrările şi, respectiv, 
satisfacţiile nevoilor și, prin urmare, asociate cu 
burnout-ul și implicarea în muncă. La nivel mai 
general, Greguras și Dieffendorf (2009) au 
indicat faptul că sentimentul de compatibilitate 
cu organizaţia, cu echipa şi cu munca în sine 
contribuie la împlinirea nevoilor de autonomie, 
apartenenţă și de competență și, prin urmare, se 
referă la angajament organizațional și perfor-
manță. În afară de diverse aspecte referitoare la 
funcționalitatea angajaților, conform teoriei 
auto- determinării, nevoile de bază apar odată 
cu motivația înalt calitativă, atât în ceea ce 
privește "de ce-ul" comportamental - motivul 
pentru care persoanele se angajează într-un 
comportament anume - cât în ceea ce privește 
"ce-ul" comportamental - care se exprimă în 
tipul de obiectiv urmărit (Deci & Ryan, 2008). 
Aceste concepte de bază ale teoriei auto- 
determinării sunt detaliate mai jos. 

 
 
"De ce-ul" comportamentului: 
motivaţia autonomă și controlată 
 
Dezvoltarea conceptuală a teoriei auto- 

determinării a pornit cu diferențierea între 
motivația intrinsecă și cea extrinsecă (Deci, 
1975). Motivația intrinsecă se referă la 
prestarea activităţii pentru satisfacţia inerentă 
pe care o conferă activitatea în sine. În schimb, 
motivația extrinsecă se referă la angajarea într-o 
activitate pentru obținerea unui rezultat 
separabil de activitate. Primele studii în 
domeniul teoriei auto- determinării au relevat o 
interacțiune complexă între aceste două tipuri 
de motivație (a se vedea Deci, Koestner, și 
Ryan, 1999 pentru o meta-analiză). Acest lucru 
a dus la diferențierea a patru tipuri de motivație 
extrinsecă, care variază în funcție de gradul în 
care motivaţia unei acţiuni este externă 
individului sau este internalizată, ca parte a 
sinelui (Ryan & Connell, 1989). 

Reglementarea externă se referă la angajarea 
într-o activitate cu scopul de a obține beneficii 
din exterior, recompense sociale sau pentru 
evitarea pedeapsei. Angajații motivaţi de 
presiuni externe pot, de exemplu, munci din greu 
pentru a obţine un bonus sau pentru a preveni 
dezaprobarea/ruşinea. Al doilea tip de reglemen-
tare, cea introiectată, se referă motivarea deter-
minată de cerinţe interne, precum sentimentul de 
mândrie, dorinţa de evitare a vinovaţiei sau a 
ruşinii. Munca în exces, peste program, pentru a 
compensa sentimentul de vinovăţie este un 
exemplu de reglementare introiectată. Reglemen-
tarea externă și cea introiectată, dacă nu au fost 
sau au fost doar puţin internalizate, sunt însoțite 
de stări de presiune și sunt, prin urmare, 
încadrate în categoria motivației controlate (Deci 
& Ryan, 2000). 

Cele două tipuri de motivație extrinsecă 
rămase sunt reglementările identificate și 
integrate (Ryan & Connell, 1989). În cazul 
reglementări identificate, obiectivul comporta-
mentului este integrat personal și considerat 
important. Integrarea merge un pas mai departe 
și prevede ca un comportament să se încadreze 
într-un set mai larg de valori și credințe. Un 
savant care se identifică ori care îşi interna-
lizează activitatea de predare consideră această 
sarcină ca fiind valoroasă sau ca fiind un aspect 
inerent al personalității lui. Atât în cazul 
reglementării identificate, cât și a celei integrate, 
indivizii sunt animați de un sentiment de voință. 
Prin urmare, aceste tipuri de motivație sunt 
considerate ca fiind autonome, împreună cu 
motivația intrinsecă, care reflectă interesele 
spontane ale persoanelor (Deci & Ryan, 2000). 
Mai degrabă decât concentrându-se pe motivația 
intrinsecă și extrinsecă, cercetătorii teoriei auto-
determinării consideră că diferențierea între 
motivație autonomă și cea controlată este mai 
importantă pentru a înțelege motivația 
indivizilor. 

Potrivit teoriei auto-determinării, motivația 
controlată probabil frustrează trebuinţele 
psihologice bazale și, prin urmare, duce la 
rezultate mai puțin benefice, în timp ce 
motivația autonomă este însoțită de satisfacerea 
necesităților de bază, conducând la funcționare 
optimă. O multitudine de studii sprijină aceste 
asumţii. De exemplu, Van den Broeck, 
Vansteenkiste, De Witte, Soenens et al. (2010) 
indică faptul că motivația controlată nu sprijină 
nevoile de bază, în timp ce motivația autonomă 
se referă, în mod pozitiv, la satisfacerea 
fiecăreia dintre acestea. Fernet (2011), de 
asemenea, a arătat că tipurile autonome de 
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motivație relaţionează cu satisfacția  la locul de  
muncă, cu angajamentul organizațional și cu 
mai puţină epuizare, în timp ce motivația 
controlată arătă un model inversat. Gagne, 
Forest, Gilbert, Aube, Morin și Malorni (2010) 
au extins aceste rezultate, care indică faptul că 
motivația autonomă pentru muncă relaţionează 
cu intenţii scăzute de părăsire a locului de 
muncă, cu o stare de bine generală și chiar cu o 
mai bună funcționare fizică, în timp ce 
motivația controlată este independentă sau chiar 
negativ raportată la aceste rezultate. 

