É¸»»º³¸±´»´º¸ÀÃI
¯´°½
$³¸±´»´º¸ÀÃ¸³½
ąčďĜĒđččĊďĜĒđčąčďĜĒčĔĝĉĊĈĜćĆĈąđćĄĈĞĉĆĈĔĞĈĞĄĜěĉċĈĖćĒďפ&יכולוגיהĜčćĆĈĐĐąĉěĒđĉčď
ĞĉĆĈĔĞĈ~čĔĝĈĉĖćĒĄĉĈćċĄ
ĈččċĝĉĒďēĈąĞĉĘĚĐēĞčĔĝĞĉčĉĐĆĞĉĐĉĖĘĉąĞĉĐĐďĔĈąċĜĞĉĖĒĝĒĝčĈčĆĉĐĉďčĕĘąהתנהגותċĔĉĒĐ
ĈĜĉĚąēĈąĞĉĘĚĐēĞčĔĄĐĝ đččĐČĔĒđčďčĐĈĞ ēčĖĈēĒĞĉčĉĒĕĞĉĐĉĖĘđĆĉĈĔčĝĈěĒĕĈĜĉąčćĈďčĐĈ
ĞĉĝĆĜĐĉĞĉąĝċĒĐĈĔĉĉďĈĈĜčĝč

³¸±´»´º¸ÀÃ³»È¾¸¸¿Á³¸½´¶É
ĉĞĉĄĞĜěĉċĉĞĉĆĈĔĞĈĐčĆĉĐĉčąĈĕčĕąĈĞĄĞĜĄĞĒ:פ&יכולוגיה פיזיולוגית



 בזכירה, בלמידה,תפי&הą đčĝċĜĞĒĈ ĖćčĒ ćĉąčĖ čďčĐĈĞ Ĝěċą ĈĔččĔĖ :פ&יכולוגיה קוגניטיבית



ĞĉĆĈĔĞĈĐĖĈĖčĘĝĒĄčĈćĚčďĉĞĖĘĝĉĒĄčĈĈĒĒ~האינטליגנציהĞĄĞĜěĉċĄčĈēďĉĒďובחשיבה
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ČĜĘĈ
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ĉĞąčąĕđĖđččěĒĄĉĈĝĜĝěĈĞĉĈĒĉđćĄĈĐĝĉĞĉčĝčĄĜĉĄčĞąĞěĕĉĖ :פ&יכולוגיה של האישיות



ĞĉĆĈĔĞĈĈĕčĕąąđčĄĚĒĔĈ ĈčĚąčČĉĒ đčĖčĔĒĉęċĐčąĚĒĉĒďđčĄĝĉĔđčĜěċĔĜĞčĈēčą



ĉĞĉĒđĉčćĖĉĉćĐĉĉčĈđĉčĒđćĄĈĞĉċĞĘĞĈĜěċąĉĜĉĄčĞąĞěĕĉĖ :פ&יכולוגיה התפתחותית



ĈĚĉąěĈĞĜĆĕĒąČĜĘĈĞĉĆĈĔĞĈĜěċąĞěĕĉĖ :פ&יכולוגיה חברתית



³¸±´»´º¸ÀÃ³»ÈÆ´À¸Á³¸½´¶É
¼¸»Ã·½¼¸±´»´º¸ÀÃ
đččďĉĔčċĉđččĒĉěčĝđččĔčĐěđčĆĉĐĉďčĕĘđčĐĉĐďĈĊđĉċĞą
ĞĉĆĈĔĞĈĝĘĔĞĉĐċĒ~ĞĉčĝĆĜĉĞĉčĞĉĆĈĔĞĈĞĉčĖąąĐĉĘčČąĉĈĔċąĄąđčěĕĉĖĒĎĎĕĎđĜĉĒĎćĊđĊĐĎĖęĉ
ĞĉĜĆąĞĈĈĐčĆĞĉčĖąđččĘčĚĘĕęċĐčąĚĒĈċĘĝĒąđčČěčĐĘĔĉěđĊčĐĉĈĉďĐĄĞčĔččĜąĖĞĉĆĈĔĞĈĈČĉĕ
ěĉěĊđćĄđĄĖĉąěĐĉĞĉčĝčĄčĔċąĒĞĉĖĚĒĄąčĔčĐěēĉċąĄĎĉĜĖĐčĄĝĜčĔčĐěĈĆĉĐĉďčĕĘĈěĜĈĒĉćďĉ
ĉĐđčĄĞĒĐĉĘčČĆĉĕĈĊčĄĉĐĉĘčČĐ
Đďď ćĉěĘĞĐ ĜĉĊċĐ ĞĉĒĉĄĜČ ĉĄ ĞĉĐąċ ĞĉĔĉĄĞ ĉĜąĖĝ đćĄ čĔąĐ đčĖččĕĒ ĒĎĎēĊĜĎĞĉ ĒĎĎćĊđĊĐĎĖęĉ
ĞĉčČĜĘĞĉěčĔčĐěąđĆĎĄđčĐĉċčĞąąĜěčĖąđčćąĉĖĈĐĄĞĉčĔĘĉĆĈđĈčĞĉĐąĆĒđĈĐĞĉĜĝĘĄĒĝ
ĞĉĆĈĔĞĈĞĉčĖąąĐĉĘčČąĉđčćčĒĐĞĐĝĞčĝčĄĈđĞċĉĉĜĜĉĘčĝąćěĒĞĒĒĎĎĐĊĕĎČĒĎćĊđĊĐĎĖęĐĝđěĉĕčĖ
ĞěčćąĉĆĝčĈčĔċąĒĈčĚĔĆčĐČĔčĄčĔċąĒĞĜąĖĈĞĉĖĚĒĄąĈćčĒĐĞĉčĖąđčĈĊĒđĈĜĘĕĈĞčąąĈćčĒĐĉ
ĜĘĕĈĞčąąĞĉĔĉĝĞĉčĖąĐĖĜąĆĞĈĐđčĜĉĒĐĉđčćčĒĐĞĐĜĉĊĖĐĜĝĘĄēĈąĝđčďĜćđčĔĔďĞĒđĈĈčĚąčČĉĒ
ĞĉčĞĞčďĞĉčĖąđĖććĉĒĞĈĐđčĜĉĒĐđčĖččĕĒĉ

¼¸¸Å´Á¸¸¼¸±´»´º¸ÀÃ
ęĉĖččđĈĐđčĔĞĉĔĉđčĔĉĆĜĄąđčćąĉĖĈđččĔĉĆĜĄđčĆĉĐĉďčĕĘĉđččĞěĉĕĖĞđčĆĉĐĉďčĕĘđčĐĉĐďĈĊđĉċĞą
čĞďĜĖĒ
đčćċĉčĒđčĔċąĒĞččĔąĈĒĆĉćĐđčćąĉĖĞěĕĖĈĐđčĜĉĝěĈđčĄĝĉĔąđčěĕĉĖĒĎĎğĜĊĖėğĉĒĎćĊđĊĐĎĖęĉ
ĉĐđčĄĞĒĈčĞěĉĕĖĞĈĉčćĉĒčĐĈēĉĉčďĈĞĄĄĉĚĒĐđćĄĐĖĉčĕēďĉđčĔĉĝĈĈćĉąĖĈčĘĔĖĐđĔĉčĒĉđčćąĉĖĞĐąěĐ
ĜčąĆĈĐčćďĈĐĈĔĈĈēčąĐđĔčąĉđčćąĉĖĈēčąĈąĉČđčĕċčĞďĜĖĒċĉĘčČĄčĈĒĎĎĕĊćĝąĉĒĎćĊđĊĐĎĖęĉĞĜČĒ
ĉąČčĒąćěĘĞčēĉĆĜĄĈĝčćďĉđčćąĉĖĈĐĝĈĄĔĈĈĉĈĖĔĈĈĞĄ

