
 

 

Beata Szluz 

Konsultant naukowy 

 

 

Dialog motywujący 

 

Dialog Motywujący (Motivational Interviewing) (DM) jest to nowoczesna metoda 

pracy z trudnym jednostkami. Oparta jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, 

terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Jej 

twórcami są William R. Miller i Stephen Rollnick (Zob. Rollnick, Miller, Butler, 2007; 

Miller, Rollnick, 2014; Arkowitz, Miller, Rollnick, 2017). 

DM jest to: „oparty o współpracę styl prowadzenia rozmowy,  służący umocnieniu  

u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany”. DM jest: „skoncentrowany na 

osobie sposób pomagania w odniesieniu do powszechnego problemu ambiwalencji wobec 

zmiany”. DM jest: „oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się, 

zwracający szczególną uwagę na język zmiany. Ma on w zamierzeniu umocnić motywację  

i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby 

jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i współczucia” (Miller, Rollnick, 

2014, s. 32, 44, 54). 

Filozofia DM jest oparta jest na tradycji Terapii Skoncentrowanej na Osobie Carla 

Rogersa. Składa się z trzech elementów: 

‒ empatia – poprzez swoją pracę terapeuta kieruje uwagę na rozumienie emocji klienta  

i rozumienie emocji innych osób, co pozwala na skuteczniejsze odkrywanie 

motywacji do zmiany. Empatia pomaga również w budowaniu dobrej relacji z innymi; 

‒ szacunek i akceptacja – niezależna od problemów, powodów zgłoszenia i przeszłości 

klienta. Według tej koncepcji każdej osobie należy się bezwzględny szacunek. 

Terapeuta nie ma prawa osądzać, oceniać, narzucać własnego światopoglądu. 

Szacunek w tym obszarze pracy polega również na próbie zrozumienia 



 

 

dotychczasowych problemów i wspólnym poszukiwaniu najlepszego dla klienta 

rozwiązania; 

‒ autentyczność terapeuty – autentyczność terapeuty polega na świadomym  

i umiejętnym wyrażaniu własnych spostrzeżeń i odczuć. Autentyczność służy 

budowaniu zaufania. Zaufanie powinno być podstawowym obszarem każdego procesu 

terapeutycznego, prowadzi do sojuszu niezbędnego w dobrej relacji służącej zmianie 

(Zob. Miller, Rollnick, 2014). 

 

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej PTTM wskazuje: 

 

1. Zasady DM: 

‒ wyrażanie empatii, 

‒ wspieranie poczucia własnej sprawczości, 

‒ rozwijanie rozbieżności, 

‒ podążanie za oporem. 

 

2. Narzędzia – OARS: 

‒ O – (Open questions) pytania otwarte, 

‒ A – (Affirmation) dowartościowania, 

‒ R – (Reflective listening) odzwierciedlanie, 

‒ S – (Summarizing) podsumowania. 

3. Język zmiany – wydobywanie języka zmiany: 

‒ zadawanie pytań wydobywających, 

‒ badanie skrajności, 

‒ patrzenie w przeszłość, 

‒ patrzenie w przyszłość, 

‒ pytania dotyczące celów i wartości, 

‒ pytania o informacje zwrotne, 

‒ skala ważności/ufności/gotowości. 



 

 

 

4. Duch DM („melodia” DM): 

‒ partnerstwo – DM przeprowadza się „dla” osoby i z „nią”, 

‒ akceptacja – jest to bezwarunkowa wartość, trafna empatia, dowartościowanie, 

autonomia, 

‒ współczucie – postawa współczująca jest to aktywne wspieranie dobra innej osoby, 

stawianie, na pierwszym miejscu jej potrzeb, 

‒ wydobywanie – wydobywanie polega na odszukaniu mocnych stron klienta i jego 

zasobów, a nie skupianie się na jego deficytach (Miller, Rollnick, 2014, s. 35-48). 

