
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 המחלקה לפסיכולוגיה

 

 סדנה

 101.1.0497/0507 ביולוגיים והתפתחותייםאמפתיה: היבטים 

 

 ד"ר פלורינה יוזפובסקי

florina@bgu.ac.il 

 

  – הקורס תאור

נה האדם הנם חיות חברתיות, והיכולת להבין את הרגשות, המטרות, הצרכים, והכוונות של הזולת, ני ב

קריטית להשרדותנו כמין. ביטויים של אמפתיה מופיעים מגיל צעיר מאוד ומתפתחים ומשתנים לאורך 

ומה תהליך ההתבגרות והבגרות. בקורס זה נבחן מה ידוע על התפתחות אמפתיה בגילאים צעירים 

בינאישיים נדבר על הבדלים . , ומה ידוע על גילאים מאוחרים יותרעוד לא ידוע )רמז: די הרבה(

באמפתיה ומה יכול להסביר אותם, וכן נדון במצבים קיצוניים על רצף האמפתיה, הקשורים 

 לפסיכופתולוגיות שונות כגון אוטיזם, הפרעת אישיות אנטי סוציאלית, דיכאון ועוד.

ציוני וביולוגי. ויש לו בסיס אבולאך למעשה תהליך זה של חיבור עם האחר יכול להראות כמעט קסום, 

ציה דחף להתפתחות כה דרמטית וקורס נדבר הן על הבסיס האבולוציוני של אמפתיה )מה באבולב

שונות גנטית נורמטיבית והקשר  –באמפתיה של בני האדם?( והן על הביולוגיה העומדת בבסיסה 

 הורמונים. -לנוירו

ני הסטודנטים ארו לעיל. במהלך החלק השוחלקים. בחלק הראשון נדון בנושאים שת 3-הקורס יתחלק ל

המחקר  , ביצועכתיבת הצעת מחקר קצרה –מחקר" -יבחרו נושא חקר ויעבדו באופן עצמאי על "מיני

וניתוח הנתונים. במהלך חלק זה נקיים פגישות אישיות בשלבים שונים של הפרוייקט, בהתאם לצורך. 

 ייקבעו מספר בחלק השלישי הסטודנטים יציגו את המחקר בהרצאה בכיתה. כתלות בכמות הנרשמים

. בסיום הקורס או ביחידים בזוגות תנתנה הסטודנטים הרצאותהשיעורים שיוקדשו לכל חלק והאם 

 הסטודנטים יתבקשו להגיש עבודה בצורת מאמר המסכמת את המחקר שלהם.

  –חובות הקורס 

  טליים והשתתפות פעילהבשיעורים הפרוננוכחות חובה 

 הצגות בכיתה 

 עבודת בית 

  – מרכיבי הציון

  40% –הצגות בכיתה ומוכנות בפגישות האישיות 

 60% – מסכמת עבודת בית 

 

 שיעורים מתוכננים



 גרע בהתאם לכמות המשתתפים בקורס(י)ככתוב לעיל, שיעורים עשויים להתווסף/לה

 

בקשר שבין אמפתיה נגדיר מהי אמפתיה )ומה היא לא( ונדון  –מבוא לאמפתיה  1ור שיע

 שונותלהתנהגויות חברתיות 

 גישות שונות  –אבולוציה של אמפתיה   2שיעור 

 התפתחות אמפתיה לאורך חיי האדם עם דגש מיוחד על התפתחות מוקדמת  3שיעור 

 מבוא לגנטיקה   4שיעור 

 גנטיקה של אמפתיה   5שיעור 

 פסיכופתולוגיות של אמפתיה  6שיעור 

 הבדלים בין המינים  7שיעור 
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