פרופ' מארי מיין
פרופ' מארי מיין ,ילידת  ,1943היא בעלת תואר ד"ר לפסיכולוגיה מאוניברסיטת ג'ון הופקינס ,ומשמשת
כפרופסור מן המניין לפסיכולוגיה באוניברסיטת קליפורניה–ברקלי .פרופ' מיין נמנית על הפסיכולוגים
בעלי ההשפעה הרבה ביותר והינה אחד מעמודי התווך של חקר התפתחות האדם ומגדולי החוקרים
בתחום זה לדורותיהם.
פרופ' מיין הינה ממפתחיה הבולטים של תיאוריית ההתקשרות ,החוקרת את הקשרים הרגשיים
שנוצרים בין ילדים והוריהם בשנות הילדות המוקדמות ואת ההשפעות שיש לקשרים אלו על
התפתחותם של הילדים ועל המשך חייהם .חידושיה מעוררי ההשראה הוסיפו עוד רבדים לתיאוריית
ההתקשרות ואפשרו לשלב ולגשר בינה לבין תחומי ידע אחרים בעולם הפסיכולוגיה ,הפסיכיאטריה
והתפתחות האדם.
אחד מחידושיה ,שהפכו לנכסי צאן ברזל אליהם נחשף כל תלמיד בתחום התפתחות הילד ,הוא הרחבת
פיתוחה של מערכת שיכולה לזהות כבר בגיל שנה האם הילד מתקשר בצורה בטוחה או לא בטוחה עם
הוריו .באמצעות עבודת נמלים מחקרית יחד עם חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסא" הצליחה
פרופ' מיין לחשוף סוג ייחודי של התקשרות בלתי בטוחה המכונה התקשרות בלתי–מאורגנת .תגלית זאת
היוותה פריצת דרך חשובה ביותר בעלת השלכות מרחיקות לכת בהבנת תהליכים של פסיכופתולוגיה
התפתחותית .יתרה מכך ,פרופ' מיין הובילה את התחום צעד נוסף קדימה כשפיתחה גם מערכת למיפוי מצבי תודעה ביחס לנושאי התקשרות בקרב הורים
וכיצד אלה משפיעים על יכולתם להעניק הורות מיטיבה לילדיהם.
פרופ' מיין פרסמה עשרות ספרים ומאמרים ,זכתה בפרסים רבים על הצטיינותה המדעית ומחקריה פורצי הדרך ,והיא בעלת שני תארי ד"ר לשם כבוד
מאוניברסיטאות באירופה .חוקר מצטיין נבחן בין השאר על פי המידה בה מחקריו מצוטטים ,ולפרופ' מיין ציטוטים אינספור .במהלך  25השנים האחרונות
נערכו ברחבי העולם מאות מחקרים שכללו אלפי נבדקים ,כל זאת בהשראת עבודתה ובעזרת השיטות שפיתחה .זהו הישג יוצא דופן המעיד על התהודה
וההשפעה חסרות התקדים של פרופ' מיין.
בצד הישגיה הרבים ,לא שוכחת פרופ' מיין לטפח דור חדש של חוקרים ומדענים ולסייע לחוקרים צעירים מכל העולם ,ביניהם גם מאוניברסיטת חיפה ,מתוך
הבנה כי שיתוף הפעולה האקדמי הינו הבסיס להתפתחות מדעית לטובת האנושות כולה .רבים מאלה העוסקים בחקר התפתחות הילד באוניברסיטת חיפה
הועשרו באופנים שונים בזכות פרופ' מיין ,בין השאר באמצעות השתלמויות שקבלו ישירות ממנה .חלקם אף רכשו מוניטין בין–לאומי ועמדות מנהיגות משל
עצמם בתחום.

אוניברסיטת חיפה
סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

למארי מיין
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על הצטיינות אקדמית והישגים מחקריים פורצי דרך ,שמאפשרים לנו להבין טוב יותר את התהליך החשוב ביותר
בהתפתחותו של כל אדם — הקשר שלו כילד צעיר עם הוריו; על חלוציות רעיונית ושוברת מוסכמות ועל כשרון אינטלקטואלי יוצא
דופן; על ההתמדה וההשקעה בשיתופי פעולה אקדמיים חוצי גבולות לאומיים ,שהם נשמת אפו של הידע האקדמי; ועל תרומתה
להקמת דורות חדשים של חוקרים ,בעולם האקדמי בכלל ובאוניברסיטת חיפה בפרט ,אשר עמלים לשפר את ההבנה של תהליך
התפתחות האדם.
ניתן בחיפה ,ישראל
כ"ח באייר תשע"א 1 ,ביוני 2011
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