Oglindind cercetările referitoare la gradul de 
satisfacție al nevoilor de bază, motivația 
autonomă a fost modelată ca un proces de bază 
în relația dintre aspectele legate de mediul de 
lucru și funcționarea angajaților. Motivația 
autonomă explică, de exemplu, impactul  
cerinţelor de la locul de muncă ca având un rol 
de supraîncărcarea în dezvoltarea epuizării 
profesionale (Fernet, Guay, Senecal și Austin, 
2012). În mod similar, suportul organizațional 
perceput susţine angajații în adaptarea la 
schimbare, deoarece aceasta le crește motivația 
autonomă (Mitchell, Gagne, Beaudry, & Dyer, 
2012). De asemenea, şi motivația autonomă și 
cea controlată au fost identificate ca moderatori. 
Astfel, motivația înalt calitativă este considerată 
resursă personală, făcând angajații mai apţi de a 
beneficia de evenimente pozitive, aşa cum 
subliniază şi teoria conservării resurselor 
(Hobfoll, 2002). Concret, angajații care dețin o 
înaltă motivație autonomă și un nivel scăzut de 
motivaţie controlată, beneficiază de mai mult 
control la locul de muncă, atât în ceea ce privește 
efectele directe ale stării de bine asupra 
controlului la locul de muncă, cât și prin efectul 
mai puternic de tampon al controlului asupra 
impactului negativ al solicitărilor de la locul de 
muncă (Fernet, Guay și Senecal, 2004; Parker, 
Jimmieson și Amiot, 2010). Nivelurile ridicate 
de motivație autonomă și niveluri scăzute de 
motivație controlată ajută, de asemenea, la 
implicarea completă în comportamentul de 
muncă, ceea ce duce la creșterea performanței 
(Grant, Nurmohamed, Ashford și Dekas, 2011). 

 
 
‘Ce-ul’ comportamentului: Valorile 
intrinseci și extrinseci ale muncii 
 

Un al treilea concept important care 
figurează în teoria auto-determinării se referă la 
obiectivele sau - la un nivel mai abstract- la 
valorile pe care le are un individ. Concret, 

teoria auto-determinării face o distincție între 
valorile intrinseci, cum ar fi: ajutorul 
comunității, afilierea, auto-dezvoltarea și 
valorile extrinseci, cum ar fi: acumularea de 
bunuri materiale, atingerea faimei sau obținerea 
puterii (Kasser & Ryan, 1996). Valorile 
intrinseci permit satisfacerea nevoilor 
psihologice de bază, teoria auto-determinării 
susținând că urmărirea acestor valori duce la 
rezultate mai adaptative decât urmărirea de 
valori extrinseci, care sunt mai puțin probabile 
să contribuie sau chiar pot distrage de la 
satisfacerea necesitaților de bază (Vansteenkiste 
et al., 2007). 

Urmărind acest raționament, atingerea 
valorilor intrinseci în detrimentul celor 
extrinseci s-a dovedit a fi mult mai benefică, în 
special pe termen lung (Vansteenkiste et al., 
2007). Deși deținerea unor valori extrinseci ar 
putea fi tentantă, deoarece conduce la împliniri 
de moment, acestea au o relație negativă cu 
aspecte mai durabile ale stării de bine, precum 
satisfacția la locul de muncă sau implicarea în 
muncă. De asemenea, ghidarea după valori 
extrinseci se exprimă și în epuizare mai mare, 
conflict muncă- familie și intenție crescută de 
părăsire a locului de muncă, ceea ce sugerează 
faptul că o orientare predominantă extrinsecă 
poate produce consecințe negative nu doar 
pentru angajați, dar și pentru organizațiile din 
care provin (Vansteenkiste et al., 2007). 

În afara acestor efecte principale, 
orientarea valoarică a teoriei auto-determinării a 
fost, de asemenea, examinată și ca resursă 
personală în procesul de funcționare optimă a 
indivizilor. Concret, Van den Broeck, Van 
Ruysseveldt, Smulders, și De Witte (2010) au 
arătat că angajații orientați intrinsec beneficiază 
mai mult de disponibilitatea oportunităților de 
învățare și autonomie privind implicarea la 
locul de muncă, dar și de mai puțină epuizare în 
comparație cu angajații mai puțin atașați de 
valori intrinseci. 

De asemenea, și șomerii care se ghidează 
după valori intrinseci pot experimenta beneficii 
pe termen lung. Van den Broeck, 
Vansteenkiste, Lens, și De Witte (2010) au 
descoperit că șomerii cu valori extrinseci sunt 
mai puțin flexibili și au dificultăți în a se adapta  
la piața forței de muncă, deși, o abordare 
flexibilă le-ar ar putea crește șansele de a găsi 
un loc de muncă. Interesant este că șomerii 
orientați extrinsec nu sunt dispuși să le fie 
redusă indemnizația. În același timp, refuză să 
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participe la instruire suplimentară pentru a-și 
îmbunătăți abilitățile. Ca atare, par a fi în 
căutarea unui rezultat satisfăcătător, fără a-și 
arăta dorința de a depune efort suplimentar, o 
astfel de concluzie fiind anterior observată și în 
rândul copiilor (Vansteenkiste, Timmermans, 
Lens, Soenens, și Van den Broeck, 2008). 
Șomerii orientați intrinsec, pe de altă parte, sunt 
mai flexibili. Mai mult decât atât, se pare că 
dețin în special acele tipuri de flexibilitate, cum 
ar fi flexibilitatea de a participa la instruire 
suplimentară, care i-ar putea ajuta în găsirea 
celor mai bune locuri de muncă.  

