
nsanlar kimi zaman davranış biçimlerini değiştirmek istemezler. Onların ken-
di adlarına yaptıklarına bu özgür seçimden döndürmenin yolu, değişime inan-
malarını sağlamaktır. Motivasyon, kişinin spesifik değişim stratejilerine girme,

sürdürme ve bunlara sıkı sıkıya yapışma ihtimalidir. Motivasyon, bir özellik (trait)
değil bir durumdur (state). Motivasyon dış faktörlerden etkilenen içsel bir durum
olup, değişmeye hazır ya da istekli olmadır ve duruma ve zamana göre değişkenlik
gösterir.1,2

Motivasyonel görüşme madde kullanımı ve bağımlılık alanında özellikle son
yıllarda giderek önem kazanan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem özel-
likle madde kullanan kişiyi bırakmaya zorlayan yöntemlerin başarısız olmasıyla
önem kazanmıştır. Motivasyonel görüşmenin en etkileyici yanlarından birisi kısa
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Motivasyonel Görüşme Tekniği

ÖÖZZEETT  Mo ti vas yo nel gö rüş me tek ni ği ne son yıl lar da il gi gi de rek art mak ta dır. Bu tek nik dav ra nış de -
ği şik li ği nin önem li ol du ğu alan lar da yay gın ola rak kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Gü nü müz de ar tık bir
te ra pi yön te mi ola rak ka bul edil me ye baş lan mış tır. Da nı şan odak lı, di rek tif, am bi va lan sın çö zü mü -
nü he def le yen bir yön tem dir. Et kin li ği üs tü ne bir çok araş tır ma ya pıl mış ve et kin bir yön tem ola -
rak sap tan mış tır. İlk baş ta al kol ve mad de ba ğım lı lı ğı nın te da vi sin de et kin bir yön tem ola rak
gö rü lür ken, gü nü müz de obe zi te, kro nik ağ rı, di a bet, di yet, mad de ba ğım lı lı ğı, HIV/AIDS ’den ko -
run ma, ka za la rı ön le me gi bi fark lı alan lar da et kin ol du ğu na iliş kin ya yın lar ya pıl mış tır. Ka nı ta da -
ya lı psi ko ter pi yön tem le ri ne ih ti yaç duy du ğu muz gü nü müz de, mo ti vas yo nel gö rüş me tek ni ği
et kin li ği is pat lan mış, uy gu lan ma sı ve öğ ren me si ko lay bir yön tem ola rak  gö zük mek te dir.  

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Mo ti vas yon, mo ti vas yo nel gö rüş me, psi ko te ra pi

AABBSS  TTRRAACCTT  The motivational interviewing techniques (MIT) have recently attracted the atten-
tion. This technique has been increasingly used for changing behaviors that may be placing pa-
tients at risk of developing health problems or may be preventing management of chronic
conditions. MIT is now accepted as a therapeutic option which is a directive, focused on the patient
herself and aims to resolve the ambivalence. MIT has been evaluated in many studies and its effi-
ciency has been confirmed. Initially it was recognized as an effective therapy technique for alco-
holism and addiction, today MIT is being widely utilized for a variety of conditions such as diabetes,
diet, substance addiction, protecting from HIV/AIDS and preventing the accidents. MIT is now ob-
served as an easy to learn and apply method with recognized efficiency in today’s world where ev-
idence based psychotherapy methods are required.
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sü re li ol ma sı ve ki şi de bı rak ma yö nün de ka lı cı et ki ler
yap ma sı dır.3,4

Mo ti vas yo nel gö rüş me nin gün cel ta nı mı şudur:
Mo ti vas yo nel gö rüş me, da nı şan la rın am bi va lan sı keş fe -
dip çö züm le me le ri ne yar dım cı ola rak dav ra nış de ği şik -
li ği ni çı kart mak için kul la nı lan di rek tif ve da nı şan
mer kez li bir yak la şım dır.5 

Di rek tif ol ma yan da nış man lık la kar şı laş tı rıl dı ğın da
da ha odak lı ve he def yö ne lim li dir. Am bi va lan sı in ce le -
mek ve çö züm le mek mer ke zi ama cı dır ve te ra pist bu he-
de fe ulaş mak ko nu sun da ka sıt lı ola rak di rek tif dav ra nır. 