¼¸ÇÆ´¶¼¸±´»´º¸ÀÃ
đćĄĈĞĉĆĈĔĞĈĞĄĜĉěċĐēĞĜČĒĝĜěċĒĞĉČčĝĐĝđĉĝččąĉċĉĞčĘąđčĆĉĐĉďčĕĘĈđčěĕĉĖĈĊđĉċĞą
čĐĖąąđčĜěċĒđĆđčďĜĉĖđĈđčĞĖĐĜěċĒĞĉćĕĉĒąđčćąĉĖĈĐĄđčĆĉĐĉďčĕĘĐĐďĎĜćąđčĔĉĝđčĒĉċĞą
ĄčĈĞčĜěċĒĈĈčĆĉĐĉďčĕĘĈĐĝĈčĞĉĜČĒĒĞċĄđćĄčĔąĐĝđĈčĞĉąĉĆĞĐĖđĞĉĆĈĔĞĈĒćĉĒĐĐčćďđččċ
đćĄĈĞĉĆĈĔĞĈĞĄěĉčćĜĞčąēčąĈĐĈčĈčĜĝĘĄēĞĉĖĚĒĄąĝĞĉĐčĖčĈćčćĒĞĉČčĝċĞĘĐ
đĈĒĈĒďēĄďČĜĘĔđčĔĉĉĆĒĉđčąĜđčĒĉċĞčĔĘĐĖĕĜĘĞĒčĆĉĐĉďčĕĘĈĜěċĒĈ
ĞčĞĜąċĈččČĕĉĞĉčĒĜĉĘĔĉěĞĉĆčĈĔĒĉĒďĞĉčĞĜąċĞĉĖĘĉĞđčĜěĉċĉąĝčĞĜąċĈđĉċĞĈ
đččċĉĒ}đččąĚĖĈđččĉĔčĝĈĉĞĉĆĈĔĞĈĈēčąĝĜĝěĈĞĄđčĜěĉċĉąĝĈčĆĉĐĉďčĕĘ}ĉĜčĉĔĈđĉċĞ
đĞċĘĝĒčĔąĐĖĉđčĐĉċĈĐĖĞĉĔĉĝĞĉčĔĘĉĕĞĉĐċĒąĐĉĘčČĐĝčĝĞĉčĆĉĐĉďčĕĘĈĞĉĖĘĝĈĈĈĒĆĉćĐĞĉĔĉĝ
Ĝěċ ĄĉĈ ĈĊ đĉċĞą đčĜěĉċ Đĝ čĜěčĖĈ đěĉĕčĖ ĜĉĒĄď ĞčĞĉċĞĘĞĈĈ ĈčĆĉĐĉďčĕĘĈ ĄĉĈ ėĕĉĔ đĉċĞ
Đĝ ĉĜěċĒ ĉĞĉĒ ćĖĉ ĜąĉĖ ĉĞĉčĈ ĞĘĉěĞĒ ĐċĈ đčĔĉĝ đčĐčĆą đćĄĈ ĞĉĆĈĔĞĈ ĐĖ đčĖčĘĝĒĈ đčĒĜĉĆĈ
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ĞĉĜĆąĞĈĈĞĘĉěĞĉĄĎĜĈĐčĆĈĉĒďĞčĘčĚĘĕđččċĞĘĉěĞąĐĐďĎĜćąćěĒĞĒčĞĉċĞĘĞĈĈĆĉĐĉďčĕĘĈ
čĜĕĉĒĈĉčĞĜąċĈčĝĆĜĈđĉċĞĈĉĒďđčĔĉĝđčĒĉċĞąĉĊĈĘĉěĞĐĞĉčćĉċččĈĞĉĖĘĉĞĈĞĄĞĉĐĆĐĉĞĜČĒĉ
ĈĘĝĞĝčďĜąĜĉċčĄĉĒďĈĔčěĞčĞĐąĞĉċĞĘĞĈĐĞĉĜĉĝěĈĞĉčĖąđĆđčĜěĉċđččĞĉċĞĘĞĈĈđčĆĉĐĉďčĕĘĈ
ĞĉĜĆąĞĈĈĐčĆąĞĉĐĆĞĕĈččĝěĉĄ

ĉĎćĊđĊĐĎĖęĉđĞĜĊĖĎėĉĎēĊČğ

ĒĎćĊđĊĐĎĖę
ĒĎĝĜĊČ

ĒĎćĊđĊĐĎĖę
ĒĎĎěĊėĎĎ

ĜĄ

ĉĆ
ččĔ
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đ
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đč

