
Motywowanie uczestników procesu 

terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa 

– nowoczesne metody i formy terapii
16.06.2021 r. 

Marta Michalska



Motywacja - definicja

• Czym jest motywacja?

• Może mieć charakter świadomy lub nieświadomy

• Wewnętrzna lub zewnętrzna



Motywacja 

Wewnętrzna Zewnętrzna

Czynności wykonywane dla satysfakcji, 

czerpania radości z procesu, 

z poczucia własnej skuteczności

Czynności wykonywane dla uzyskania 

zewnętrznej nagrody lub uniknięcia 

kary

Rosnący apetyt na rosnące osiągnięcia Rosnący apetyt na nagrody

Sama czynność może być nagradzająca Czynność sama w sobie może być 

nieprzyjemna

Dodatkowa nagroda może ją osłabić Bazuje na nagrodach



Motywacja do zmiany jako proces

• Tradycyjne postrzeganie motywacji jest zero-jedynkowe,

• Tradycyjnie – motywacja to stan,

• Nowoczesne podejście zakłada jej fluktuację i analizuje różne jej fazy,

• Spadki motywacji do zmiany nie są porażką a naturalną zmiennością 

w procesie dążenia do celu.



Prekontemplacja

Kontemplacja

Przygotowanie

Działanie

Utrzymanie

Nawrót



Ilu psychologów trzeba, 

żeby zmienić żarówkę?

…czyli słów kilka o Dialogu Motywującym



Definicja Dialogu Motywującego

Skoncentrowany na osobie sposób pomagania 

w odniesieniu do powszechnego problemu 

ambiwalencji wobec zmiany

William R. Miller, Stephen Rollnick, „Dialog Motywujący”, 2014

https://medbook.com.pl/autor/pokaz/id/8497/autor/stephen-rollnick
https://medbook.com.pl/autor/pokaz/id/8497/autor/stephen-rollnick
https://medbook.com.pl/autor/pokaz/id/8496/autor/william-r-miller
https://medbook.com.pl/autor/pokaz/id/8496/autor/william-r-miller
https://medbook.com.pl/autor/pokaz/id/8497/autor/stephen-rollnick
https://medbook.com.pl/autor/pokaz/id/8497/autor/stephen-rollnick


Cechy Dialogu Motywującego

• Nie „kłóci się” z innymi metodami terapii, może im towarzyszyć,

• Relatywnie krótkie interwencje,

• Jakość stosowania jest weryfikowalna,

• Używany w wielu kręgach kulturowych (narzędzia tłumaczone na ponad 50 

języków),



Duch dialogu motywującego

• Współczucie• Wywoływanie

• Akceptacja• Współpraca
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Współpraca

• Terapeuta jako ekspert,

• Klient jako ekspert,

• Perspektywa powiewającej peleryny vs wspólnego stołu.



Akceptacja

• Osoba jest wartościowa bez względu na wszystko

• Wartość osoby wynika z samego faktu istnienia

• Nigdy nie oceniamy osoby w terapii

• Klient nie musi udowadniać swojej wartości



Współczucie

• Autentyczne zaangażowanie w pracę z klientem

• Tworzenie relacji terapeutycznej

• Realna chęć pomocy i empatia



Wywoływanie

• Wywoływanie kompetencji, a nie dawanie rad,

• Odszukiwanie w człowieku zasobów

• Nie dawanie gotowych recept

• Wspólnie szukamy tego, co jest w tobie

• Szukamy motywacji wewnętrznej



Procesy:

• Angażowanie

• Ukierunkowywanie

• Wywoływanie

• Planowanie



Rola dysonansu poznawczego w terapii

• Dysonans poznawczy jako wewnętrzna niezgodność

• Techniki wywołania dysonansu poznawczego:

• Bierne

• Aktywne

• Kiedy dysonans poznawczy wywołuje opór?

• Kiedy dysonans poznawczy wywołuje autorefleksję?



Biofeedback

Czyli modne słowo na skuteczną terapię



Czym jest biofeedback?

• biologiczne sprzężenie zwrotne

• Informacja zwrotna (feedback) płynąca z naszego organizmu (bio),

• Terapia biofeedback, czyli jak pomagają nam informacje płynące z naszego 

ciała,

• Informacje zwrotne są przekazywane przez wyspecjalizowane urządzenia, 

mierzące konkretne aspekty funkcjonowania klienta.