 
 
Direcții viitoare de cercetare 
 

Din prezentarea conceptelor de bază, 
devine evident faptul că teoria auto-determinării 
a primit deja destul de mult suport empiric în 
domeniul psihologiei muncii și organizaționale. 
Cu toate acestea, mai multe probleme 
interesante rămân relativ nestudiate, de 
exemplu, antecedentele, consecințele și rolurile 
diferitelor stări motivaționale. 

În primul rand, cercetările viitoare s-ar 
putea focaliza asupra antecedentelor motivației 
înalte în termeni de satisfacția nevoilor, 
motivația autonomă versus cea controlată și 
valori intrinseci versus extrinseci. În plus fața 
de studiile privind sarcina de lucru (de exemplu, 
solicitările și resursele postului) ori caracte-
risticile echipei de lucru (de exemplu, sprijinul 
supervizorului), așa cum au fost evidențiate mai 
sus, cercetătorii ar putea examina și impactul 
unei strategii mai largi de resurse umane, cum 
ar fi recrutarea și selecția, climatul organizațio-
nal și politica de renumerare asupra stării 
motivaționale a angajaților. O astfel de cerce-
tare, privind extinderea sferei de aplicare a 
antecedentelor motivației angajaților, s-ar putea 
baza pe cercetări anterioare privind compatibili-
tatea organizațională (Greguras & Dieffendorft, 
2009) și pe munca anterioară a lui Gagne si 
Forest (2008) privind sistemele de compensare. 
O astfel de cercetare ar putea fi nu doar utilă 
teoriei auto-determinării, dar ar putea răspunde, 
de asemenea, la apelul de descifrare a cutiei 
negre prin care practicile de resurse umane 
conduc la avantajul competitiv al organizațiilor 
(Collins & Clark, 2003). În special, cercetarea 
privind antecedentele valorilor legate de muncă 
pare a fi cel mai bine venită, pentru că, conform 
teoriei auto-determinării, valorile intrinseci și 

extrinseci sunt în mare parte considerate a fi 
transmise de la parinți copiilor lor (de exemplu, 
Duriez, 2011). Impactul socializării organiza-
ționale asupra acestor valori necesită încă 
atenție din partea cercetătorilor. Un astfel de 
impact ar putea fi mai intens pentru angajat, 
mai ales la intrarea pe piața muncii, cât și în 
perioada în care pare să se confrunte cu o 
schimbare a valorilor de lucru (Jin & Rounds, 
2012). 

Un al doilea traseu potențial pentru 
cercetări viitoare se referă la rezultatele 
motivației înalt calitative. Deși asociațiile dintre 
motivația înalt calitativă și aspecte ale 
funcționării optime au fost bine stabilite, 
cercetările parților întunecate ale funcționării 
angajaților sunt relativ limitate în domeniul 
teoriei auto-determinării. În plus față de studiile 
privind devianța organizațională (Lian et al., 
2012), cercetările viitoare ar putea merge în 
profunzimea comportamentelor contraproducti-
ve specifice, cum ar fi agresiuniile sau sabotajul 
la locul de muncă. În plus, oamenii de știință ar 
putea descoperi rezultate neașteptate ale 
diferitelor aspecte ale motivației înalt calitative. 
Trebuie, de exemplu, ca frustrarea să 
transforme întotdeauna angajații în entități 
pasive, așa cum ar fi de așteptat conform meta-
teoriei auto-determinării? Sau ar putea tendința 
înnăscută activă să determine angajații să-și 
schimbe mediul în care nevoia de satisfacție ar 
putea deveni proeminentă? Un astfel de 
raționament ar putea fi construit pe teoriile 
anterioare ale trebuințelor, în care nevoia de 
satisfacere a nevoile particulare se pare că 
stimulează comportamentul indivizilor (de 
exemplu, Murray, 1938). Într-un mod similar, 
oamenii de știință ar putea să examineze dacă 
motivația autonomă, spre deosebire de 
motivația controlată, ar putea avea dezavantaje. 
Cercetările inițiale, de exemplu, indică faptul că 
motivația autonomă, precum și motivația 
identificată, se asociază cu munca excesivă, o 
componentă a dependenței de muncă (Van 
Beeck, Hu, Schaufeli, Taris, & Scheurs, 2012, 
Van den Broeck, Scheurs, De Witte, 
Vansteenkiste, Germeys, & Schaufeli, 2011). 
Studii viitoare ar putea aduce în continuare 
lumină asupra acestei constatări și ar putea 
explora, de exemplu, dacă identificarea ridicată 
cu munca duce la consecințe negative pentru 
abordarea unei sarcini sau pentru interacțiunile 
sociale de la locul de muncă. 
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În al treilea rând, cercetări viitoare ar trebui 
să ia în considerare aspectul temporal în 
înțelegerea motivației angajaților. Spre deose-
bire de actuala abordare transversală, astfel de 
direcții ar putea face lumină asupra dezvoltării 
motivației de înaltă calitate și asupra relațiilor 
sale cauzale cu aspecte de mediu ale funcțio-
narii angajaților. Pe de o parte, cercetările ar 
putea fi abordate longitudinal pentru a examina 
dinamica motivațională inter-individuală pe 
parcursul mai multor luni sau ani. Pe de altă 
parte, s-ar putea examina în termen scurt de 
câteva zile sau săptămâni, dinamica intra-
individuală prin studii de tip jurnal. Studiile 
anterioare longitudinale (e.g. Sheldon & 
Krieger, 2007) și cele transversale (e.g. Ryan, 
Bernstein, & Brown, 2010) dintre teoria auto-
determinării și alte domenii ale vieții ar putea 
servi ca sursă de inspirație pentru a descoperi, 
de asemenea, dinamica motivațională în 
domeniul psihologie muncii și organizațională. 