čĞ

ĕ
ěĉ

ĒĎćĊđĊĐĎĖę
ĒĎđęčē

ĖĞ
đ

Ĕčċ
čč ďĉ

đ

čč

ěč
Ēĉ

ĝ

čĐě

čĔ
đč

¼¸¶¿´½¾´»¸½
 ĞĉąĝċĒĉĞĉĝĆĜ ĞĉčĉĒĕĈĉĞĉčĉĐĆĈĞĉĐĉĖĘĈ~ התנהגות+
ĞĉĒčĄĐđčĔĞčĔĈđčĔĉĞĔĞĜĉĚąĐčĖĉĒĉĝćċĖćčĞĉĐĆĐĜĝĘĄĈĞĉĖĚĒĄąĝĜěċĞČčĝ~ מדע+
đččċĉĒ}đččąĚĖĈđččĉĔčĝĈēčąĐĞĉĆĈĔĞĈĈēčąĝĜĝěĈĞĄđčĜěĉċ~ נוירו–פ&יכולוגימ+
đćĄĈĞĉĆĈĔĞĈĞĄĜěĉċĈĖćĒ~ פ&יכולוגיה+
ĉččċĐďĎĜĉĄĐđćĄĈĞĉċĞĘĞĈĜěċąĉĜĉĄčĞąĞěĕĉĖ~ פ&יכולוגיה התפתחותית+
ĈĚĉąěĈĞĜĆĕĒąČĜĘĈĞĉĆĈĔĞĈĞĄĞĜěĉċ~ פ&יכולוגיה חברתית+
ĞĉĆĈĔĞĈĐčĆĉĐĉčąĈĕčĕąĈĞĄĞĜěĉċĉĞĜĄĞĒ~ פ&יכולוגיה פיזיולוגית+
ĈąčĝċąĉĈĜčďĊąĈćčĒĐąĈĕčĘĞąđčĝċĜĞĒĈĖćčĒĈćĉąčĖčďčĐĈĞĞĄĞĜěĉċ~ פ&יכולוגיה קוגניטיבית+
đćĄĐđččĔččĘĉĄĈĞĉĆĈĔĞĈĈčĕĉĘćĜěċąĉĜĉĄčĞąĞěĕĉĖ~ פ&יכולוגיה של האישיות+
ēĉĆĜĄĈĞąĉČĐĈĐĈĔĈĐĉđčćąĉĖĐĖĉčĕąđčćěĒĞĒ~ פ&יכולוגימ ארגוניימ+
ĐċĈđčĔĉĝđčĐčĆąđćĄĈĞĉĆĈĔĞĈĐĖđčĖčĘĝĒĈđčĒĜĉĆĈĞĄđčĜěĉċ~ פ&יכולוגימ התפתחותיימ+
ĉĞĉĒćĖĉĜąĉĖĉĞĉčĈĞĘĉěĞĒ
ĞĉčĞĜąċĞĉĖĘĉĞđčĜěĉċ~ פ&יכולוגימ חברתיימ+
đćĄĈ ĞĉĆĈĔĞĈ ĞĄ ĜĉěċĐ ēĞĜČĒĝ ĜěċĒ ĞĉČčĝ đĉĝččąĉ ċĉĞčĘą đčěĕĉĖ ~  פ&יכולוגימ חוקרימ+
đčĔĉĝđčĒĉċĞą
ĞĉčĖąą ĐĉĘčČąĉ ĜĘĕĈ Ğčąą ĞčĝčĄĈ ĈċĉĉĜĈ ĜĉĘčĝą đčćčĒĐĞĐ đčĖččĕĒ ~  פ&יכולוגימ חינוכיימ+
ĈćčĒĐąĞĉĜĉĝěĈ
đčĔĉĆĜĄĐđčĖččĕĒ~ פ&יכולוגימ ייעוציימ+
ēĐĉĘčČąĉĞĉčĝĆĜĉĞĉčĞĉĆĈĔĞĈĞĉčĖąēĉċąĄąđčěĕĉĖ~ פ&יכולוגימ קליניימ+

ćĉěĘĞĐĜĉĊċĐĞĉĔĉĄĞĉĜąĖĝđćĄčĔąĐđčĖččĕĒ~ פ&יכולוגימ שיקומיימ+
đčćąĉĖĞěĕĖĈĐđčĜĉĝěĈđčĄĝĉĔąđčěĕĉĖ~ פ&יכולוגימ תע&וקתיימ+
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ĞĉčĔĘĉĆĞĉĐċĒąčĄĉĘĜĈĐĉĘčČĈĐĝđčĆĉĐĉďčĕĘĈđčČąčĈĈĞĄđčĜěĉċ~ פ&יכולוגימ רפואיימ+
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ĈčĆĉĐĉďčĕĘčĈĒ



ĈčĆĉĐĉďčĕĘĈĖćĒčĒĉċĞđĈĒ



đěĉĕčĖĈĒĉđčĆĉĐĉďčĕĘđčćąĉĖĞĉćĕĉĒĉĐčĄą



³²¸½»
$³²¸½»¸³½
ĞĐąĉěĒĈĞčĒĉčĒĉčĈĈĞĉĖĒĝĒĒĜĞĉčĈąċĜĈćčĒĐĐĝĞčĆĉĐĉďčĕĘĈĞĉĖĒĝĒĈ
ĈćčĒĐĈćčĒĞĄĐčąĉčċĐĉĄĐčĖĉĒĐąĝċĔđčćĒĉĐĉĔĄĝĈĒĐďĄĐĖćĉĒĉēĉôďĒĎčĐĈĞěĜĈĔčĄĈćčĒĐĈ
ĈčĉĐĆĈĞĉĆĈĔĞĈąĞĄČąĞĒ
ēĉčĕčĔĞĉąěĖąĝċĜĞĒĈĞĉĆĈĔĞĈąĖĉąěčĉĔčĝĄčĈלמידה
כדי ששינוי כלשהו ייחשב
למידה עליו לענות על שתי
 השינוי יהיה קבוע:דרישות
ות7ית וייווצר מהתנ7יח
.כלשהי

ĞĉĆĈĔĞĈą ĉĄ ĈčĉĐĆĈ ĞĉĆĈĔĞĈą čĉĔčĝ ĉĝĉĜčĘ שינוי התנהגותי
 ĞĉĝĆĜąĉĞĉąĝċĒąĞĉćĒĖąĞĉĕčĘĞą ĈčĉĒĕĈ
ĎďčĘĐ ēĒĊ ĎĜĉĄĐĉ Ğčĕċč đčąčĚč đččĉĔčĝ ĉĝĉĜčĘ  קבועċĔĉĒĈ
 đčĒĕĒĉĈĐċĒĒĞĉĘččĖĒđčĖąĉĔĈđččĉĔčĝēĉĆď đččĔĒĊđččĉĔčĝ
ĈćčĒĐĐđčąĝċĔđĔčĄ

đčĜċĄĞĉĆĈĔĞĈąĈččĘĚčćďĎĉĞĞĝċĜĞĒĝĈĜčĝčĄĐĞĉĕĔĞĈĉĈĐčĖĘĞčĝčĄĞĉĕĔĞĈĐĐĉďני&יונċĔĉĒĈ
ĜąĕĈĞĐąěčćčĐĖĉĄ
đčĐĐĉċĞĒĝĎčĐĈĞĄčĈילה
ָ ּב ִשĐĝĒĐĈćčĒĐďđčĜćĆĉĒđĔčĄēĉčĕčĔĞĉąěĖąĉĝċĜĞĈĄĐĜĝĄĞĉĆĈĔĞĈččĉĔčĝ
ְ
ĐĆĉĕĒĈčĈĄĐēďĐđćĉěĝĈĐĉĖĘĖĚąĐđćĄĐđčĜĝĘĄĒĈđčĜčĜĝĈĞďĜĖĒąĉđčąĚĖĈĞďĜĖĒąđččĉĔčĝĉą
ĈĖĚąĐ

 התנהגות זו אינה למידה שכנ.¸¼יומ בהיר אחד תינוק מתחיל למלמל±²¿´¯´°
 כשילד מחקה, לעומת זאת.ות7המלמול מתרחש בעקבות תהליכ בשילה ולא מהתנ
.ות7מילה שאביו אמר — זהו תהליכ למידה שכנ הוא נובע מהתנ
בא של יאיר ראה כיצד נכדו מוריד אפליקציה לנייד ולאחר7 ³½±²³É»¯È
? האמ התרחשה כאנ למידה.מכנ עשה זאת בעצמו
ĞčĕĄĐěĈčĔĞĈ ĞĉčĔĞĈčćčĐĖĈćčĒĐĄĈćčĒĐĈĞĝċĜĞĒćĚčďĞĉĜčąĕĒĈĞĉčĜĉĄčĞčĞĝČĜĘĔĎĝĒĈą

 הגישה ההתנהגותית מתמקדת בגורמימ.ייע לחברו7¸¼אדמ מ±²¿´¯´°
 הגישה הקוגניטיבית.(ביבתיימ שעיצבו את התנהגותו )חיזוקימ ועונשימ למשל7ה
 הגישה.ייע לזולתו7מתמקדת בתהליכי החשיבה ובעיבוד המידע שהובילו אותו ל
.ייע לזולתו7החברתית מתמקדת בדרכ שלמד בה מאחרימ ל

