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קבלת החלטות מסוכנת בקרב בני נוער בסיכון
מס קורס73-366-01 :
שם המרצה :ד"ר רותם לשם
שנת לימודים :תשפ"א

סוג הקורס :קורס בחירה
סמסטר :ב'

היקף שעות 2 :ש"ס

א .מטרות הקורס:
הקורס יתמקד בהבנת הקשר בין תהליכי קבלת החלטות לבין עבריינות והתנהגויות לא מסתגלות
(למשל ,עישון ,צריכת אלכוהול ,שימוש בסמים ,אלימות).
ב .תוכן הקורס :הקורס יעסוק בנושאים הבאים )1 :סקירה תאורטית על תקופת גיל ההתבגרות
מנקודת מבט התפתחותית (המעבר מילדות לבגרות); הבנת המורכבות שבבסיס תקופת הנעורים,
הכוללת שינויים פיזיולוגים ומנטליים המשפיעים על תהליכי החשיבה והרגש )2 .התייחסות לסוגים
שונים של קבלת החלטות (יחיד ,קבוצה) ולתהליכי קבלת החלטות )3 .סקירה מחקרית של הקשר בין
קבלת החלטות לבין עבריינות והתנהגויות בלתי מסתגלות בקרב בני נוער.

מהלך השיעורים :הרצאות פרונטליות מלוות במצגות; דיונים קבוצתיים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא השיעור
מס' השיעור
1

רקע תיאורטי  -תקופת גיל ההתבגרות – התפתחות חברתית,

2

פסיכולוגית וביולוגית

3
4

תהליכי חשיבה ורגש בקרב מתבגרים

5
6
7

קבלת החלטות בקרב מתבגרים כיחידים ובתוך קבוצה והקשר

8

להתנהגויות בסיכון – תאוריה ומחקר

9
10
11
12

התייחסות לעבריינות נוער בהיבט המשפטי

13

1

: חובות הקורס.ב
הקורס מבוסס על קריאה שוטפת והשתתפות פעילה של המשתתפים בקורס
)100%( מבחן
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