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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים באופן תיאורטי למחקר פסיכוביולוגי
התפתחותי הבוחן את הבסיס הנוירוביולוגי של התקשרות והתנהגות חברתית.
באופן ספציפי ,הקורס נועד כדי ללמד את הסטודנטים אודות מחקרי בעלי חיים וכן
מחקרים בבני אדם הבוחנים את מעורבותו של הנוירופפטיד אוקסיטוצין
בהתנהגויות התקשרות החל בינקות וכלה בבגרות.

תאור הקורס:
במהלך הקורס יכירו הסטודנטים תיאוריות התפתחות מובילות וחוקרים אשר ערכו
מחקרי מפתח וסללו את הדרך לחקר הבסיס הנוירוביולוגי של התנהגויות
חברתיות והתקשרות.
הקרוס יתמקד בהכרת הנוירופפטיד אוקסיטוצין ובמעורבתו בהתנהגויות
התקשרות כגון הורות ,חברות ,וקשר זוגי.
למרות ההתמקדות באוקסיטוצין ,יעסוק הקורס גם באנטראקציה של הורמון זה
עם מערכת נוירופיזיולוגיות שונות כגון מערכת הדחק והגמול.
הקורס יעסוק בתהליכים אדפטיביים וכן בפתולוגיה.

הקורס יבוסס על הרצאות פרונטליות וכן על שילובם של הסטודנטים במצגות בהם
ידונו בהצגת מאמרים.
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:דרישות קדם
אין

:** מטלות/  דרישות/ חובות
השתתפות בשיעורים

מצגת במהלך הקורס

עבודה בסוף הקורס

:מרכיבי הציון הסופי
100% עבודה

:ביבליוגרפיה
Carter, C. S. (1998). Neuroendocrine perspective on social
.attachment and love. PNEC, 23, 779-818
Insel, T.R. (2010). The challenge of translation in social
neuroscience: a review of oxytocin, vasopressin, and affiliative
.behavior. Neuron, 65,768
Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect.
American Journal of Orthopsychiatry, 52(3), 664-678

:שם הקורס באנגלית
The neurobiological basis of attachment
( הן הצהרות המציינות במפורש מהlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
 תוצרי הלמידה מוגדרים.הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס

במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה
להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ
כאן .