Mo ti vas yo nel gö rüş me ki şi le rin so run la rı nı an la -
ma la rı nı ve de ği şim ama cıy la ey le me geç me le ri ni sağ la -
mak için ya pı lan yar dı mın özel bir yo lu dur. Bu yön tem
özel lik le de ği şim için is tek siz olan ve ya am bi va lan olan
ki şi ler de kul la nış lı bir yön tem dir.6 

MO Tİ VAS YO NEL GÖ RÜŞ ME NİN ÖZEL LİK LE Rİ

Mo ti vas yo nel gö rüş me ki şi nin de ğiş mek ve ya de-
ğiş me mek ne den le ri ni da ha iyi an la ma sı na yar dım cı
olur. Ki şi de ği şim yö nün de ka rar ver me di ği sü re ce, mo-
ti vas yo nel gö rüş me sı ra sın da çö züm öne ri le ri su nul -
maz.

Mo ti vas yo nel gö rüş me, da nı şan mer kez li dir. Gö-
rüş me ci nin ya pıl ma sı nın ge rek li ol du ğu nu dü şün dü ğü
şey ler üs tün de de ğil, da nı şa nın so run la rı üs tün de du rur.7 

Mo ti vas yo nel gö rüş me de da nı şan uz man dır. Bi -
len da nı şan dır. Te ra pist bi len ro lü ne so yun maz. Bu ne-
den le te ra pist, da nı şan dan ön ce ha zır ol maz, ken di
dü şün ce le ri ni em po ze et mez. Da nı şan ne re dey se ora ya
gi der.8

Mo ti vas yo nel gö rüş me bir gü reş de ğil, bir dans tır.
Mo ti vas yo nel gö rüş me in sa ni eş lik et me dir, yar gı sız ka-
bul len me dir. Te ra pist, ki şi nin ken di ener ji si ni kul lan -
ma lı ve de ği şi me yö ne lik is te ği ni or ta ya çı kar ma lı dır.

Te ra po tik iliş ki uz man/alı cı ro lün den çok bir or-
tak lık/ar ka daş lık iliş ki si dir. Te ra pist da nı şa nın dav ra nış -
la rı ile il gi li özerk li ği ne ve ter cih yap ma (so nuç la rı na
kat lan ma) öz gür lü ğü ne say gı du yar.9

De ği şi me ha zır ol mak bir da nı şan özel li ği de ğil,
ki şi le ra ra sı iliş ki nin bir ürü nü dür. Di renç ve in kar da nı -
şan özel lik le ri ola rak de ğil te ra pist dav ra nı şı na iliş kin ge-
ri bil di rim ler ola rak de ğer len di ri lir. 

Am bi va lan sı çöz mek uz ma nın de ğil da nı şa nın gö -
re vi dir. Am bi va lans her iki si nin de çı kar ve be del ler sun-
du ğu iki ey lem bi çi mi (hoş gö rü ye kar şı kı sıt la ma)
ara sın da ki zıt lık bi çi mi ni alır.10

Da nış man lık tar zı ses siz ve ve ri yi çı kar tan bir
tarz dır. Doğ ru dan ik na, sal dır gan yüz leş tir me ve tar tış -
ma mo ti vas yo nel gö rüş me nin kav ram sal kar şıt la rı dır. 

MO Tİ VAS YO NEL GÖ RÜŞ ME NİN TE MEL İLKE LE Rİ

Mo ti vas yo nel gö rüş me nin te mel il ke le ri şun lar dır:

a. Em pa ti nin gös te ril me si

b. Çe liş ki le rin or ta ya çı ka rıl ma sı

c. Di renç le ça lış ma

d. Ken di ne ye ter li li ği des tek le me

Mo ti vas yo nel gö rüş me de te ra pis tin ro lü oto ri ter ol-
ma ma lı dır. “Ben bir uz ma nım ve ha ya tı nı na sıl de ğiş ti -
re ce ği ni sa na söy le ye ce ği m” me sa jın dan ka çı nıl ma sı
ge rek mek te dir. De ği şip de ğiş me mek ki şi nin öz gür se çi -
mi dir. Amaç has ta nın iç sel mo ti vas yo nu nu ar tır mak tır.11 

A. EM PA Tİ NİN GÖS TE RİL ME Sİ

Bu ra da sı cak, des tek le yen, say gı du yan, il gi le nen bir yak-
la şım kas te dil mek te dir. Amaç, te ra pis tin ki şi nin ya şan -
tı la rıy la öz de şim ya pa bil me eği li mi de ğil dir. Baş ka sı nın
an lat ma ya ça lış tık la rı nın ne ol du ğu nu an la ma ya ça lış -
mak tır. Ka bul et me de ği şi mi ko lay laş tı rır. Et kin bir yan-
sıt ma lı din le me em pa ti gös te ril me sin de esas tır. Em pa tik
sı cak lık ve yan sıt ma lı din le me (ref lec ti ve lis te ning) gö-
rüş me nin en ba şın dan iti ba ren ve tüm mo ti vas yo nel gö-
rüş me bo yun ca uyul ma sı ge re ken bir ku ral dır. 

