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סוג הקורס :סמינר מחקרי
שנת לימודים :תשפ"א סמסטר :שנתי היקף שעות 2 :ש"ש
א .מטרות הקורס
המערכת המשפחתית מרובת הדורות מהווה זירה לעבירות הקשות ביותר ובכללם אלימות בין בני זוג ,התעללות
הורים בילדיהם ,אלימות של ילדים כלפי הוריהם וכלפי אחיהם .הסמינר יעסוק בגורמים ,במאפיינים ובהשלכות
הייחודיות של עבירות אלו .בסמינר תילמד התופעה של אלימות במשפחה על כל סוגיה מבעד לעדשה מערכתית
משפחתית ומתוך התפיסה כי מערכות היחסים במשפחה הם הבסיס להתפתחות האדם ,אישיותו והסתגלותו
החברתית .מטרת הקורס הן :א .להציג את הגישה המערכתית למשפחה ,תיאוריות ומחקרים בתחום אלימות
במשפחה על כל צורותיה ומבצעיה .ב .הקניית כלים מחקריים לסטודנטים ,פיתוח יכולות אקדמיות לשם כתיבת
סמינר מחקרי בקרימינולוגיה.
ב .תוכן הקורס:
 הרצאות בנושאי הקורס .יש לקרוא את המקורות הנדרשים לקראת כל שיעור.
 כללים לכתיבה ולעריכת עבודה סמינריונית מחקרית.
 ליווי והנחייה בתהליך העבודה בפגישות אישיות.
 הצגת רפראטים של הסטודנטים בנושאי העבודה.
ג .מהלך השיעורים:
הסמסטר הראשון:
הרצאות בנושאי הקורס :המשפחה כמערכת ,המודל הסירקומפלקסי לתפקוד משפחתי ,מעגל החיים המשפחתי,
סגנונות הורות ומשבר סמכות בעידן הפוסט מודרני ,העברה בין דורית של אלימות ,התעללות מינית במשפחה,
במקביל תיערך הדרכה בנושא של כתיבת עבודה סמינריונית מחקרית – קביעת שאלת מחקר ,חיפוש ביבליוגראפי
מתקדם ,מבנה העבודה וקביעת ראשי פרקים ועריכת המחקר .שלושת השיעורים האחרונים יקדשו לפגישות
אישיות.
הסמסטר השני
בתחילת הסמסטר יוקדשו מספר פגישות להרצאות ובהמשך לרפראטים של הסטודנטים על פי נושאי העבודה.
במקביל תתקיים הדרכה על כתיבת המקורות בניית העבודה והכנת המצגת לרפראט כתיבת פרק הממצאים והדיון.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא השיעור

קריאה נדרשת לכל שיעור ותאריך יעד להגשת
מטלות
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מהי עבודה סמינריונית מחקרית.
הצגת נושאי הסמינריון ודרישות
הקורס

הבהרת מטלות הסמינר ,מבנה העבודה ולוח
זמנים.
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סקירה היסטורית של מושג המשפחה
כזירת עבירה

שיעור
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משבר סמכות הורית וסגנונות הורות

עומר ,ח' . 2000 .שיקום הסמכות ההורית .פרק א'
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הזנחה והתעללות בילדים

טל ,בר-און .ולב ויזל.)2013( .
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גורמי משפחה ועבריינות
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אלימות אינטימית
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אלימות אינטימית
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אלימות אינטימית-היבטים רגשי
תרבות

דהאן ,ולוי.)2011( ,
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פרדיגמות מחקר בקרימינולוגיה
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Dekovic, Janssens, & As, 2003

תכנון ועיצוב מחקר בקרימינולוגיה:
כיצד בוחרים נושא ושאלת מחקר
סקירת ספרות ורציונל למחקר.
גישת המחקר (פרדיגמה,
תיאוריה,סוגה)
כניסה לשדה המחקר.
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חיפוש מקורות במאגרי מידע
כתיבה אקדמית
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פגישות אישיות
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פגישות אישיות
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פגישות אישיות
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אלימות מתבגרים ומבוגרים כלפי
הורים
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אלימות מתבגרים ומבוגרים כלפי
הורים
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התעללות בין אחאים
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המשך הדרכה מדעית :
אוכלוסייה ,אופן דגימה ,וגודל
המדגם.
כניסה לשדה המחקר ,אתור ,וגיוס
המשתתפים.
כלי אסוף הנתונים.
הליכי אסוף הנתונים.
אופן ניתוח הנתונים.
שמירה על עקרונות אתיים.
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פגישות אישיות
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פגישות אישיות
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פגישות אישיות

.22

פגישות אישיות
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רפראטים
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רפראטים
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רפראטים
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רפראטים

Condry, & Miles, (2014).

)Tener, Tarshish, & Turgeman, (2017
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 .1בניית פרקי העבודה וכתיבת דיון
השלכות המחקר ,תרומתו
ומגבלותיו.
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מפגש סיכום ומשוב

ד .חובות הקורס:
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1השתתפות פעילה בכיתה ובפגישות אישיות.
 .2קריאה רציפה של מקורות החובה.
 .3הצגת רפראט .המצגת צריכה לכלול את ראשי הפרקים של העבודה.
 .4הגשת הסמינריון.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי ):
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