Najczęściej stosowane rodzaje biofeedbacku:

• Neurobiofeedback EEG,

• Biofeedback HRV,

• Biofeedback mięśniowy.



Terapia i co dalej

Nowoczesne podejście do profilaktyki



Terapia i co dalej? Nowoczesne podejście do profilaktyki



Emocje i komunikacja

Czyli podstawa motywowania



Jak bardzo prawdopodobne wydają Ci się 

poszczególne opcje?

1. Chłopiec uratował mężczyznę przed 

złodziejem.

2. Chłopiec pomaga pijanemu 

mężczyźnie,

3. Chłopiec przez przypadek uderzył 

mężczyznę stołem,

4. Starzy przyjaciele spotkali się na ulicy.



A teraz?

1. Chłopiec uratował 
mężczyznę przed 
złodziejem.

2. Chłopiec pomaga 
pijanemu mężczyźnie,

3. Chłopiec przez 
przypadek uderzył 
mężczyznę stołem,

4. Starzy przyjaciele 
spotkali się na ulicy.



Tu już nie ma wątpliwości



Skąd się bierze nasze postrzeganie 

rzeczywistości?

 Wcześniejsze doświadczenia,

 Wartości,

 Przekonania,

 Chwilowy nastrój,

 Najświeższe wspomnienia!





SYTUACJA

Na drugim 
końcu 

korytarza ktoś
się śmieje

MYŚLI EMOCJE ZACHOWANIE

Śmieją się ze 
mnie. 

Nie lubią mnie.

Smutek

Samotność

Lęk

Unikanie 
kontaktów

Ciekawe co ich 
rozśmieszyło.

Zainteresowanie

Bezpieczeństwo

Pewność siebie

Podejście.

Włączenie się
do rozmowy.



Podejście do emocji oparte na potrzebach

• Żeby działać, potrzebujemy siły 

napędowej,

• Nasz „silnik” ma różne 

potrzeby,

• Emocje to kontrolki – nie ma 

tych dobrych i złych, każda jest 

ważna.



Potrzeby • Jak diagnozować potrzeby?

Emocje • Jak „opiekować się” emocjami?

Zachowanie • Co z tego wyniknie?



Zachowanie to wierzchołek góry lodowej 

niezaspokojonych potrzeb



Komunikacja 

w motywowaniu

Czyli co mówić, żeby wspierać, a nie dołować



ĆWICZENIE - ANKIETA



Wyobraź sobie. że w swojej pracy (w której i wynagrodzenie i atmosfera bardzo 
Ci odpowiadają) masz bardzo gorący okres i wiesz, że oczekuje się od Ciebie 
pełnej mobilizacji. Niestety Twoje dziecko rozchorowało się i wymaga opieki. Normalnie 
w takiej sytuacji bierzesz zwolnienie, ale tym razem stajesz na głowie i z 
pomocą znajomych i rodziny sklejasz grafik opieki nad dzieckiem. Ze spokojem idziesz 
do pracy i działasz pełną parą. Dzwonisz czasem do domu sprawdzić, czy wszystko jest ok, 
ale w pełni skupiasz się na swoich obowiązkach.

Kiedy asystentka dyrektora prosi Cię na rozmowę od jego gabinetu nie spodziewasz 
się niczego złego. Wchodzisz spokojnie i tu spotyka Cię przykre zaskoczenie. Dyrektor 
nie zważając na obecność innych osób w swoim gabinecie, ostrym tonem stawia Ci 
szereg różnych zarzutów, nie pozwalając Ci odnieść się do żadnego z nich (błędy 
w sprawozdaniu, niewłaściwie sformułowane wnioski, opóźnienie 
w przedstawieniu założeń programowych itd.). Nie zgadzasz się z jego uwagami, ale on 
nie dopuszcza Cię do słowa.