Cercetări viitoare legate de procesele 
motivaționale ar putea lua în considerare, de 
asemenea, diferitele niveluri de organizare care 
influențează motivația angajaților. Mai degrabă 
decât focalizându-se pe motivația globală a 
angajaților, cercetătorii ar putea explora, de 
exemplu, motivația la nivel de activitate, așa 
cum studii anterioare au sugerat deja că 
profesorii sau directorii de instituții de 
învațământ au diferite niveluri de motivație 
autonomă și controlată între diferite sarcini 
(Fernet, 2011, Fernet, Senecal, Guay, March si 
Downson, 2008). Direcțiile viitoare ar putea 
extinde aceste rezultate față de alte grupuri 
profesionale și ar putea explora și satisfacția 
trebuințelor. În plus, oamenii de știință ar putea 
dezvolta evoluțiile recente în psihologia muncii 
și organizatională privind examinarea 
(dinamica) nivelului de motivare al echipei (a 
se vedea, de asemenea, Schaufeli, 2012) 
conform cărora, angajații sunt din ce în ce mai 
interdependenți (Parker, Wall & Cordery, 
2001). În viitor, trebuie să se analizeze dacă 
propunerile teoriei auto-determinării sunt 
generalizabile în organizațiile din diferite 
sectoare, de la organizații cu profit la cele non-
profit, de la IMM-uri la companii multinațio-
nale. Deși teoria auto- determinării a fost 
examinată și susținută de-a lungul mai multor 
contexte, incluzând și țări diferite (Deci et al., 
2001), doar câteva studii au luat în considerare 
specificul organizațional, care ar putea schimba 
dinamica individuală (Rousseau & Fried, 2001). 

Aceste studii ar putea să răspundă în special 
întrebării dacă teoriei auto- determinării se 
menține în fiecare context organizațional sau 
dacă potrivirea în dinamica organizațională (de 
exemplu, motivația autonomă și controlată sau 
exercitarea valorilor intrinseci versus extrinseci) 
între angajați și colegi, superiori sau cultura 
organizațională ar putea produce beneficii 
adiționale, așa cum sugerează literatura de 
specialitate privind potrivirea dintre persoană și 
mediu (Kristof-Brown, Zimmerman, & 
Johnson, 2005).   

 

 

Rezumat și concluzii 
 

Teoria auto-determinării este o teorie 
amplă asupra motivație, care ajută la înțelegerea 
motivației indivizilor în diferite domenii, cum 
ar fi educația, promovarea sănătății și psiho-
terapie (Deci & Ryan, 2012). De asemenea, 
teoria auto-determinării a fost adaptată cu 
succes și la contextul de muncă. Cercetările au 
indicat că motivația înalt calitativă privind 
satisfacția nevoilor psihologice de bază, 
motivația autonomă în comparație cu cea 
controlată și valorile intrinseci raportate la cele 
extrinseci pot stimula starea de bine a 
angajatilor, atitudini pozitive, precum și 
performanță. Mai mult decât atât, explică şi 
efectele motivaționale ale unor fenomenelor 
particulare organizaționale, cum ar fi 
proiectarea locurilor de muncă și leadership-ul. 
De asemenea, servește ca o resursă personală, 
ajutând angajații să se adapteze și să-şi utilizeze 
optim sursele motivaționale în mediul de lucru. 

Pentru extinderea cunoștințelor, se pare că 
merită să controlăm în continuare antecedentele 
motivației de înaltă calitate și la nivel 
organizațional, și să explorăm consecințele 
dincolo de funcționarea optimă, deși astfel de 
consecințele ar putea să nu fie de așteptat, la 
prima vedere. Oamenii de știință trebuie să ia, de 
asemenea, în considerare dinamica motivației 
angajaților de-a lungul timpului și nivelul 
organizațional la care apare această dinamică. 

Aceaste propuneri nu însumează o listă 
exhaustivă de direcţii interesante pentru studii 
viitoare, ci doar unele sugestii care ar putea 
stimula oamenii de știință exploreze în 
continuare fenomenul complex al motivației 
angajaților. Înțelegând când și de ce angajații ar 
putea fi motivați și, știind care sunt consecințele 
diferitelor aspecte ale motivației, practicienii ar 
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putea spori motivația angajaților, în beneficiul 
organizațiilor și al angajaților, deopotrivă. 

 

 

Mulţumiri 
 
Aş dori să-i mulţumesc lui Willy Lens 
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Work Motivation: A Conceptual and Empirical Overview and Suggestions for 
the Future Avenues from the Perspective of Self-Determination Theory  

Anja Van den Broeck
1
 

Abstract 

This contribution aims to break a lance for the use of Self-Determination Theory (SDT) to advance the 

understanding of motivation in the field of work and organizational psychology. SDT is an encompassing 

motivation theory detailing how individuals can thrive when displaying particular types of motivation. Starting 

from a positive view on mankind, SDT maintains that individuals feeling supported in their basic psychological 

needs will display optimal functioning and develop high quality motivation. This high quality motivation may 

take the form of the 'why' of motivation (i.e., autonomous and controlled motivation) as well as the 'what' of 

motivation (i.e. intrinsic versus extrinsic value pursuit). Herein a conceptual and empirical overview of SDT in 

the context of work is given and several pathways for future research are highlighted. As such, this contribution 

aims to inspire scholars to further the theoretical understanding work motivation assisting practitioners aiming to 

enhance motivation in organizations.  

