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א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
לימוד והיכרות עיונית עם מושג האלימות כמאפיין חשוב ודומיננטי בעבריינות והתנהגויות בסיכון .מטרת
הקורס הנה לבחון הביטים שונים של האלימות מנקודת מבט קלינית תוך התייחסות לסוגיות חברתיות,
פסיכולוגיות ונוירופסיכולוגיות .במהלך הקורס יינתן דגש על דרכי מחקר המהוות בסיס לתיאוריות
השונות.
ב .תוכן הקורס :במסגרת הקורס ינתן הסבר מעמיק על מושג האלימות ועל היבטיו השונים בכלל
ובאוכלוסייה העבריינית בפרט .הנושאים המרכזיים .1 :הגדרות יסוד למושג האלימות ,תוך התייחסות
לתוקפנות  .2אלימות בראייה פסיכודינמית התפתחותית ,חברתית ,קוגניטיבית-אמוציונלית וביולוגית .3
אלימות ,עבריינות וקורבנות  .4אלימות ותוקפנות בהיבט הטיפולי :סוגיות יסוד טיפוליות.
מהלך השיעורים :הרצאות פרונטליות מלוות במצגות; דיונים קבוצתיים.
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