Jakby tego było mało oświadcza (cały czas nie dopuszczając Cię do głosu), 
że właśnie przeglądał wydruki rozmów prowadzonych z poszczególnych telefonów 
i właśnie z Twojego telefonu tych rozmów jest wyjątkowo dużo, a sądząc po efektach 
Twojej pracy, podejrzewać należy, że nie są to głównie rozmowy służbowe. 
Na koniec stwierdza, że jest bardzo niezadowolony. Radzi Ci zastanowić się, czy zależy Ci 
na tej pracy, bo on się zastanawia, czy jemu zależy na takim pracowniku.

Nie pozwala Ci na żadne wyjaśnienia i wyprasza z gabinetu. Podejrzewasz, że dyrektor się 
pomylił i raporty, które trzymał w ręku i do których krytycznie się odnosił są pracą innej 
osoby, a Ty dostajesz reprymendę za cudze błędy.

Opowiadasz o sytuacji różnym osobom. Oceń poszczególne reakcje (1 gwiazdka 
to odpowiedź bardzo niewspierająca, a 10 - bardzo wspierająca). Nie chodzi o 
ocenę intencji osoby, a o to, czy tak wypowiedziane zdanie jest dla Ciebie 
emocjonalnie wspierające.



1. „Nie histeryzuj i nie przesadzaj. Przecież nic się takiego nie 
stało. Na pewno robisz z igły widły, to wszystko przez twoje 
przewrażliwienie. No, głowa do góry!”

2. „Słuchaj, weź to sprawozdanie i inne prace do domu, 
posiedź nawet w nocy, ale zrób to i jutro rano idź z tym do 
szefa. Przeproś go i powiedz, że taka sytuacja więcej się nie 
powtórzy. No i sprawdź, czy rzeczywiście 
z Twojego telefonu tych rozmów było najwięcej. Pewnie 
nie i wtedy będziesz mieć dodatkowy argument. A tak 
w ogóle, to lepiej nie dzwoń z telefonu służbowego w 
prywatnych sprawach...”

3. „Wyobrażam sobie, że było to dla Ciebie przykre i trudne. 
Być zaatakowanym w obecności innych i to bez możliwości 
wyjaśnienia? Musiało Cię to mocno wkurzyć!”
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“No już, nie martw się. Zobacz, jak pięknie dzisiaj słońce 
świeci. Całe przyjemne popołudnie i wieczór masz przed sobą, spędź 
je z rodziną i nie martw się na zapas, nie zadręczaj się teraz tym”

"No dobra, daj już spokój, przecież to nic takiego. Co z tego, że 
mówił przy wszystkich? Oni wszyscy wiedzą, że gość jest jaki jest, 
a ty świetnie pracujesz. Nikt nie będzie źle o tobie myślał. A raport 
można poprawić, to nic takiego, wyluzuj...”

“Widzę, że ta sytuacja bardzo cię zdenerwowała. Rozumiem, 
zwłaszcza, że bardzo dużo Cię kosztowało, żeby w tym trudnym
czasie być w pełni gotowości. Czy mogę Ci jakoś pomóc?”

"O kurczę, to straszne! Jak on mógł się tak zachować?! Wiesz co, 
ja do niego jutro pójdę. Ja widziałam Twoje sprawozdanie, przecież 
tam wszystko było ok. Pójdę i zrobię awanturę, przecież on nie może 
Cię tak traktować."

4,0

3,51

9,09

5,63



Co wspiera a co dołuje?

• FILM,

• ĆWICZENIE,

• WNIOSKI,

• ĆWICZENIE learningapps



Neurony lustrzane



Postawy w komunikacji

Czyli Analiza Transakcyjna w służbie motywacji



ja OK, 

ty nieOK

ja OK,

ty OK

ja nieOK,

ty nieOK

ja nieOK,

ty OK

Postawy
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Przegląd technik 

motywacyjnych

Czyli jak motywować siebie i innych



KONKRETYZOWANY

IERZALNY

MBITNY/ADEKWATNY

EALNY

ERMINOWY

KSCYTUJĄCY

EJESTROWANY

Wyznaczanie celów- Zasada 

SMART(ER)



Techniki motywacyjne

• Metoda małych kroków – skuteczny monitoring postępów,

• Metoda „5 minut”,

• Nagradzanie się i pułapki z tym związane,

• Czy nagradzać się zawsze, czy czasami?





Praca z odraczaniem gratyfikacji

FILM



PODSUMOWANIE

Czas na pytania