Key Words: Self-Determination Theory, Work motivation, Values, Needs   

Work Motivation: A Perspective 
from the Self-Determination Theory 
 

Motivation is a critical issue for employees 

and organizations: it adds to employees’ well-

being and performance, and hence contributes 

to organizations’ productivity and competitive 

advance (Pinder, 2008). To date, work 

motivation has mostly been approached via 

Expectancy-Instrumentality-Valence Theory 

(Vroom, 1964), leading for example to research 

on the Theory of Planned Behavior and Goal-

setting Theory (Latham & Locke, 2006). In 

addition to this literature, this editorial aims to 

foster research on work motivation in line with 

recent developments in motivation psychology 

using Self-Determination Theory (SDT; Deci & 

Ryan, 2000; 2008) as the conceptual 

framework.  

Over the past four decades, SDT has 

developed into a grand theory of human 

motivation and optimal functioning. It has been 

applied to various life domains such as 

education, therapy and health psychology (Deci 

& Ryan, 2008, 2012) and gains momentum in 

the field of work and organizational psychology 

(Gagné & Deci, 2005). Although some of 

SDT’s ideas share resemblance with other well-

known concepts and theories in work and 

organizational psychology (see Van den 

Broeck, Vansteenkiste, & De Witte, & 

Andriessen, 2009), SDT is rather unique in 

providing a coherent and encompassing 

framework in which the quality, in addition to 

the quantity of motivation, is a key topic.  

SDT encompasses five different mini-

theories (Deci & Ryan, 2012; Vansteenkiste, 

Niemiec, & Soenens, 2010), but can be 

summarized in terms of three core concepts 

(Deci & Ryan, 2008; Van den Broeck, 

Vansteenkiste & De Witte, 2008): (1) basic 

need satisfaction, (2) autonomous versus 

controlled motivation or behavioral regulation 

and (3) intrinsic and extrinsic goal pursuit. This 

editorial aims to highlight this three core 

concepts and to provide an overview of the 

research in the field of work and organizational 

psychology. It concludes with some suggestions 

for future research which may stimulate 

scholars to employ SDT to further the 

understanding of employees’ motivation and 

the development of SDT.  
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Meta-theories and basic 
psychological needs 
 

SDT starts off from the assumption that 

individuals are active, growth-oriented 

organisms who actively interact with their 

environment (Deci & Ryan, 2000). Rather than 

being passive, reactive entities which need to be 

forced into particular behaviors, SDT maintains 

that individuals are active human beings, 

striving towards intra- and interpersonal 

growth. On the personal level, individuals are 

naturally inclined to realize their potential, 

learn, develop their talents, and integrate their 

experiences into a coherent and meaningful 

sense of self. On the social level, individuals 

are apt to interconnect with others, to engage in 

meaningful relationships based on mutual care 

and respect. Rather than being just influenced 

by their surrounding, SDT furthermore 

maintains that individuals equally act upon and 

influence the environment.  

However, the environment plays an 

important motivational role. SDT assumes that 

individuals’ inherent active growth orientation 

does not automatically come to expression, but 

needs to be nourished by the social 

environment. Just as one’s biological needs 

must be fulfilled to maintain physical health, 

SDT argues that individuals’ psychological 

needs must be satisfied in order for them to 

function psychologically well. At least three 

psychological needs are considered essential for 

individuals to thrive, that is, the needs for 

autonomy, relatedness, and competence (Deci 

& Ryan, 2000), which are also referred to as 

Autonomy, Belongingness and Competence, or 

the ABC of SDT (Van den Broeck, 

Vansteenkiste, & De Witte, 2008).  

According to SDT, the need for autonomy 

is satisfied when individuals experience 

authorship of their actions and feel 

psychologically free. Such feelings can be 

achieved when individuals chose their own 

behavior. The need for autonomy can however 

be equally satisfied when individuals 

volitionally follow others’ instructions, for 

example because they can fully concur with the 

requested behavior. The need for belongingness 

or relatedness is satisfied when individuals feel 

connected to others, when they feel loved and 

cared for and they can love and care for others. 

Finally, individuals feel competent when they 

master their environment and bring about 

desired outcomes. Employees will experience 

need satisfaction when they conduct their work 

with a sense of volition, feel part of a team and 

feel they can effectively reach their goals.  

In defining needs as essential nutriments, 

SDT takes a particular approach to the concept 

of needs. Other theories detailing individuals’ 

needs (e.g., Murray, 1938) typically focus on 

inter-individual differences in need strength, 

which drives individuals’ behavior until the 

needs are satisfied.  In contrast, SDT considers 

the degree to which needs are satisfied as the 

most important motivational mechanism and 

maintains that all individuals benefit from 

experiencing satisfaction of the inherent needs 

for autonomy, belongingness and competence, 

as this energizes their behavior and well-being.  

