
Motyvuojantis pokalbis dirbant su PIN 

Motyvacijos reikšmė norimiems elgesio pokyčiams  

Dirbant su probleminiu elgesiu, svarbu suprasti keletą dalykų apie motyvaciją ir jos reikšmę norimiems 
pokyčiams: 

• Norint pasiekti elgesio pokyčių, kliento motyvacija yra labai svarbi, nes: 
a. Padeda nustatyti adekvačius pokyčių tikslus, 
b. Didina kliento pastangų intensyvumą,  
c. Didina kliento įsitraukimą,  
d. Skatina kliento atkaklumą siekiant tikslų,  
e. Didina pasitenkinimą procesu (vidinės motyvacijos aspektas), 
f. Didina pasitenkinimą rezultatu (ir vidinės ir išorinės motyvacijos aspektas). 

• Motyvacija yra ne stabilus, statinis, bet dinaminis, besikeičiantis veiksnys.  
• Motyvaciją gali keisti įvairūs išoriniai faktoriai, taip pat ir specialisto elgesys. 
• Tiesioginė konfrontacija gali padidinti pasipriešinimą ir susilpninti motyvaciją.  
• Teisingai vedamas motyvacinis pokalbis turėtų paskatinti kliento ambivalencijos pokyčiams 

išreiškimą, išsiaiškinimą ir išsprendimą.  
• Motyvacijos tikslas yra ne įtikinti klientus keistis, bet paskatinti juos atrasti vidinius motyvus 

pokyčiams.  

Motyvacija stengtis ir daryti pokyčius gyvenime gali būti išorinė (baudimas arba skatinimas) ir vidinė 
(suvokta pokyčių prasmė ir pokyčių pagrindimas vertybėmis.  
Motyvacija daugeliu atvejų vyksta remiantis Maslow (Maslow, A. H., 1987) poreikių piramidės principais. 
Klasikinė Maslow piramidė susideda iš 5 pakopų (žr. pav.).:  

1. Fiziologiniai poreikiai (maistas / vanduo / miegas),  
2. Saugumas, 
3. Socialiniai poreikiai (siejimasis su kitais / meilė / dalinimasis), 
4. Savivertė, 
5. Savęs aktualizavimas.  

 



Dirbant su probleminiu elgesiu galima pasinaudoti ir atnaujintos Maslow piramidės koncepcija, pridėjus: 
a) estetinius poreikius (grožio, tvarkos, simetrijos siekimas), b) kognityvinius poreikius (smalsumas, žinių, 
prasmės, savęs suvokimo, tyrinėjimo siekimas), c) savi-transcendencijos poreikius (pastangos susijungti 
su didesniais už ego dalykais, padėti kitiems atrasti pilnatvę, religinės ir gamtos patirtys) 

Pokyčių psichologiją moksline prasme daugiau negu prieš du dešimtmečius pradėjo vystyti Prochaska & 
Di Clemente (1983). Jie sukūrė 6 stadijų pokyčių modelį (žr. pav.):  
Pokyčių ratą sudaro šie elementai: a) prekontempliacija (laikas iki svarstymo), b) kontempliacija 
(svarstymas),  c) pasirengimas pokyčio veiksmui, d) pokyčio veiksmas, e) pokyčio išlaikymas, ir f) atkrytis. 
 
Pav. Pokyčių stadijų ratas  

 
Šis modelis gali būti interpretuojamas ir būdu, atvaizduotu žemiau esančiame paveikslėlyje (Prochaska, 
DiClemente, 1983), kuris dažniau atspindi pokyčių, esant probleminiam elgesiui, realybę.   

 

 

 



 
 

 

Šiuo atveju kelias į išsivadavimą nuo probleminio elgesio vyksta ne tiesia linija į viršų, bet ilgesniu, 
vingiuotu keliu, per atkrytį, pakartotinus sprendimus ir veiksmus.   

 
Viena iš naujųjų motyvacijos ir pokyčių psichologijos modifikacijų yra vadinamoji PRIME teorija (West, 
2006):  

 

 
• P (angl. Plans) – planai (sąmoningas ateities veiksmų planavimas su įsipareigojimu),  
• R (angl. Responses) – atsakai (veiksmų pradėjimas, stabdymas arba modifikavimas),  
• I (angl. Impulses) – impulsai / slopinančios galios (čia ir dabar esančios paskatos veikti. Tai 

sąmonėje gali būti suvokiama ir patiriama kaip potraukiai (angl. Urges), 
• M (angl. Motives) – motyvai (ilgesnėje perspektyvoje esančios paskatos veikti. Tai sąmonėje gali 

būti suvokiama ir patiriama kaip troškimai (angl. Desires),  
• E (angl. Evaluations) – įvertinimai (įsitikinimų sąlygojami sprendimai).  

 
Svarbiausius šios teorijos postulatus galima pertekti dviem žemiau esančiais West (2006) paveikslėliais.  



 

(West, 2006) 

 

 