³¸±´»´º¸ÀÃ°²´Æ¸½

čĉěčċčćčĐĖą ĞčČĔĜĘĉĄĈčĔĞĈĉ
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É¸À¯»Æ³¸¿É³
ąĉĐąĘĈĐčĆĝĜĞĉčąĈČĉĝĘĈĈćčĒĐĈĞĜĉĚĄčĈĞčĕĄĐěĈčĔĞĈ

ĆĊđĆęđĞĎĊĖĎĕĉ
במ7גרת מחקריו חקר פבלוב את רפלק 7הריור )הפרשת ריר( אשר מתרחש באופנ רפלק7יבי ,בלתי מותנה )לא
תלוי בשומ תנאי( ובלתי רצוני ,כאשר מושמ מזונ בפי כלב.
לפני הני7וי השמיע פבלוב לכלב צליל פעמונ .צליל הפעמונ לא גרמ ,כמובנ ,הפרשת ריר .בשלב השני השמיע
פבלוב לכלב את צליל הפעמונ ,ומיד לאחר מכנ נתנ לו מזונ .הכלב רייר כתגובה למזונ .לאחר חזרות אחדות על
השמעת צליל הפעמונ ,לפני מתנ המזונ ,רייר הכלב לשמע הפעמונ בלבד )גמ ללא מזונ(.
הכלב למד לרייר לשמע הפעמונ .התרחש כאנ תהליכ למידה ,שכנ חל שינוי בהתנהגות הכלב )ריור לשמע פעמונ(
בעקבות התנ7ותו .למידה זו מבו77ת על רפלק 7הריור )תגובה בלתי מותנית( למזונ )גירוי בלתי מותנה(.

ēčąčąčČĄčĚĉĕĄĜĝěĉċĉĒąĜĚĉĔĝĜċĄĐēĉĊĒĈĞĐąěĐčĄĔĞĉĄēĒčĕĄĉĈēĉĒĖĘĈĝćĒĐąĐďĈąĉĐąĘĐĝčĉĕčĔą
ēĉĒĖĘĈĐčĐĚĞĄąĉĐąĘĈĔčďēďĐēĉĊĒĐēĉĒĖĘĈגירוי מותנה~ēĉĒĖĘĈĖĒĝĐĜĉčĜĈĞąĉĆĞĞĄĉתגובה מותנית
ĉĊĈćčĒĐĞĖĘĉĞĐĄĜěąĉĐąĘהתניהĜĄĉĞĈĈĐėĕĉĔĜĞĉčĜċĉĄĒąĐĝąקלא&יתĆĉĕĐĈĔčąēčċąĈĐčćď
 ĞčČĔĜĘĉĄĈčĔĞĈ ĈčĔĞĈĐĝĜċĄ
ēĐĈĐĝđčĝĜĞąĎčĐĈĞĈĞĄđďĕĔ
ĜĉčĜēčĄ7ēĉĒĖĘčĞĐċĞĈąĚĒ
ĞčĔĞĉĒčĞĐąĈąĉĆĞ7ĈĔĞĉĒčĞĐąčĉĜčĆĄ
ĜĉčĜ  ēĉĊĒ
ĞčĔĞĉĒčĞĐąĈąĉĆĞ7ĈĔĞĉĒčĞĐąčĉĜčĆ ĈĔĞĉĒčĉĜčĆą
ĜĉčĜ  ēĉĊĒ   ēĉĒĖĘ
ĞčĔĞĉĒĈąĉĆĞ 7ĈĔĞĉĒčĉĜčĆĆ
ĜĉčĜ  ēĉĒĖĘ

 ³½±²³É»¯Èדני הצליח לגרומ שכלבו ירייר למחיאת כפ .מהו הגירוי
הבלתי מותנה ומהו הגירוי המותנה?

½¸³¸±´»´º¸ÀÃ°²´Æ

¼¸±²¿´¯´°מחשבה על שמ מ7עדה גורמת לנו לרייר כי היא מזכירה לנו
את האוכל )גירוי בלתי מותנה( שגורמ לנו לרייר )תגובה בלתי מותנית( באופנ
רפלק7יבי.
המחשבה = גירוי מותנה.
הריור למחשבה = תגובה מותנית.
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É¸À¯»Æ³¸¿É³°É´°´±É³´¼¸¸´Ç¸±³
đčĕěĐĘĜĐĖĈćčĒĐĈĞĄĞĕĕąĒĞčĕĄĐěĈĈčĔĞĈĈĞččĜĉĄĞ
ĈĔĞĉĒčĞĐąčĉĜčĆēčąćĐĉĒĜĝěĆĚččĒĄĉĈĉčĘčĚĘĕčĉĜčĆĐĞčČĒĉČĉĄĉĈĜčĈĒĞčĘčĚĘĕĈąĉĆĞĄĉĈ&רפלק
ĈćčĒĐđĉĝąčĉĐĞĉĔčĄĈĊĜĝě ĜĉčĜ7ēĉĊĒ ĞčĔĞĉĒčĞĐąĈąĉĆĞĐ
ĞčĔĞĉĒčĞĐąĈĈąĉĆĞĈĞĄčĄĔĞĐďĄĐĐćčĒĞĜĜĉĖĒĝčĉĜčĆĄĉĈ ēĉĊĒĈĒĆĉćĐ הגירוי הבלתי מותנה
 ĞčąčĕěĐĘĜĈ
čĞĐąĈčĉĜčĆĈċďĉĔĐćčĒĞĞĝċĜĞĒĈĞčąčĕěĐĘĜĈąĉĆĞĄčĈ ēĉĊĒĐĜĉčĜĈĒĆĉćĐ התגובה הבלתי מותנית
 ēĉĊĒĈĒĆĉćĐ ĈĔĞĉĒ
ēĉĒĖĘĈ ĞčĔĞĉĒĈąĉĆĞĜĜĉĖĄĐĈĔĉĝĄĜąĝčĉĜčĆĜĒĉĐďčĐĜČčĔčĉĜčĆĄĉĈ ēĉĒĖĘĈĒĆĉćĐ ĉĕğĊēĉĎĊĝĎćĉ
ĄĉĈčąčČĄčĚĉĕĄēĘĉĄąĉčĐĄĜĝěĞĈĉ ēĉĊĒĈ ĈĔĞĉĒčĞĐąĈčĉĜčĆĈčĔĘĐĖčĘĉĈĝĜċĄĐěĜ ĜĉčĜĜĜĉĖĄĐ
đĉěĒąĈĔĞĉĒčĉĜčĆĞĉčĈĐĐĉďčĉčĝĉċĒćċĄąĕĉĘĞĐĐĆĉĕĒđččċĐĖąĝčĉĜčĆĐďĞčĔĞĉĒĈĈąĉĆĞĈĞĄĜĜĉĖ
ėĉČčĐĉĄęĘĔčĜĒĉċċčĜĜĉĄĞćĉěĔĉčĝĉċąČĉĐěĐĐĆĉĕĒđččċĐĖąĝčĉĜčĆĐďēĉĊĒĐćčĒĚĈĐĉĔĐĉďčēĉĒĖĘĈ

