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Abstract 

The purpose of this article is to explore the underlying mechanisms of women's psychological 

aggression in intimate partner violence (IPV), as a phenomenon that requires better understanding 

and intervention, even at times when it does not lead to physical violence. Psychological aggression 

is known to be the most prevalent pattern of IPV for both genders, and its impact on many survivors 

is known to be equal if not worse than that of physical harm. Despite the fact that most aggressive 

conflicts between couples do not escalate into physical violence, research mainly addresses 

psychological aggression in the context of its correlation with it. This paper presents personal 

accounts by women describing how they have used psychological aggression towards a man 

partner, taken from a larger qualitative study concerning women's aggression in IPV relationships. 

The findings are analyzed according to the bimodal classification of impulsive as opposed to 

instrumental aggression and their correlation with a client’s need-to-control the partner as opposed 

to the ability to exercise self-control in situations of conflict with an intimate partner. The paper 

also discusses implications for theory and practice, especially in the refining of relevant 

intervention goals with psychologically aggressive women. 
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בעצימות גבוהה מול מערכות הוריים חוויתם של אבות בסכסוכים ( 2020ביילי, ב. ודרור, ר. ) .2

 . 2, נ"ה מגמות. הרווחה

 תקציר

על רקע חוויתם הטיה  יים בעצימות גבוהה  הור שמיע את קולם של אבות בסכסוכים  היא להאמר זה  טרת ממ

מצד   מקצוע  מגדרית  החוקאנשי  בסמכות  בעניינם  ובעיקר  המתערבים  בחוויה  ,  מדובר  סוציאליים.  עובדים 

שהמודעות לה הולכת וגוברת אם כי גודלה של אוכלוסייה זו טרם נאמד בישראל. במרכז המאמר מתוארים  

שלהם    ורייםה מקרים של אבות שהסכימו לחשוף את סיפורם האישי בהליך מעורבות הרווחה בסכסוך הארבע

(, multiple case studyעם אם ילדיהם. המקרים מוצגים בשיטה האיכותנית של הצגת מספר מקרים במקביל )

https://doi-org.ezproxy.haifa.ac.il/10.1177/0886260518815138


ניתוח תמתי של  המתאימה לתיאור ראשוני של תופעות חברתיות בלתי מוכרות ולהנעה של מחקר רחב יותר.  

:  עם אנשי מקצוע  של אותם ארבעה אבותתארות מגוון חוויות מרכזיות במפגש המקרים העלה ארבע תמות המ

שתוארו עקב המפגש עם מערכות  קשים  מנעד רגשות  ; )ב(  להטיה בקביעת זמני שהות מועדפים לאםם  )א( תחושת

האב  אם כלפי  המצד  רגשית ו/או פיזית  ימות  תערב במצבים של אלכיר ולההאנשי מקצוע לקושי של    ; )ג(הרווחה

ילדים;   הסכסוךד)ו  ו/או  עקב  כלכלית  התדרדרות  על  ההורי  (  מחשבות  בה יתר  .  אבות  כרה  של  מצוקתם 

מוצגות    עמםקידום התערבויות מותאמות ומאוזנות יותר  על  ו,  יים כלקוחות של מערכת הרווחההור בסכסוכים  

   בחלק הדיון. 

יים בעצימות גבוהה, עובדים סוציאליים בצל החוק, הטיה מגדרית, אלימות בין  הור: סכסוכים  מילות מפתח
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Abstract 

This newsletter addresses the main sources and the lines of criticism that the writers are 

confronted with as clinicians in their daily practice, advancements made in Israel during the last 

four years in addressing the phenomenon of parental alienation, and some  future challenges and 

goals yet to be achieved.  

 