In support of SDT, several studies evidence 

that the satisfaction of these basic needs co-

occurs with optimal functioning, in terms of 

well-being (e.g., higher job satisfaction and 

engagement and less burnout), positive attitudes 

(e.g. higher organizational commitment and 

readiness to change), and adaptive behavior 

(e.g. higher performance and less organizational 

deviance; see for example Lian, Ferris & 

Brown, 2012; Lynch, Plant & Ryan, 2005; Van 

den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens, 

& Lens, 2010). Work related basic need 

satisfaction is furthermore suggested to affect 

live outside work, as it relates for example to 

higher general adjustment (Baard, Deci, & 

Ryan, 2004) and  self-esteem (Ilardi, Leone, 

Kasser, & Ryan, 1993).   

Moreover, in line with SDT, several studies 

indicate that basic need satisfaction functions as 

a mediator explaining the impact of the social 

environment on employees’ functioning. Deci, 

Ryan, Gagné, Leone, Usunov and Kornazheva 

(2001), for example, showed that supervisory 

and environmental autonomy support adds to 

employees’ engagement, self-esteem and 

decreased anxiety via the satisfaction of the 

basic needs. Van den Broeck, Vansteenkiste, 

De Witte and Lens (2008) furthermore specified 

that demanding and resourceful job 

characteristics relate to basic need frustration 

and satisfaction, respectively, and therefore 

associate with burnout and work engagement. 

At the more general level, Greguras and 

Dieffendorf (2009) likewise indicated that 

feelings of fitting into the organization, team 

and job contributed to the satisfaction of the 

needs for autonomy, relatedness and 
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competence and therefore relate to 

organizational commitment and performance.  

Apart from relating to the various aspects 

of employees’ functioning, according to SDT, 

the basic needs also co-occurs with high quality 

motivation, both in terms of the 'why' of 

behavior, that is, the reason why individuals 

engage in particular behavior, and the 'what' of 

behavior or the type of goals they pursue (Deci 

& Ryan, 2008). These core concepts of SDT are 

detailed below. 

 

 

The 'why' of behaviour: 
Autonomous and controlled 
motivation 
 

The conceptual development of SDT took 

off with the differentiation between intrinsic 

and extrinsic motivation (Deci, 1975). Intrinsic 

motivation is defined as the engagement in an 

activity for its own sake, i.e. for the inherent 

satisfaction and enjoyment experienced while 

performing the activity as such. Extrinsic 

motivation, in contrast, concerns the 

engagement in an activity to obtain an outcome 

that is separable from the activity. Rather than 

just adding up to a general inclination to engage 

in particular behavior, early studies in the realm 

of SDT revealed a complex interplay between 

these two types of motivation (see Deci, 

Koestner, & Ryan, 1999 for a meta-analysis). 

This has led to the differentiation of four types 

of extrinsic motivation, which differ in the 

degree to which the reason for conducting the 

behavior is external to the individual or 

internalized as part of one’s self (Ryan & 

Connell, 1989).   

First, external regulation refers to the 

engagement in an activity to obtain external 

material or social rewards or to avoid 

punishments. Externally pressured employees 

may, for instance, work hard to obtain a bonus 

or to prevent disgrace. Second, introjected 

regulation refers to being motivated by 

internally pressuring reasons such as a desire to 

attain pride or avoid guilt and shame contingent 

upon the behavior. Working overtime to offset 

guilt would be an example of introjected 

regulation. As little or no internalization took 

place, external and introjected regulation are 

accompanied by feelings of pressure, and are 

therefore grouped as controlled motivation 

(Deci & Ryan, 2000).  

Identified and integrated regulation are the 

two remaining types of extrinsic motivation 

(Ryan & Connell, 1989). In case of identified 

regulation, the goal of the behavior is 

personally endorsed and considered important. 

Integration goes one step further and requires 

that the behavior  fits into one’s broader set of 

values and beliefs. A scholar identifying or 

internalizing with teaching, would considers 

this task valuable, or as an inherent aspect of 

their personality, respectively. Both in case of 

identified and integrated regulation, individuals 

enacted with a sense of volition. These types of 

motivation are therefore grouped as 

autonomous motivation, together with intrinsic 

motivation, which reflects individuals’ inherent 

spontaneous interests (Deci & Ryan, 2000). 

Rather than focusing upon intrinsic and 

extrinsic motivation, SDT-scholars consider the 

differentiation between autonomous and 

controlled motivation as most important to 

understand individuals’ motivation.  

According to SDT, controlled motivation 

likely frustrates the basic psychological needs 

and therefore leads to less beneficial outcomes, 

while autonomous motivation is accompanied 

with basic need satisfaction and therefore leads 

to optimal functioning. A multitude of studies 

supported these assumptions. Van den Broeck, 

Vansteenkiste, De Witte, Soenens et al. (2010) 

for example indicated that controlled 

motivation does not support the basic needs, 

while autonomous motivation relates positively 

to the satisfaction of each of the basic needs. 

Fernet (2011) furthermore showed that 

autonomous types of motivation related to 

higher job satisfaction and organizational 

commitment and lower burnout, while 

controlled motivation showed the reversed 

pattern. Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin, 

and Malorni (2010) expanded these results, 

indicating that autonomous motivation for work 

related to lower turnover intentions and higher 

general well-being and even better physical 

functioning, while controlled motivation was 

unrelated or even negatively related to these 

outcomes.  

Mirroring the research on basic need 

satisfaction, autonomous motivation has been 

modeled as the underlying process in the 

relationship between aspects of the work 

environment and employees’ functioning. 