רבות מנ ההתנהגויות
בר7היומיומיות ניתנות לה
.ית7במונחי ההתניה הקלא
כדי לדעת לנתח אותנ נחשוב
7תמיד מה היה הרפלק
.ה הלמידה77שעליו התב
 אמ נחשוב איזה- ?כיצד נדע זאת
גירוי הביא באופנ לא רצוני לתגובה
 ואז נקרא לגירוי "גירוי,יבית7הרפלק
בלתי מותנה" ולתגובה נקרא "תגובה
."בלתי מותנית

čĉĜčĆĐĞćĒĐĔĈąĉĆĞĄčĈ ēĉĒĖĘĐĜĉčĜĈĒĆĉćĐ ğĎĕğĊēĉĉĆĊćğĉ
ĄčĈ ĞčĔĞĉĒĈ ĈąĉĆĞĈ ĞčĔĞĉĒ čĞĐąĈ ĈąĉĆĞĐ ćĉĆčĔą ĈĔĞĉĒĈ
ĄčĈěĉčćĜĞčĐĉđĊčĔĆĜĉĄĈĐĝĜąĖĈēĉčĕčĔąĈčĉĐĞĈĞćĒĐĔĈąĉĆĞ
ĈĔĞĉĒĈčĉĜčĆĈĞćĒĚĈĒĈĄĚĉĞďĜĚĉĔĝčąčČĄčĚĉĕĄĜĝěąĞčĔĞĉĒ
 ēĉĊĒĈĞĝĆĈčĔĘĐēĉĒĖĘĈĐčĐĚĞĖĒĝĈ ĈĔĞĉĒčĞĐąĈčĉĜčĆĐ
čĄĔĞĝĒĝĒđĈĒćċĄĝďđččĉĜčĆčĔĝēčąĜĝěĞĜčĚčĄčĈĉĎĕğĉ
 ēĉĊĒĐčĄĔĞēĉĒĖĘĈ ĜċĄĈĞĖĘĉĈĐ
čĉĜčĆĉąĝĈćčĒĐĎčĐĈĞďğĎĖąđĜĉĎĕğĉĜčćĆĈĐĉđďĕĐĜĝĘĄ

čĔĘĒĉĊĈąĉĆĞĜĜĉĖĒčĐĜČčĔĈčĉĜčĆĈĉĐĐĆąĈĜĜĉĖĞĈĄĐĈćčĒĐĐđćĉěĝĞčąčĕěĐĘĜĈąĉĆĞĜĜĉĖĒčĐĜČčĔ
ĜĝěąĉčĐĄĜĝěĔĉĞčąčĕěĐĘĜĈĈąĉĆĞĈĞĄćĐĉĒēĘĉĄąĜĜĉĖĒĈĈĔĞĉĒčĞĐąčĉĜčĆčĔĘĐĖčĘĉĈĝĄĉĈĝ
čąčČĄčĚĉĕĄ
đćĉěĈĞĉĄĖĚąĐĖćčćĒĉĐĈēďĝĈĝćċĈĔčĄĈĒĚĖ ĞčĔĞĉĒĈĈąĉĆĞĈ ĞćĒĐĔĈĈąĉĆĞĈĝĄĉĘĄĄĚĉč
čĞĐą ĈĔĝčĈąĉĆĞĜĒĉĐďčĉĔčĝĐċĈćčĒĐĈĞĉąěĖąĈćčĒĐĈčĔĘĐĜččĜĐĖćčąĐďĈĈĒĆĉćĐĈćčĒĐĐ

¸¼הבזק של אור )גירוי בלתי מותנה( גורמ לצמצומ אישוני החתול )תגובה±²¿´¯´°
.(בלתי מותנית
תמונה של עכבר שתוצג לחתול לפני הבזק האור תגרומ לאחר כמה פעמימ לצמצומ
.אישוניו
.לכנ תמונת העכבר = גירוי מותנה
.צמצומ אישוני החתול לנוכח תמונת העכבר = תגובה מותנית

³¸±´»´º¸ÀÃ°²´Æ¸½

ĝćċčĉĜčĆĐĈĔĝčĈąĉĆĞĞĖĚĉąĒĞčĕĄĐěĈčĔĞĈąđĉďčĕĐĝćċĈčĐĜČčĔĈčĉĜčĆĈĞĉąěĖą ĞčĔĞĉĒ
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É¸À¯»Æ³¸¿É³° ³²¶º³³º¸Á²
ēĉĒĖĘĈĞĖĒĝĈĜċĄĐēĉĊĒĐąěĐĐćċčēĉĒĖĘĈĖĒĝĐĜččĜĐćĒĐĝčĜċĄąĐďĈđĄĈĜěčĈĒ
đĄĞčĔĞĉĒĈĈąĉĆĞĈĞĄćĉĖĜĜĉĖčĄĐĈĔĞĉĒĈčĉĜčĆĈהכחדהĉĄדעיכהĄĜěĔĈĎčĐĈĞĝċĜĞčĈĊĈĜěĒą
đčĐčĒąēčČĉĐċĐěĕĘčĞĝćĖĜĉčĜĈĞąĉĆĞēČěĞĊĄēĉĊĒćĉĖĐąěčĄĐĄĉĈēĉĒĖĘĖĒĝčąĐďĈĝđĖĘĐďą
ĄĐąĐďĈēďĐĉěĞčĔ ēĉĒĖĘ ĈĔĞĉĒĈčĉĜčĆĐ ēĉĊĒ ĈĔĞĉĒčĞĐąĈčĉĜčĆĈēčąčąčČĄčĚĉĕĄĈĜĝěĈĞĉĜċĄ
ēĉĒĖĘĈĞĖčĒĝĜċĄĐēĉĊĒĐćĉĖĈĘĚč
ĈĔĞĉĒčĞĐąĈčĉĜčĆĈčĐąĈĔĞĉĒĈčĉĜčĆĈĞĆĚĈąĉĆčĝĈĐĜĝĘĄĉĈćčĒĐĈĎčĐĈĞĒĎĉĘĈĄĉĘĄĈďčĖćĈĎčĐĈĞ
ĉčĜċĄ

É¸À¯»Æ³¸¿É³°³»»º³
đčĜĜĉĖĒĈĔĞĉĒĈčĉĜčĆĐđčĒĉćĈđččĉĜčĆđĆĉąĝהכללהĈĔĉďĒĈĎčĐĈĞĝċĜĞĒĞčĕĄĐěĈĈčĔĞĈĈĎčĐĈĞą
ēčą ēĉčĒćĈ ąĜĝ Đďďĉ čĜĉěĒĈ ēĉĒĖĘĈ ĐčĐĚĐ ĈĒĉćĈ ĐčĐĚ ĖĒĝĐ đĆ ĜččĜč ąĐďĈ ĞčĔĞĉĒĈ ĈąĉĆĞĈ ĞĄ
ēĞĒĚĉĖąĞĉąĉĆĞĈĞĉĒĉćĎďđččĉĜčĆĈ
ĜċĄĒĉĞąčąĕĐđĊčĔĆĜĉĄĈĞĉĐĆĞĕĈąĈąĜĞĉąčĝċĝčĈĐĐďĈĈĞĖĘĉĞĐĈĒĉćēĘĉĄąđčĐčĐďĒđćĄĈčĔąđĆ
ĈčĈĄĐĈĐĐďĈĈčĐąĝčĜĈĈćčĒĐĈĎčĐĈĞąĉĖčĘĉĈĝčĘďěĉčćąđĒĚĖĐĖđčĜĊĉċđččĉĜčĆĈēĒđčČĖĒěĜĝ
ĈćčĒĐĈĒĈąĜĞĐĖĉĞěčĘĈĐđćĄĈđĐĐďąĉđččċčĐĖąĐĝđċĉďą

