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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. הגישה ממוקדת ומכוונת מטרה. הדרך לתהליך השינוי היא חקירה 

ופתרון של האמביוולנטיות בה המטופל שרוי, דהיינו הכוחות המנוגדים )בין הרצון לשנות 

אר באותו מצב( שמשתקים את המטופל בדרך לשינוי ומימוש המטרה שהוא והרצון להיש

 קבע לעצמו או מחזירים אותו למצבו הקודם.

 .  Self-determination theory  ,Mindfulnessלמידה של תיאוריות משלימות כמו 
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 :דרישות

 מהשיעורים , וחובה בשעורים של ההצגות.  80%נוכחות של לפחות 

שבו ניתן יהיה לזהות  בזום /עבודה מעשית בכתב/ בהקלטה/בהסרטה - יוןהצגת הריא

 טכניקות, אסטרטגיה ורוח הגישה המוטיבציונית

סקירת  12מרווח בין שורה לשורה בגופן ½  A4 1 דפים 10דוח באורך  -עבודת סיכום

ראיון מוטיבציוני על הנושא הנבחר ואז ואז הספרות לעבודה תהיה על ראיון מוטיבציוני 

 .  בנושא הנבחר והנגשת הריאיון וניתוחו

 :נושאי הקורס

 שעור מס'
 נושא

1.  

 פנימית חיצונית  –מה זה מוטיבציה 

 מודל מינסוטההרוח של הגישה המוטיבציונית, 

2.  
 ועקרונות הראיון המוטיבציוני מהות השינוי

3.  

 עקרונות הגישה המוטיבציונית בהשוואה לגישות טיפול אחרות,  

  קריאת מאמרים רלוונטים והצגתם בכיתה

4.  
 MI-הממחישים את עקרונות  ה קטעי סרטים

5.  
 שימוש בראיון המוטיבציוני בשרות הרפואי 

6.  
 ערכים  –ותרגול  שימוש בשאלות פתוחות

7.  
 כשלים בתקשורת + תרגילי סימולציה

8.  
 לשינויהתנגדות 

9.  
  executive functionשימוש בכלי יישומי תוצאתי 

10.  
 שאלות מפתחראיון מוטיבציוני בקבוצה 

11.  
 הצגות בכיתה  

12.  
 הצגות בכיתה  

13.  
 הצגות בכיתה 
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 הרכב ציון הקורס/שיטת הערכה  

, במידה נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בקורס כולל הצגת מספר מאמרים בכיתה   40%

 והלמידה תערך בזום יש להצטייד במצלמות והן תשארנה פתוחות לאורך הקורס 

 נוכחות (  10%הצגה בכיתה,  30%) 

 עבודה מסכמת  60%

 

 


