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ש נ ה

עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

קול קורא

לפרסום מאמרים בגיליון מיוחד של כתב העת
"מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית" בנושא:

מפגשים טיפוליים וחינוכיים רגישי תרבות
עורך-אורח:
ד"ר אביהו שושנה ,הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
חוקרים אחדים מצביעים בשנים האחרונות על הדומיננטיות של השיח הפסיכולוגי במרחבי חיים
רבים ,ומכאן  -על חשיבותו בהפיכתנו לסובייקטים ספציפיים .אחד הנושאים אשר לא נדונו מספיק
בספרות האקדמית ,ואשר יידון בגיליון מיוחד זה של כתב העת "מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית",
קשור במפגש של השיח הפסיכולוגי עם אוכלוסיות אשר אינן מנהלות את עצמן באמצעות שיח זה או
אשר חיות בעולמות חברתיים שבהם הוא אינו רווח .סוגיה מחקרית זו היא מכרעת ,בשל ההשפעות
של טיפול וחינוך רגישי תרבות על רווחת פרטים בחברות מהגרים ובהקשרים של הטרוגניות תרבותית.
מטרת הגיליון המיוחד היא לבחון את המופעים של השיח הפסיכולוגי בהקשרים טיפוליים וחינוכיים
בישראל ,בעיקר בקרב ילדים ,בני נוער וצעירים .זאת ועוד ,אנו מציעים לבחון בגיליון זה את המפגשים
של השיח הפסיכולוגי עם שיחים אחרים ,את התגובות של אינדיווידואלים מקהילות שונות לשיח זה
ואת הדינמיקות הפסיכולוגיות והחברתיות הקשורות בטיפול וחינוך רגישי תרבות .בכוונתנו לכלול
בגיליון זה מאמרים מחקריים ,שיתייחסו לתחומים הבאים:
>תרבות ,השיח הפסיכולוגי וסובייקטיביות בקרב ילדים ,בני נוער וצעירים
>טיפול וחינוך רגישי תרבות
>כוח והתנגדות במפגשים טיפוליים וחינוכיים
>זהויות חברתיות (אתניּות ,גזע ,מעמד ומגדר) במפגשים טיפולים וחינוכיים
>יחסים בין תרפיסטים ואנשי חינוך לבין מטופלים ,תלמידים ונתמכי רווחה
>אתנוגרפיות של התערבויות תרפויטיות
חוקרים בתחומי הטיפול ,הבריאות ,הרווחה והחינוך העוסקים בנושאים לעיל ובנושאים אחרים בחקר
טיפול וחינוך רגישי תרבות והתערבויות טיפוליות וחינוכיות בהקשרים תרבותיים שונים ,מוזמנים
לשלוח מאמרים .המאמרים יכולים להתבסס על מחקרים אמפיריים ,כמותיים ואיכותניים או על
סקירות ספרות שיטתיות של סוגיות מסוימות בתחום ,והם יעברו תהליך של שיפוט עמיתים ,כמקובל.
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