É¸À¯»Æ³¸¿É³°³¿¶°³
ההבחנהĎčĐĈĞĄĉĈĈĐĐďĈĈēĒĎĉĘĈĎčĐĈĞ
ēĉĊĒĉĐēĞčĔĄĐĉĈĊčĉĜčĆĜċĄĐěĜēĉĊĒĉĐēĞčĔćąĐąčĜĉěĒĈēĉĒĖĘĈĖĒĝĐĜččĜĐąĐďĈĞĄćĒĐĐčćď
čĔĝĒĄĉĘĄąďĜĉĒĈĔċąĈĈĎčĐĈĞđččĉĜčĆĈēčąēčċąĈĐćĒĐčąĐďĈĈĊďĈĜěĒąĜċĄĐčĐĚĞĖĒĝĈĜċĄĐ
ĈĒĉćĈĜċĄčĉĜčĆĐĈďčĖćĎčĐĈĞĉ čĜĉěĒĈēĉĒĖĘĈĐčĐĚ ćċĄčĉĜčĆĐĈčĔĞĈĎčĐĈĞĐčąěĒąđčďčĐĈĞ®ĞĞ
 čĔĝĈēĉĒĖĘĈĐčĐĚ ĉĐ

$¼¸²¶Ã¼¸²½»¿²Å¸º
ĉĔĞĈĉąĝēČěĈČĜąĐĄĈĜěĒĉĒďĞčĕĄĐěĈčĔĞĈąćĒĐčĈĐđčĐĉďčĞĉĜċĄĞĉąĜĞĉćčĒĐĉĒďđčćċĘ
ĄĐĄĈćĐĉċĈĒćċĘĄĐČĜąĐĄĝĉċčďĉĈđĈĈĐčċĞĈĔąĐĈćĐĉċĒćĉċĘĐđčĝćĉċĈĖĝĞēąěĉĔčĞđčĜěĉċĈ
ĞĉďąĐčąčĕěĐĘĜēĘĉĄąđĈĐđĜĉĆĉĞĉěĉĔčĞćčċĘĒěĊċĝĖĜĝĉĖćčđčĜěĉċĈćĒĚĝĝċĄĐĐĈĒĖěċčĝ
čĔĒčĕĈĐčĆĉĈďąČĜąĐĄěĉĔčĞĈćčĐđčĖĔĄĐĉěĊċĝĖĜĉĖčĒĝĈćčĒĉČĜąĐĄčĔĘąĈćĐĉċĈĞĄĉĆčĚĈđĈ
ĖĆĜąĞĉďąĐČĜąĐĄĐċĈĈćĐĉċĈĞĖĘĉĈđĖĝĖĜĈĖĒĝĉĈđĈąĝđčĒčĈĖąĝčĜċĄĝĖĜĈĞĉąěĖąćċĘ
³¸±´»´º¸ÀÃ°²´Æ¸½

đčĜċĄĈĉĉĜĘčĐĖąĒđĆćċĘčĔĒčĕĈĐčĆĄĉĈĉĊĒĈĜĞčĝĖĜĖĒĝĉĈĄĐđĄđĆĈĔąĐĈĈćĐĉċĈĞĄĈĄĜĝ
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ĈĐĐďĈĈĜĚĉĔĜĒĉĐď

ğĎĖąđĜĉĎĕğĉĆĒĎĞČĝğēĉĒĎĐĎđĉğĉğąĒĐĖĕ
:ĉĈĎēđ
ĜĉčĜēčĄ7ēĉĒĖĘ
ĜĉčĜ7ēĉĊĒ ēĉĒĖĘ
ĜĉčĜ7ēĉĒĖĘ
:ĉđđĐĉ
ĜĉčĜ7ēĉĒĖĘĈčĆĉĕĐď
:ĉĕČĆĉ
Ą


ĜĉčĜ7ĈĉąĆĐčĐĚĐĖąēĉĒĖĘ
ą



ĜĉčĜ7ēĉĊĒ ĈĉąĆĐčĐĚĐĖąēĉĒĖĘ
ēĉĊĒĄĐĐĎĉĒĔĐčĐĚĐĖąēĉĒĖĘ
ĜĉčĜēčĄ7ĎĉĒĔĐčĐĚĐĖąēĉĒĖĘ

:ĉĈČĐĉĉĐĎėĈ
ēĉĊĒčĐąēĉĒĖĘ
ĜĉčĜēčĄ 7ēĉĒĖĘ

É¸·¿ÇÃ´¯³¸¿É³
ĞčĕĄĐěĈĈčĔĞĈĈĞččĜĉĄĞĒĈĞĉĈĒąĈĔĉĝĎĄĈčĔĞĈĎčĐĈĞĐĖĄčĈėĄĞĕĕĉąĒĈĞĜċĄĈćčĒĐĞččĜĉĄĞ
ğĎčĕĝęĊąĉĉĎĕğĉĉğĎĎĝĊąğ ĄčĈ

ĝĕĎĜĖđĞĎĊĖĎĕĉ
בני7וי המפור7מ שלו הכני7 7קינר חולדה רעבה לתיבה.
בשלב הראשונ נרשמ מ7פר לחיצותיה על דוושה שהותקנה בתיבה ,אכ הלחיצות לא יצרו שינוי כלשהו .בשלב
השני ,השתחרר מזונ לאחר כל לחיצה.
7קינר מצא שבשלב השני גדלה בהדרגה תדירות הלחיצות של החולדה על הדוושה ,עד שהחולדה הפ7יקה
ללחוצ על הדוושה כי הייתה שבעה.
מ7קנתו של 7קינר הייתה שבשלב השני למדה החולדה לקשר בינ פעולת הלחיצה על הדוושה לקבלת המזונ.
במילימ אחרות ,היא למדה ללחוצ על הדוושה כדי לקבל מזונ.
אמ נכני 7בשלב השני את אותה חולדה לתיבה ,לאחר שעברה אימונימ רבימ ,כשהיא רעבה ,כמובנ ,היא תיגש
½¸³¸±´»´º¸ÀÃ°²´Æ

מיד לדוושה ,ותלחצ עליה בתדירות הגבוהה מתדירות לחיצותיה בשלב הראשונ של הני7וי.
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É¸»¸»Ã³Ç¸°Á³´´³½³¸º´¿¸¶¯»³ÈÁ½´¿¸³³µÇÃÀ½³ÆÉÁ³´¯´¼´»¸Å

