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אלימות כתופעה חברתית -תיאוריה ומעשה
ד"ר סארה אבו-כף
קורס מ.א .סמסטר ב  ,2018-2019יום ג ,שעות 10-12
קוד קורס198-2-0159 :

הקורס – תיאור ומטרות
תופעת האלימות הינה מהקשות שבתופעות החברתיות בישראל והעולם .המודעות לנושא בעיקר לאפשרויות מניעתו
עולה דרך קבע ועמה האמצעים והכלים המאפשרים הבנה עמוקה ,תכנון ויישום של תוכניות מניעה .הקורס מיועד
להקנות היכרות עם התופעה של אלימות ועם תיאוריות וגישות נבחרות להבנת התופעה .התיאוריות המרכזיות שילומדו
בכיתה הן תיאוריות פסיכולוגיות ( פסיכודינמיות ,התנהגותיות ,קוגניטיביות – מוסריות) ,חברתיות ( תיאוריית החוסר
ארגון החברתי) ,ואקולוגיות .כמן כן ,הקורס יעסוק בתוכניות ובמודלים להתערבות ומניעה של אלימות ברמות של
הפרט ,המשפחה והקהילה דרך שימוש במודלים של בריאות הציבור והאקולוגי .הנושאים המרכזיים בקורס :הגדרת
התופעה ,מאפייניה והיקפה ,תיאוריות מרכזיות להבנתה ,עקרונות ויסודות התערבות לטיפול ,למניעה ולקידום ע"פ
המודלים השונים ,וכלים להערכה של תכניות מניעה של אלימות במגוון אוכלוסיות והקשרים.

מיומנויות שיירכשו במהלך הקורס
בסוף הקורס ,הסטודנטים יהיו מסוגלים:
-

להגדיר את התופעה ,לזהות את מאפייניה ואת גווניה והיקפה.
לזהות את המושגים הבסיסיים של התיאוריות לעיל ולתאר את התופעה של אלימות באמצעות
השימוש במושגים אלו.
להזכיר את הביקורות על התיאוריות השונות.
זיהוי של העקרונות השונים להתערבות ע"פ שני מודלים.

מטלות הקורס
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בקורס נחוצה השתתפות פעילה של הסטודנטים/ות ,קריאה שוטפת של החומר ונוכחות בשיעורים.
-

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ((10%
הגשה של שני רפרטים (ניתן להגיש בזוגות)( (20%
עבודת מסכמת ((70%
הנוכחות בקורס היא חובה.

-

אי מילוי אחד המרכיבים מהציון – יוביל לאי-זכאות לקבל ציון עובר בקורס.

תכנית הקורס:
* שימו לב  -ייתכנו שינויים בסדר השעורים בשל סיורים משותפים של התכנית ,ואילוצים אחרים.
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עבודה בקורס אלימות כתופעה חברתית -מהתיאוריה למעשה
ד"ר סארה אבו-כף
הנחיות לחיבור עבודה מסכמת בקורס
הינכם מתבקשים לכתוב עבודה המתבססת על הידע התיאורטי שרכשתם בסמסטר ב' וגם מקריאה של
מקורות נוספים בנושא שבחרתם.
לעבודה יהיו מספר חלקים מרכזיים:
 .1תיאור התופעה( סוג אלימות ) הדורשת לדעתכם התערבות מונעת :יש להגדיר את התופעה ,לתאר במדויק
את התופעה ואת היקפה בארץ ובעולם.
 .2סקירת ספרות על התופעה תיאורטיות שמנסות להסביר את התופעה ,מחקרים אודות ההשלכות של סוג
אלימות זה.
 .3התמקדו בתכנית התערבות אחת שמאוד משכה את תשומת ליבכם .תארו אותה והסבירו על איזה תיאוריה
היא מתבססת ,קהל היעד ,מטרות ,ערוצי פעולה ,דרכי פעולה ומדדי הצלחה.
 .4סיכום ודיון:
יש לכתוב דיון ביקורתי סביב תכנית זו ,רצוי תוך התייחסות לנושאים הבאים:
א .מידת ההתאמה של תכנית זו לרקע התיאורטי הפסיכולוגי ,חברתי ואקולוגי.
ב .היתרונות ונקודת החוזק וגם החסרונות של תכנית ההתערבות המתוארת.
ג .מה הייתם מוסיפים לתכנית זו ע"מ לשפר אותה?
מועד הגשת העבודה23.07.2019 :
דרך הגשת העבודה :למזכירות או לתא של ד"ר סארה אבו-כף
ההגשה הינה ביחידים
אורך העבודה :עד  6עמודים (לא כולל פריטים ביבליוגרפים ותרשימים)
העבודה תוגש בפונט דויד גודל  ,12רווח כפול ,שוליים  2-2.5ס"מ.
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