Autonomous motivation explains for example 

the impact of job demands such as overload on 
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the development of burnout (Fernet, Guay, 

Senécal, & Austin, 2012). Similarly, perceived 

organizational support assists employees in 

adapting to change because it increases their 

autonomous motivation (Mitchell, Gagné, 

Beaudry, & Dyer, 2012). Finally, autonomous 

and controlled motivation have also been 

modeled as moderators. As such high quality 

motivation is considered to play the role of a 

personal resource making employees more apt 

to benefit from positive events as outlined in 

the Conservation of Resources Theory 

(Hobfoll, 2002). Specifically, employees 

holding high autonomous and low controlled 

motivation have been shown to benefit more 

from job control, both in terms of direct well-

being effects of job control and via the stronger 

buffering effect of job control on the negative 

impact of job demands (Fernet, Guay, & 

Senécal, 2004; Parker, Jimmieson, & Amiot, 

2010). High levels of autonomous motivation 

and low levels of controlled motivation also 

assist employees in engaging wholeheartedly in 

their work behavior, leading to increased 

performance (Grant, Nurmohamed, Ashford, & 

Dekas, 2011).  

 

 

The ‘what’ of behavior: Intrinsic and 
extrinsic work values 
 

A third important concept figuring in SDT 

refers to the goals or - on a more abstract level -

values individuals can pursue. Specifically, 

SDT makes a distinction between intrinsic 

values, such as contributing to the community, 

affiliating to others, and self-development, and 

extrinsic values, such as accumulating wealth, 

acquiring fame and achieving power (Kasser & 

Ryan, 1996).  As intrinsic values allow for the 

satisfaction of the basic psychological needs, 

SDT maintains that the pursuit of these values 

leads to more adaptive outcomes than the 

pursuit of extrinsic values, which are less likely 

to contribute to, and may even distract one from 

basic need satisfaction (Vansteenkiste et al., 

2007).  

Following this reasoning, the pursuit of 

intrinsic values has been shown to be more 

beneficial than the pursuit of extrinsic values, 

particularly in the long run (Vansteenkiste et 

al., 2007). Although holding extrinsic values 

might be tempting, as it leads to momentary 

feelings of satisfaction, it has a negative relation 

with more enduring aspects of well-being, such 

as job satisfaction and work engagement. It 

furthermore relates to higher burnout, more 

work-family conflict and increased turnover 

intention, which suggests that a predominant 

extrinsic orientation may not only yield 

negative consequences for employees, but also 

for their organizations (Vansteenkiste et al., 

2007). 

Apart from these main effects, SDT’s value 

orientation has also been examined in terms of a 

personal resource adding to individuals’ 

optimal functioning. Specifically, Van den 

Broeck, Van Ruysseveldt, Smulders, and De 

Witte (2010) revealed that intrinsic oriented 

employees benefit more from the availability of 

learning opportunities and autonomy in terms 

of enhanced work engagement and decreased 

exhaustion, as compared to employees attaching 

less importance to these intrinsic values.  

Also the unemployed may experience long 

term benefits of pursuing particularly intrinsic 

values. Van den Broeck, Vansteenkiste, Lens, 

and De Witte, (2010) indicated that extrinsic 

values might withhold the unemployed from 

adapting flexibly to the labor market, although 

such a flexible approach might increase their 

chances on finding employment. Interestingly 

extrinsically oriented unemployed are 

particularly not willing to lower their 

reservation wage. At the same time they 

however refuse to attend additional training to 

increase their skills. As such, they seem to be 

looking for a high outcome, without showing 

the willingness to put additional effort, a 

conclusion which has also previously been 

supported among children (Vansteenkiste, 

Timmermans, Lens, Soenens, & Van den 

Broeck, 2008). Intrinsically oriented 

unemployed on the other hand likely are 

flexible. Moreover, they seem to display 

particularly these types of flexibility which 

might assist them in finding high quality 

employment, such as the flexibility to attend 

additional training.  

 

 

Some avenues for future research 
 

From the presentation of the core concepts 

of SDT, it becomes evident that SDT received 

already quite some empirical support in the 

field of work and organizational psychology. 

Several interesting issues however remain 
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relatively understudied, for example, relating to 

the antecedents, consequences and roles of the 

different motivational states.  

First, future research could further tap into 

the antecedents of high quality motivation in 

terms of need satisfaction, autonomous versus 

controlled motivation and intrinsic as opposed 

to extrinsic values. In addition to the research 

on task (e.g. job demands and resources) or 

team characteristics (e.g. supervisory support) 

as outlined above, scholars might examine the 

impact of broader human resources strategies 

such as training and education, recruitment and 

selection, organizational culture and 

remuneration practices on employees' 

motivational states. Such research, expanding 

the scope of the antecedents of employees’ 

motivation, might build on previous research on 

organizational fit (Greguras & Dieffendorft, 

2009) and earlier work of Gagné and Forest 

(2008) on compensation systems. Such research 

might not only be timely in the realm of SDT, 

but might also answer the call for opening the 

black box through which human resource 

practices lead to the organizations’ competitive 

advantage (Collins & Clark, 2003). Particularly 

research on the antecedents of employees work 

values seems most welcome, as within SDT 

intrinsic and extrinsic values are mostly 

considered to be passed on from parents to their 

children (e.g. Duriez, 2011). The impact of 

organizational socialization on these values is 

yet to be examined. Such an impact might 

however exist, particularly at the entrance of the 

labor market, as during that period individuals 

seem to experience a shift in work values (Jin & 

Rounds, 2012).  

