
Eredu Transteorikoa 
 
1984an, Prochaskak eta DiClementek honako hipotesi hau formulatu zuten: jokabide-

aldaketek etapa estandarizatuagoak edo ez hain estandarizatuak jarraitzen dituzte, bai 

bat-bateko aldaketetan, bai gomendio terapeutikoen ondorengo aldaketetan. Estadio 

horiek "aldaketaren etapak" izenekoari dagozkio. 

Hasiera batean, erretzaileek tabakismoa utziko zutela iragartzeko erabili zen eredu hori. 

Hala ere, azken urteotan eredua sendotuz joan da, eta jokabide-aldaketa ugaritan 

aplikatu da: GIBaren infekziorako arriskuko praktikak gutxitzea, ariketa fisikoa, dieta 

osasungarria, etab. 

Eredu Transteorikoak portaera-aldaketa aurrerapenarekin lotutako prozesutzat hartzen 

du, bost estaturen bidez: 

Aurrekontenplazioa da pertsonek aldatzeko asmorik ez duten egoera. Pertsonak egoera 

horretan egon daitezke desinformatuta daudelako edo informazio gutxi dutelako beren 

jokabidearen ondorioei buruz, edo hainbat aldiz aldatzen saiatu direlako eta 

desmoralizatuta daudelako, gai izan ez direlako. Informaziorik gabekoek eta informazio 

gutxi dutenek irakurtzea, hitz egitea edo jokabide arriskutsuan pentsatzea saihesten 

dute. 

Kontenplazioa da pertsonek datozen sei hilabeteetan aldatzeko asmoa duten egoera. 

Aldaketaren aldeez aski ohartuak daude, baina kontrakoak ere oso kontuan hartzen 

dituzte. Kostuen eta onuren arteko balantze horrek anbibalentzia sakona eragin dezake, 

eta, horren ondorioz, pertsonak luzaroan egon daitezke egoera horretan. Askotan, 

fenomeno hori kontenplazio kroniko edo prokrastinazio gisa bereizten da. 

Prestakuntza da pertsonek etorkizun hurbilean aldatzeko asmoa duten egoera, oro har 

datorren hilabetean bezala neurtuta. Pertsonek dagoeneko egin dute ekintza 

esanguratsuren bat iaz, hala nola kontseilari bati kontsulta egitea, medikuarekin hitz 

egitea, autolaguntza-liburu bat erostea, tabakoaren kontsumoa murriztea, marka light 

batera aldatzea, etab.  

Ekintza aurreko sei hilabeteetan pertsonek beren bizimoduan aldaketa espezifikoak egin 

dituzten egoera da. Ekintza behagarria denez, jokabide-aldaketa, askotan, ekintzarekin 



parekatua izan da. Hala ere, jokabide-aldaketa guztiak ezin dira ekintzarekin parekatu. 

Pertsonek kontuan hartu behar dituzte medikuek eta profesionalek gaixotasun-arriskua 

murrizteko nahikoak direla erabakitzen dituzten irizpideak. Tabakismoan, adibidez, 

abstinentzia absolutua baino ez da kontuan hartzen. Dieta osasungarri batean, koipe 

moduan kontsumitu behar diren kalorien guztizko portzentajeari buruzko adostasuna 

dago. Ehuneko horrek ez du % 30 baino handiagoa izan behar. 

Mantenimenduan, pertsonak ahalegintzen dira gaixoberritzeei aurrea hartzen. Ez 

daude hain tentatuta, eta ekintza-egoeran dauden pertsonek baino askoz ere 

autoeraginkortasun handiagoa dute. Uste da egoera horrek sei hilabetetik bost urtera 

arte irauten duela.  

Amaiera zenbait jokabidetan aplikatzen den seigarren egoera bat da, batez ere 

adikzioetan. Egoera horretan, pertsonek ez dute tentaziorik, eta bai ehuneko bateko 

autoeraginkortasuna. Berdin dio deprimituta, irrikaz, aspertuta, bakarrik, haserre edo 

estresatuta dauden, ziur daude ez direla lehengo ohiturara itzuliko. Inoiz ohitura hartu 

ez balute bezala da. Lehengo erretzaileei eta alkoholdunei buruzko azterlan batean, 

talde bakoitzaren % 20k baino gutxiagok lortu zuen tentaziorik ezaren eta erabateko 

autoeraginkortasunaren irizpidea. Baliteke amaiera egokia ez izatea zenbait 

jokabidetarako, hala nola minbizia bilatzeko edo dietaren koipeak murrizteko. 

 