B. ÇE LİŞ Kİ LE RİN OR TA YA ÇI KA RIL MA SI

Mo ti vas yo nel gö rüş me de ikin ci il ke ki şi nin şim di ki dav-
ra nış la rı ile he def le ri ara sın da ki çe liş ki le ri has ta nın zih-
nin de or ta ya çı kar mak tır. Bu sü re ci ta nım la ma nın en iyi
yo lu ki şi nin bu lun du ğu yer ile ol mak is te di ği yer ara sın -
da ki çe liş ki yi an la ma sı nı sağ la mak tır. 

C. Dİ RENÇ LE ÇA LIŞ MA

Mo ti vas yo nel gö rüş me bir sa vaş de ğil dir. Ka za nan ve ya
kay be den yok tur. Te ra pis te dü şen has ta ya de ği şim yö-
nün de ye ni bir iv me ka zan dır mak tır. Bu ra da kas te di len
al gı la ma da ki de ği şik lik tir. Te ra pist ye ni he def ler ve ya
ba kış lar ge tir mez. Has ta ye ni bil gi le ri ka bul et me ye ve
ye ni ba kış açı la rı nı gör me ye da vet edi lir. 

D. KEN Dİ NE YE TER Lİ Lİ Ğİ DES TEK LE ME

Ken di ne ye ter li lik de ğiş me için anah tar bir et ken dir ve
ba ğım lı lı ğı olan ki şi le rin te da vi den iyi so nuç al ma sı için
önem li bir ön be lir le yi ci dir. Te ra pist, yu ka rı da be lir ti -
len dört il ke nin ba şa rı lı uy gu lan ma sı ile ki şi yi cid di bir
so ru nu ol du ğu nun fark et me si ne yar dım cı ola bi lir.11 
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TE RA Pİ DE AŞA MA LAR

Mo ti vas yo nel Gö rüş me de bi rin ci aşa ma de ği şim için mo-
ti vas yon ku rul ma sı dır. Bu nun için ilk adım Önem li lik
ve Gü ven-Ye ter li lik öl çe ği nin uy gu lan ma sı dır.12

Mo ti vas yo nel gö rüş me de beş er ken yön tem açık
uç lu so ru lar sor mak, yan sıt ma lı din le me, özet le me, ka-
bul len me ve de ği şi mi ko nuş mak tır. De ği şi mi ko nuş mak
için kul la nı la cak yön tem ler ara sın da açık la yı cı so ru lar
sor mak, ka rar den ge si ni açı ğa çı kar mak, ay rın tı lan dır -
mak, uç du rum la rı sor gu la mak, ge le ce ğe bak mak, he def-
le ri ve de ğer le ri or ta ya çı kar mak sa yı la bi lir.

İkin ci aşa ma ise de ği şim tah hü dü nü güç len dir mek -
tir. Bu amaç la gö rüş me le re de ğer len dir me, so run ve de-
ği şim ko nu sun da ge li nen nok ta yı özet le me ile baş la nır.
Anah tar so ru lar la de vam edi lir, ge rek ti ğin de bil gi ve tav-
si ye ver me de kul la nı la bi lir.13

MO Tİ VAS YO NEL GÖ RÜŞ ME NİN ET KİN Lİ Ğİ

Mo ti vas yo nel gö rüş me nin da nı şan la rın dav ra nış la rı nı
de ğiş tir me de et kin ol du ğu araş tır ma lar da gös te ril miş tir.
Bu tek ni ğin er gen ler de ye tiş kin le re ben zer şekil de et kin
ol du ğu da sap tan mış tır.14-16

Araş tır ma lar da mo ti vas yo nel gö rüş me nin vü cut
kit le in dek si, to tal kan ko les te ro lü, kan ba sın cı, kan al -
kol kon san tras yo nu ve stan dart eta nol içe ri ği üs tü ne et-
ki le ri ol du ğu bu lun muş tur. Bu et ki le rin kli nik ola rak
an lam lı ol du ğu da gös te ril miş tir. Ya pı lan me ta ana liz -
ler de kı sa gö rüş me ler de bi le (15 da ki ka) et kin ol du ğu be-
lir til miş tir.17,18

Tek ni ğin ba şa rı sı te ra pis tin eği tim geç mi şi ne (dok-
tor ve ya psi ko log vb) da yan ma dı ğı id di a edil mek te dir.
Et kin lik da ha çok te ra pist ve da nı şan ara sın da ki iliş ki -
nin ka li te sin den ve te ra pis tin al dı ğı mo ti vas yo nel gö rüş -
me tek ni ğin de ki ye ter li li ği ve ya ye ter siz li ğin den
kay nak lan mak ta dır.19,20