A second potential route for future research 

pertains to the outcomes of high quality 

motivation. Although the associations between 

high quality motivation and aspects of optimal 

functioning have been well established, 

research on the dark side of employees’ 

functioning has been relatively scarce in the 

realm of SDT. In addition to the research on 

organizational deviance (Lian et al., 2012), 

future research could tap into more specific 

counterproductive behavior such as workplace 

bullying, social loafing or sabotage. In addition, 

scholars might aim to uncover some unexpected 

outcomes of the different aspects of high 

quality motivation. Does need frustration, for 

example, always turn employees into passive 

entities, as would be expected from SDT’s 

meta-theory? Or could the inborn active 

tendency also lead employees to change their 

environment in which need satisfaction might 

become prominent? Such a reasoning might be 

build on earlier need theories, in which the urge 

to satisfy particular needs is said to stimulate 

individuals’ behavior (e.g. Murray, 1938). In a 

similar vein, scholars might examine whether 

autonomous as opposed to controlled 

motivation might have downsides. Initial 

research, for example already indicates that 

autonomous motivation, and particularly 

identified motivation, associates with excessive 

work, a component of workaholism (Van 

Beeck, Hu, Schaufeli, Taris, & Scheurs, 2012; 

Van den Broeck, Scheurs, De Witte, 

Vansteenkiste, Germeys, & Schaufeli, 2011), 

suggesting that identified motivation might lead 

to being over-committed to work. Future 

research might shed further light on this finding 

and explore for example whether being highly 

identified with work yields negative 

consequences for one’s task approach and 

social interactions at work.  

Third, future research employing SDT to 

understand employees’ motivation needs to take 

into account the aspect of time. In contrast to 

the current cross-sectional approach, such 

studies could shed light on the development of 

high quality motivation and its causal relations 

with environmental aspects of employees’ 

functioning. On the one hand, such research 

could take a long term approach and examine 

inter-individual motivational dynamics over the 

course of several months or years. On the other 

hand, it could scrutinize short term intra-

individual dynamics within days or weeks via 

diary studies. Previous longitudinal (e.g. 

Sheldon & Krieger, 2007) and shortitudinal 

(e.g. Ryan, Bernstein, & Brown, 2010) SDT-

related research in other life domains might 

serve as a source of inspiration to also uncover 

the motivational dynamics in the field of work 

and organizational psychology.  

Future research tapping into the 

motivational processes might also take into 

account the different organizational levels 

influencing employees’ motivation. Rather than 

tapping into employees’ overall work 

motivation, previous research might for 

example explore motivation at the task level, as 

previous research already suggested that 

teachers or principles might hold different 

levels of autonomous and controlled motivation 
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across different tasks (Fernet, 2011, Fernet, 

Senécal, Guay, March, & Downson, 2008). 

Future research could expand these results 

towards other occupational groups and explore 

need satisfaction rather than autonomous and 

controlled motivation. Furthermore, scholars 

could also tie in with recent developments in 

work and organizational psychology examining 

(the dynamics of) team level motivation (see 

also Schaufeli, 2012) as employees are 

increasingly becoming interdependent (Parker, 

Wall & Cordery, 2001). Future research also 

needs to explore whether SDT’s propositions 

are generalizable across organizations of 

different sectors, ranging from profit to non-

profit organizations, SME’s to multinationals. 

Although SDT has been supported across 

different context, including even different 

countries (Deci et al., 2001), few studies take 

into account employees particular 

organizational context, which might however 

alter individual dynamics (Rousseau & Fried, 

2001). Such studies might particularly tap into 

the question whether SDT holds in each 

organizational context or whether a fit in 

organizational dynamics (i.e., autonomous and 

controlled motivation or the pursuit of intrinsic 

versus extrinsic values) between employees and 

their colleagues, supervisors or organizational 

culture might yield addiotnal beneficial results, 

as suggested by the person-environment fit 

literature (Kristof-Brown, Zimmerman, & 

Johnson, 2005)  

 

 

Summary and Conclusion 
 

Self-Determination Theory is a broad 

motivation theory assisting in understanding 

individuals’ motivation across domains as 

diverse as education, health promotion and 

psychotherapy (Deci & Ryan, 2012). SDT has 

also been fruitfully applied to the context of 

work. Research indicated that high quality 

motivation in terms of basic psychological need 

satisfaction, autonomous as compared to 

controlled motivation and intrinsic relative to 

extrinsic values may spur employees’ optimal 

well-being, positive attitudes as well as 

performance. It furthermore explains the 

motivational effects of particular organizational 

phenomena such as job design and leadership. 

It also serves as a personal resource assisting 

employees to adapt to and make optimal use of 

motivational sources in the work environment.  

To expand our knowledge, it seems 

worthwhile to further scrutinize the antecedents 

of high quality motivation, also at the 

organizational level and to explore its 

consequences beyond optimal functioning, 

although such consequences might not be 

expected at first sight. Scholars furthermore 

need to take into account the dynamics of 

employee motivation over time and the 

organizational level on which these dynamics 

occur.  

This is not an exhaustive list of interesting 

avenues for future studies, but just some 

suggestions which might stimulate scholars to 

shed further light on the complex phenomenon 

of employee motivation. Understanding when 

and why employees might be motivated and 

knowing what the consequences are of the 

different aspects of motivation, might assist 

practitioners to enhance employee motivation, 

for the benefit of the organizations and 

employees alike.   
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