ĞĉĜčćĞąčĉĔčĝĈĈĞĉĜčćĞąĄĐĄ ĈĝĉĉćĈĐĖĈĚčċĐ ĈĒĚĖĈąĉĆĞąĄČąĞĒĉĔčĄĈćĐĉċĈĞĉĆĈĔĞĈąčĉĔčĝĈ
ĈćčĒĐēĄďĈĝċĜĞĈĝēĖČĔēďĐĈąčĞĈĎĉĞąĈćĐĉċĈĐĝđćĉěĈĈĔĉčĕčĔĐĝąěĘĕĄĐĐĝċĜĞĈĞĉĚčċĐĈ
ĖĉĜčĄĝďđčĖĉĜčĄĉĄđččĉĜčĆčĔĝēčąĈčĚĄčĚĉĕĄĞĜčĚčĐĖĈĕĕąĞĈĈćčĒĐĈĞčĕĄĐěĈĈčĔĞĈąĉĒďēĄďđĆ
ĄĐĈčćĖĐąēĉĊĒĞĐąěĐčĄĔĞĈĞččĈĈĝĉĉćĈĐĖĈĚčċĐĈĞĐĉĖĘĜċĄĈĐĝĉĒĉčěĐčĄĔĞĉĄēĒčĕĄĉĈćċĄ
ĞĉďĊĐčćďčĈĝĐďĈĐĉĖĘ(to operate)ĖĚąĐđččċĈĐĖąĐĖčďğĎčĕĝęĊąĈĔĉďĒĈčĔĞĈĈēĉĊĒĈćĐĉċĈĈĐąčě
ĈĝĉĉćĈĐĖęĉċĐĐ~ĈĊĈĜěĒąěĉĊčċą
ĈąĉĆĞĈĖĉĚčąĜċĄĐěĉĊčċĞĐąěĞĉąěĖąĈąĉĆĞĈĞĉĜčćĞąčĉĔčĝĄĉĘĄĄčĈğĎčĕĝęĊąĉĎĕğĉ
ĞĉąĉĆĞđĆćĉĒĐĐēĞčĔĝĈĄĜĔĎĝĒĈąĈĔĝčĈąĉĆĞĐĝĈĞĉĜčćĞąčĉĔčĝĐċĞčČĔĜĘĉĄĈčĔĞĈąđĉďčĕĐ
ĞĉĆĈĔĞĈąĉĚčĖĞČčĝąĞĉąďĜĉĒ

³²¸½»°Æ´µ¸¶³»È´²¸ÆÃÉ
ĞĄĐčćĆĈĄĉĈčďěĉĊčċĜĉĞąĝĒčĝēĉĊĒĈĈąĉĆĞĈĞĉĜčćĞĞĄĐčćĆĒĜĝĄĖĉĜčĄĉĄčĉĜčĆĐďĄĉĈĜĊċĎČ
ĈćĐĉċĈĞĉĚčċĐĞĉĜčćĞ
ěĉĊčċďĝĒĝčĄĐĈĖąĝĈćĐĉċĐēĉĊĒēďĐćĒĉĐĐčĞĉĖĒĝĒĞĉčĈĐĜĉĒĄěĉĊčċĈ
ĈćčĒĐĐčċĜďĈčĄĔĞĄĉĈěĉĊčċĈĞčČĔĜĘĉĄĈĈčĔĞĈĈĞččĜĉĄĞčĘĐĖ
đĖĘćĉĖĞĉďĊĐčćďćčĞĖąąĉĝĖĚĉąĞěĉĊčċĐĈďĉĊĈĈąĉĆĞĈĊēĉĜěčĖčĘĐĖĞĉćĒĐĔĞĉąĜĝĉĔĄĞĉčĉĆĈĔĞĈ
ěĉĊčċĉĞĉĄą

.(דר את חדרו כי הוא זוכה לחיוכ ולמילה טובה מאמו )חיזוק7¸¼ילד מ±²¿´¯´°

¸»¸»ÈÆ´µ¸¶´¸°´¸¶Æ´µ¸¶
čĐĒĝċđĜĊēĈąĜčąĖĈĐĈčĈēĞčĔĝĎďĐĒĝċčČĉċąĈĞĝĉĜēĞčĖěĜěĝĞĉąčĞĉĔąĔĜĔčěĕĐĝđčĜċĄđčĜěċĒą
ĉĐčĘĄĉĞĉĒčĖĔčĄēąĉĒďĈĝċĈćĐĉċĈčĐĒĝċđĜĊĜąĖĉĈĈĞčĖěĜěąĉĈćĐĉċĈĕĔďĉĈĉĊďĞĞĝĉĜĒĈąčĞĐ
čĐĒĝċĈđĜĊĈěĕĘĈĝĉĉćĈĐĖĈĚċĐĈćĐĉċĈĝđĖĘĐďąēďĒĜċĄĐĐěąĄď
ĞěĕĘĈĞĉĚčċĐĈĖĉĚčąĜċĄĐēĉĊĒēĞčĔĝďĈĜěĝčĘďĈĝĉĉćĈĐĖĈĚčċĐĈĞĉĜčćĞĈĜąĆĈĊĈĜěĒąđĆ

³¸±´»´º¸ÀÃ°²´Æ¸½

ĐĖęĉċĐĐĈćĒĐĈćĐĉċĈĈĝĉĉćĈĐĖĞĉĚčċĐĈĞĉĜčćĞĞĄĈĜčąĆĈčďěĉĊčċĜĉĞąĈĝĒčĝčĐĒĝċĈđĜĊĈ
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čĐĒĝċĈđĜĊĈĞĄěčĕĘĈĐčćďĈĝĉĉćĈ
ěĉĊčċĞĝĒĝĒĄčĈđĆēďĐĖĉđčĖĔĜąćĞĔčĞĔďĈĉĒďđčĖĔĄĐĜąćĞěĕĘĈĝĜĜąĞĒ

 זוכה למחמאה ממורהו,¸¼ילד השוחה בתנועות נכונות בשיעורי שחייה±²¿´¯´°
 בשל תנועות השחייה הנכונות הוא אינו שוקע במימ או בולע מימ.()חיזוק חיובי
.()חיזוק שלילי
פ לילד הלומד7פ ועל חיזוק שלילי נו7 חשוב על חיזוק חיובי נו³½±²³É»¯È
.לשחות

כדי להבחינ בינ חיזוק
חיובי לשלילי עלינו לבדוק
אמ ניתנ משהו טוב )ואז
מדובר בחיזוק חיובי( או
ק משהו רע )ואז7שהופ
.(מדובר בחיזוק שלילי

đčěĉĊčċčĆĉĕčĔĝēčąĄĉĘĄēčċąĈĐēĞčĔ
ĞĄĈĐčćĆĒĈĈąĉĆĞĈĖĉĚčąĜċĄĐđčĖĔčĉĜčĆĞĐąěĎĆĊĎČĜĊċĎČ
ĈĞĉĜčćĞ
ĈąĉĆĞĈĖĉĚčąĜċĄĐđčĖĔčĞĐąčĉĜčĆĞěĕĘĈĎđĎđĞĜĊċĎČ
ĈĞĉĜčćĞĞĄĈĐčćĆĒĈ