 

5. Procesy w DM: 

5. 1 Angażowanie: 

‒ istotne jest w trakcie całej pracy z drugą osobą, 

‒ jest to stworzenie atmosfery współpracy, w której gotowość pracy klienta będzie 

ulegać wzmocnieniu, 

‒ polega na okazywaniu szacunku i zaufania, 

‒ jest to odwoływanie się do systemu wartości, 

‒ terapeuta/specjalista występuje nie jako przeciwnik lecz partner. 

5.2 Ukierunkowywanie: 

‒ ukierunkowywanie w DM to ciągły proces poszukiwania i podtrzymywania kierunku, 

‒ to klient decyduje, czy i jak dążyć do zmiany - nie można mu tego prawa odebrać, 

‒ nie zawsze celem jest udzielenie porady, ale raczej wspieranie zmiany. 

5.3 Wywoływanie 

‒ wywoływanie i wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany, 

‒ wzmacnianie wiary we własną skuteczność, 

‒ dochodzenie do własnej koncepcji zmiany klienta. 



 

 

5.4 Planowanie – planowanie obejmuje zarówno rozwijanie zobowiązania do zmiany, 

jak i sformułowanie konkretnego planu działania (Zob. Miller, Rollnick, 2014; Polskie 

Towarzystwo Terapii  Motywującej PTTM). 

 

Zastosowanie DM: 

 

Dialog motywujący stosowany jest na różnych etapach zmiany zachowania: 

‒ prekontemplacja – osoba nie widzi problemu, który jest dostrzegany przez otoczenie, 

‒ kontemplacja – osoba zaczyna poddawać w wątpliwość zasadność własnego 

zachowania, 

‒ przygotowanie – poszukuje informacji, zastanawia się nad planem działań, szuka 

wsparcia, zanalizuje zyski i straty 

‒ decyzja o zmianie – realizacja wstępnego planu zmiany, 

‒ podtrzymanie decyzji – utrwalanie dobrych nawyków i poszukiwanie nowych 

sposobów radzenia sobie z pokusami, budowanie nowego stylu życia, szukane 

nowych zajęć, nowych wyzwań,  

‒ nawrót – jest częstym elementem zmiany, większość osób podejmujących ważne 

decyzje doświadcza okresowych nawrotów do starych nawyków, najważniejsze jest w 

tej sytuacji przewartościowanie problemu i przyjrzenie się, co dotychczas pomagało  

i dawało siłę w utrzymaniu zmiany (Zob. Miller, Rollnick, 2014). 

 

Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, 

długotrwałych i trudnych do zmiany problemów, jak samodestrukcyjne zachowania 

ryzykowne. Coraz częściej stosowania jest wspólnie z innymi programami rehabilitacji 

psychologicznej np. wtórnej prewencji w leczeniu pacjentów z różnymi dolegliwościami 

somatycznymi czy w trakcie rehabilitacji osób z urazami lub chorobami narządów ruchu. Jak 

wykazują badania w dziedzinie uzależnień od alkoholu, stosowanie DM znacząco wpływa na 

efekty terapii, m.in. zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania leczenia, wzmacnia 

aktywne uczestnictwo w terapii, zmniejsza zjawisko oporowania. Za pośrednictwem 

określonych strategii motywujących i umiejętnie prowadzonej rozmowy motywującej 



 

 

możliwa jest zmiana motywacji zewnętrznej na wewnętrzną motywację do zmiany. W DM 

nie tylko wzmacniane jest przekonanie pokazujące, że zmiana jest możliwa, ale doceniane jest 

też to, że nie ma ‘jednego sposobu’ osiągnięcia zmiany. Niezwykle pomocne, a w DM wręcz 

zasadnicze, jest rozpoczynanie od sprawdzania i rozwijania własnych planów działania 

pacjenta. DM jest to wymagający styl pracy. Wymaga indywidualnego podchodzenia do 

każdego człowieka, nieustającej czujności w obserwowaniu i trafnym rozpoznawaniu 

werbalnych i niewerbalnych reakcji jednostki (Zob. Polskie Towarzystwo Terapii 

Motywującej PTTM; Rosengran, 2013; Jaraczewska, Adamczyk-Zientara, 2015; Wielgosz, 

2017, s. 167-168).  
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