ביו קצר של פרופ' מוחמד חאג' יחיא
פרופ' מוחמד חאג' יחיא סיים את לימודי הדוקטורט בשנת  1991באוניברסיטת מניסוטה בארה"ב ,והינו
חבר סגל ,פרופ' מן-המניין ,ובעל הקתדרה ע"ש גורדון בראון בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה
חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים .תחומי המחקר של פרופ' חאג' יחיא הינם
אלימות במשפחה )עם התעניינות מיוחדת בשיעור ,גורמי הסיכון ,וההשלכות הפסיכולוגיות של אלימות
נגד נשים ,ושל פגיעות בילדים והזנחתם(; היחס של סטודנטים מהמקצועות הטיפוליים ,של אנשי ונשות
מקצוע ,ושל החברה בכללותה לבעיית האלימות נגד נשים; התנסותם וחשיפתם של ילדים והוריהם
לאלימות בקהילה ולאלימות פוליטית וההשלכות הפסיכולוגיות ,ההוריות והמשפחתיות של חשיפות אלה.
בנוסף לכך ,פרופ' מוחמד חאג' יחיא חוקר את ההקשר הסוציו-תרבותי והסוציו-פוליטי של אלימות
במשפחה בחברות שונות וגם את זיקתם של הקשרים אלה לחינוך ולפרקטיקה של העבודה הסוציאלית
ושאר מקצועות בריאות הנפש .פרופ' חאג' יחיא פרסם את יצירתו המדעית )מעל מאה ועשרה מאמרים(
בכתבי עת מהמובילים בעבודה סוציאלית ,ובמדעי החברה וההתנהגות ,בכלל ,ומספר רב של פרקים
בספרים ערוכים ,והציג את מחקריו בעשרות כנסים מדעיים ,מקומיים ובין-לאומיים .פרופ' חאג' יחיא
ערך גם את שני הספרים הבאים )ביחד עם קולגות נוספים(:
"Mental Health and Palestinian Citizens in Israel" (co-edited with Prof. Ora Nakash
and Prof. Itzhak Levav, published in 2019 by Indiana University Press), and
"Handbook of Political Violence and Children: Psychosocial Effects, Intervention and
Prevention Policy" (co-edited with Prof. Charles W. Greenbaum and Prof. Carolyn
Hamilton, published in 2021 by Oxford University Press).
פרופ' חאג' יחיא מכהן כחבר במערכת המדעית של לפחות ארבעה כתבי עת בין-לאומיים וכחבר במערכת
המדעית של המילון לעבודה סוציאלית ,בשפה האנגלית .בשנת  2001הוענק לו אות הוקרה מיוחד ממרכז
אדלר לרווחת הילד ושלומו באוניברסיטת תל-אביב "על תרומתו המדעית למען ההבנה של השפעת
האלימות על ילדים ובני נוער ,ולמחקריו הייחודיים ומאירי העיניים על התמודדותם של ילדים ערבים
ויהודים באלימות במשפחה ובקהילה" .בשנת  2009זכה פרופ' חאג' יחיא בהוקרה מאוניברסיטת מניסוטה
בארצות הברית ,כ ,Distinguished Leadership Award for Internationals -שהוא מעין פרס כבוד
המעניקה אוניברסיטה זו לבוגריה הלא אמריקאים אשר הוכיחו מנהיגות בין-לאומית בתחום התמחותם,
ובשנת  2016זכה לאות הוקרה לעובד סוציאלי מאקדמיה על מחקר פורץ דרך ,ו"על ייסוד תחום ייחודי
בחקר האלימות במשפחה בחברות מסורתיות ,קהילות ערביות בכלל ובחברה הפלסטינית בפרט" מטעם
איגוד העובדים הסוציאליים.

