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הראיון המוטיבציוני
Motivational interviewing

מטרות הקורס:
להקנות כלים למטפל כדי לעורר אצל המטופל מוטיבציה לשינוי התנהגותי ללא עימות ומתוך שתוף פעולה מלא 4הגישה ממוקדת
ומכוונת מטרה 4הדרך לתהליך השינוי היא חקירה ופתרון של האמביוולנטיות בה המטופל שרוי ,דהיינו הכוחות המנוגדים (בין
הרצון לשנות והרצון להישאר באותו מצב) שמשתקים את המטופל בדרך לשינוי ומימוש המטרה שהוא קבע לעצמו או מחזירים
אותו למצבו הקודם4
דרישות:
נוכחות של לפחות  68%מהשיעורים  ,וחובה בשעורים של ההצגות4
דוח עבודה מעשית בכתב /בהקלטה/בהסרטה שבו ניתן יהיה לזהות טכניקות ,אסטרטגיה ורוח הגישה המוטיבציונית באורך בין
 1-28דפים  ½ 2 2Aמרווח בין שורה לשורה בגופן  24או לחליפין  48דקות הקלטה או הסרטה 4סקירת הספרות לעבודה תהיה על
ראיון מוטיבציוני בנושא הראיון 4
נושאי הקורס:
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נושא
מה זה מוטיבציה – פנימית חיצונית וכל השאר
הרוח של הגישה המוטיבציונית ,מודל מינסוטה
מהות השינוי ועקרונות הראיון המוטיבציוני
עקרונות הגישה המוטיבציונית בהשוואה לגישות
טיפול אחרות,
מאמר על השמנת ילדים
קטעי סרטים הממחישים את עקרונות הMI-
שימוש בראיון המוטיבציוני בשרות הרפואי
שימוש בשאלות פתוחות ותרגול – ערכים
כשלים בתקשורת  +תרגילי סימולציה
התנגדות לשינוי
שימוש בכלי יישומי תוצאתי executive function
ראיון מוטיבציוני בקבוצה שאלות מפתח
הצגות בכיתה

פקסFax: 972-4-8288637 :

הר הכרמל ,חיפה 50913 Mount Carmel, Haifa | 50913
דוא"ל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :
lleneman@univ.haifa.ac.il

טל' Phone: 972-4-8288675 :
972-4-8288597

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לבריאות הציבור
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Public Health
الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة

הצגות בכיתה
הצגות בכיתה
הצגות בכיתה

4241424

424

4641424

424

2248424

422

Motivational interviewing: Preparing people for change 2nd edition Miller&Rolnick
Motivational interviewing in health care Dr Stephen Rollnick
Health Behavior Change Dr Stephen Rollnick
Changing for good Dr James Prochaska & Dr Carlo Diclemente
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שיטת הערכה/הרכב ציון הקורס
 נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בקורס כולל הצגת מספר מאמרים בכיתה% 28
)  נוכחות28% , הצגה בכיתה48% (
 עבודה מסכמת% 88
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