¸»¸»È»¸°´¸¶Æ´µ¸¶¾¸°»²°³³´¾´¸½²³
ĎďąĈĊĒĈĊđčĐćąĔđĈčĔĝĈąĉĆĞĈĞĉĜčćĞĞĄđčĜčąĆĒđĈčĔĝĈĈĊēĘĉĄąđčĖčĘĝĒđčěĉĊčċĈčĆĉĕčĔĝ
čĐčĐĝĈĒĜąćěčĕĘĒčĔĝĈĉĐčĄĉćĒĉĐĐčąĉčċĈĒĜąćēĞĉĔēĉĝĄĜĈĝ
ąĆĉĒĎĞĝğĆğĎčĕĝęĊąĉĎĕğĉĆğĊĞČĝğēĉğĊĎĊĝĞęąĉđĐğąĒĐĖĕ
:ĉĈĎēđ
čąĉčċěĉĊčċ ēĉĊĒ7 ĈąĉĆĞ ĈĝĉĉćĈĐĖĈĚčċĐ Ą
ĈĚčċĐĈĞĉĜčćĞĞĜąĆĈ



 čĐčĐĝěĉĊčċ čĐĒĝċđĐĈĞěĕĘĈ7 ĈąĉĆĞ ĈĝĉĉćĈĐĖĈĚčċĐ ą
ĈĚčċĐĈĞĉĜčćĞĞĜąĆĈ



:ĉđđĐĉ
ĞĉĝĉĉćĈčĆĉĕĐďĐĖĈĚčċĐ
:ĉĕČĆĉ
ēĉĊĒ7ĈĐĉĆĖĈĝĉĉćĐĖĈĚčċĐ Ą
ĈĐĉĆĖĈĝĉĉćĐĖĈĚčċĐĈĞĉĜčćĞĞĜąĆĈ



ēĉĊĒēčĄ7 ĞĖąĉĜĒĈĝĉĉćĐĖĈĚčċĐ ą


:ĉĈČĐĉĉĐĎėĈ
ēĉĊĒēčĄ 7 ĈĚčċĐ
ĈĚčċĐĈĞěĕĘĈ

³¸±´»´º¸ÀÃ°²´Æ¸½

ĞĖąĉĜĒĈĝĉĉćĐĖĈĚčċĐĈĞąĉĆĞĞćċďĈ
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³²¸½»³»ÁÈ¿´Á³ÉÁÃÈ³
ąĄďĉ Ĉččċć ĞĉĘčĊĔ ĉĒď đčĒčĖĔ ĄĐ ĖĉĜčĄ ĉĄ čĉĜčĆ ĄĉĈ עונש
רבימ מבלבלימ בינ חיזוק
 בעוד שחיזוק.שלילי לעונש
קת גירוי או7שלילי הוא הפ
אירוע לא נעימימ המגדילימ
 הרי,את תדירות התגובה
העונש הוא מתנ גירוי לא
נעימ המקטינ את תדירות
 העונש והחיזוק.התגובה
, אפוא,השלילי פועלימ
.באופנ הפוכ

čĐĒĝċđĐĈēĞĒĐĝĒĐĈčĐĖđčĝĔĖĔĝĈąĉĆĞĈĞďčĖćĐđčĒĜĉĆĈ
ĈčĞĉĚčċĐĞěĕĘĈĐĄčąĞĈĝĉĉćĐĖĈĚċĐĝĜċĄĐĈćĐĉċĐ
ĞčďĉĔčċĈČčĝďĈĝčĔĖćĆĔĞĉąĜĞĉĔĖČĞĉĒččě
ĝčĔĖĒĈĞĉċďĉĔąěĜĝċĜĞĒĈčĉĚĜĄĐĈĈąĉĆĞĈčĉďčć Ą
ĄĐ ĉčĐĖ ĈĒ ĄĐĄ ĞĉĝĖĐ ĉčĐĖ ĈĒ ćĒĉĐĐ ĈĄĜĒ ĉĔčĄ ĝĔĉĖĈ ą
ĞĉĝĖĐ
ĞĉĐĉĐĖĈ ĈĄĔĝĕĖďĈćĜċ ĞĉčĐčĐĝĞĉčĝĆĜĞĉĖĘĝĈĝĔĉĖĐ

Ć

ĝĔĖĔĐĝčĔĖĒĈēčąĝđčąĉČĈđčĕċčąđĉĆĘĐ
ĈčĉĚĜĄĐĞĉĆĈĔĞĈĈĖĚĉąđĄĈčĉĚĜĄĐĞĉĆĈĔĞĈĐĈĝčĔĖčĔĘĐĖĈčĉĚĜĞĉĆĈĔĞĈĐđčěĉĊčċđčĘčćĖēďĐ



ĈąĉĆĞĈĞďčĖćĐĈĄčąĒ ěĉĊčċĜćĖčĈ ĞĉĒĐĖĞĈđĆĈĔĒĒđĐĖĞĈĐĜĝĘĄěčĕĘĈĐĉĔĔĉĚĜąĝ

ěčĕĘĒđčĐĄĄĉĈĝđĖĘĐďą ĝĔĉĖ ĉĔĒĒđčěċĜĞĒĉčĜąċĝćĐč¼¸±²¿´¯´°
đčĐĄĞĉčĈĐ
ćĐčĈĞĉĒčĐĄĞĄćčċďĈĐčĉĝĖĝėĕĉĔĝĔĉĖĐĖąĉĝċ³½±²³É»¯È

¸Æ»¶Æ´µ¸¶´¯»½Æ´µ¸¶
בחיזוק שלילי הגירוי הלא
.נעימ קדמ לתגובה
יקה7הופעת התגובה הפ
.אותו

חיזוק מלאĄĜěĔĞĒčĉĕĒĈąĉĆĞĞĖĚĉąĒĝđĖĘĐďąēĞčĔĈěĉĊčċ
ĈąĉĆĞēĈąĞĖĚĉąĒĝđčĒĖĘĈĒěĐċąěĜēĞčĔĈěĉĊčċĞĄĊĞĒĉĖĐ
חיזוק חלקיĄĜěĔ
ĎĜđČĜĊċĎČĆĊąąđēĜĊċĎČĆĝğĊĎĉĝĎĉēĉĈĎēđĉĎğē

ĜĈĒćĒĐčćĐččěĐċěĉĊčċĐĈďĉĊĈĈąĉĆĞĒĜĞĉčĜĈĒĞćĒĐĔĄĐĒěĉĊčċĐĈďĉĊĈĈąĉĆĞĝđčĄĜĒđčĜěċĒ
ĉčĐĄĉĔĘčđčĜĉĒĈĖčąĚčĝđĖĘĐďąđĄĈĞčďąĖčąĚĈĐĜĞĉč
ĎĜđČĜĊċĎČđėĉĖĖĆğĉĞĉĈĎēđĝČąđĊąąđēĜĊċĎČđėĉĖĖĆğĉĞĉĈĎēđĝČąđĝğĊĎĉĝĎĉēĉĐĎėĈĉĎğē
ĄĐĒěĉĊčċĜċĄĐĜĞĉčĈĜčĈĒĈďčĖćĈĝĄĚĒĔ
ĞĄĊĜčąĕĈĐĈĐĉďčĈĄąĈĈĒĆĉćĈ ĄĐĒěĉĊčċĒĈďčĖćčĔĘąĜĞĉčćčĒĖčěĐċěĉĊčċĖĉćĒ
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