Araş tır ma lar mo ti vas yo nel gö rüş me tek ni ği nin çe-
şit li ya şam bi çim le ri so run la rın da et ki li ol du ğu nu, so ru -
nun fiz yo lo jik ve ya psi ko lo jik ol ma sı nın her han gi bir
et ki gös ter me di ği ni sap ta mış tır. Bu du rum, mo ti vas yo -
nel gö rüş me nin dav ra nış so run la rı ya şa yan fark lı ve ge -
niş grup lar da uy gu la na bi lir li ği nin ol du ğu nu gös ter mek -
te dir. Bun lar ara sın da al kol ba ğım lı lı ğı te da vi si, be yin

fel ci nin re ha bi li tas yo nu, kar di yak ba kım, ço cuk ko ru -
ma, kro nik ağ rı, di a bet, di yet, mad de ba ğım lı lı ğı,
HIV/AIDS ko run ma, ka za la rı ön le me, ank si ye te bo zuk -
lu ğu, dep res yon, PTSD, cin sel dav ra nış de ği şik li ği, tü tün
ba ğım lı lı ğı, ki lo ver me sa yı la bi lir.22-31

Dİ ĞER YAK LA ŞIM LAR VE 
MO Tİ VAS YO NEL GÖ RÜŞ ME 

Mo ti vas yo nel Gö rüş me stan dart yak la şım lar da ol du ğu
gi bi so ru nun çö zü mü ne odak lan maz, has ta nın kay gı la -
rı na eği lir. He def le ri re çe te et mez, he def le ri bir lik te ko-
nul ma sı na ça lı şır ve se çe nek ler su nar. 

Yüz leş tir me nin kul la nıl dı ğı tek nik ler den fark lı ola-
rak Mo ti vas yo nel Gö rüş me de di renç in kar ola rak gö rül -
mez, di ren cin te ra pist ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı dü şü nü lür.
Di renç tar tış ma ile de ğil, yan sıt ma ile açı lır.32

Mo ti vas yo nel Gö rüş me ve Bi liş sel Dav ra nış çı Te ra -
pi de ği şi min fark lı un sur la rı na odak la nır. Mo ti vas yo nel
gö rüş me; da nı şa na ne yin ve ne den de ği şe ce ği, de ği şi min
ne ka dar önem li ol du ğu ve ne za man ger çek leş ti ri le ce ği
so ru la rı nı ce vap la mak ko nu sun da yar dım cı ol ma ya
odak la nır. Bi liş sel te ra pi ise; da nı şa na “ne yi n” ve “na sı l”
de ği şe ce ği ve de ği şi min sü rek li li ği ko nu sun da yar dım cı
ola cak stra te ji ve tek nik le ri içe rir. Bi liş sel te ra pi de ki
olum suz oto ma tik dü şün ce le rin Mo ti vas yo nel Gö rüş -
me de ki kar şı lı ğı “De ği şim ko nuş ma sı (chan ge talk)”dır.
Bi liş sel te ra pi de ki “şe ma la rı n” Mo ti vas yo nel Gö rüş me -
de ki kar şı lı ğı “de ğer ler (va lu es)”dir. 

Mo ti vas yo nel gö rüş me tek ni ği ne, Bi liş sel Dav ra -
nış çı Te ra pi bi le şen le rin den da nı şa na ken di ne yar dım
be ce ri le ri nin öğ re ti mi nin, bi liş sel ye ni den ya pı lan dır -
ma nın, so run çö zü mü nün, be ce ri eği ti mi nin ve em pa tik
yüz leş tir me nin uyar lan ma sı nın ge rek li ol du ğu ka na a ti
ha kim dir. Bi liş sel te ra pi nin ise, mo ti vas yo nel gö rüş me -
nin ru hu nu uyar la ma sı ge rek ti ği bil di ril mek te dir.32,33

SO NUÇ

Mo ti vas yo nel gö rüş me tek ni ği kı sa sü re li, uy gu la ma sı ve
öğ ren me si ko lay bir te ra pi yön te mi dir. Bir çok te ra pi
yön te mi ile bir lik te kul la nıl ma sı müm kün dür. Ka nı ta
da ya lı bir yön tem ol ma sı, uy gu la ma da gü ve ni lir li ği ar-
tır mak ta dır. Fark lı uy gu la ma alan la rı na sa hip ol ma sı,
yay gın bir şekil de kul la nı la bi le ce ği ni de gös ter mek te -
dir.
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