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פ&יכולוגיה

התנהגות

פ&יכולוגיה פיזיולוגית:

בזכירה  תפי&ה, בלמידה,  פ&יכולוגיה קוגניטיבית: 

האינטליגנציה ובחשיבה

פ&יכולוגיה של האישיות: 

פ&יכולוגיה התפתחותית: 

פ&יכולוגיה חברתית: 
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התנהגות  +

מדע +

נוירו–פ&יכולוגי9 +

פ&יכולוגיה +

פ&יכולוגיה התפתחותית +

פ&יכולוגיה חברתית +

פ&יכולוגיה פיזיולוגית +

פ&יכולוגיה קוגניטיבית +

פ&יכולוגיה של האישיות +

פ&יכולוגי9 ארגוניי9 +

פ&יכולוגי9 התפתחותיי9 +

פ&יכולוגי9 חברתיי9 +

חוקרי9 פ&יכולוגי9  +

חינוכיי9 פ&יכולוגי9  +

פ&יכולוגי9 ייעוציי9 +

פ&יכולוגי9 קליניי9 +

פ&יכולוגי9 רפואיי9 +

פ&יכולוגי9 שיקומיי9 +

פ&יכולוגי9 תע&וקתיי9 +
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למידה

התנהגותי שינוי 

קבוע

ני&יו;

ְ@ִ<יָלה

יו4 בהיר אחד תינוק מתחיל למלמל. התנהגות זו אינה למידה שכ! 

המלמול מתרחש בעקבות תהלי8 בשילה ולא מהתנ7ות. לעומת זאת, כשילד מחקה 

מילה שאביו אמר — זהו תהלי8 למידה שכ! הוא נובע מהתנ7ות.

 7בא של יאיר ראה כיצד נכדו מוריד אפליקציה לנייד ולאחר 
מכ! עשה זאת בעצמו. הא4 התרחשה כא! למידה?

אד4 מ7ייע לחברו. הגישה ההתנהגותית מתמקדת בגורמי4 

ה7ביבתיי4 שעיצבו את התנהגותו (חיזוקי4 ועונשי4 למשל). הגישה הקוגניטיבית 

מתמקדת בתהליכי החשיבה ובעיבוד המידע שהובילו אותו ל7ייע לזולתו. הגישה 

החברתית מתמקדת בדר8 שלמד בה מאחרי4 ל7ייע לזולתו.

ייחשב  כלשהו  כדי ששינוי 
למידה עליו לענות על שתי 
דרישות: השינוי יהיה קבוע 
מהתנ7ות  וייווצר  יח7ית 

כלשהי.
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במ7גרת מחקריו חקר פבלוב את רפלק7 הריור (הפרשת ריר) אשר מתרחש באופ! רפלק7יבי, בלתי מותנה (לא 

תלוי בשו4 תנאי) ובלתי רצוני, כאשר מוש4 מזו! בפי כלב.

לפני הני7וי השמיע פבלוב לכלב צליל פעמו!. צליל הפעמו! לא גר4, כמוב!, הפרשת ריר. בשלב השני השמיע 

פבלוב לכלב את צליל הפעמו!, ומיד לאחר מכ! נת! לו מזו!. הכלב רייר כתגובה למזו!. לאחר חזרות אחדות על 

השמעת צליל הפעמו!, לפני מת! המזו!, רייר הכלב לשמע הפעמו! בלבד (ג4 ללא מזו!).

הכלב למד לרייר לשמע הפעמו!. התרחש כא! תהלי8 למידה, שכ! חל שינוי בהתנהגות הכלב (ריור לשמע פעמו!) 

בעקבות התנ7ותו. למידה זו מבו77ת על רפלק7 הריור (תגובה בלתי מותנית) למזו! (גירוי בלתי מותנה).

תגובה מותנית גירוי מותנה

קלא&ית התניה

7

7

7

 7

מחשבה על ש4 מ7עדה גורמת לנו לרייר כי היא מזכירה לנו 

את האוכל (גירוי בלתי מותנה) שגור4 לנו לרייר (תגובה בלתי מותנית) באופ! 

רפלק7יבי.

המחשבה = גירוי מותנה.

הריור למחשבה = תגובה מותנית.

 דני הצליח לגרו4 שכלבו ירייר למחיאת כA. מהו הגירוי 
הבלתי מותנה ומהו הגירוי המותנה?
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רפלק&

7

הגירוי הבלתי מותנה

התגובה הבלתי מותנית

הבזק של אור (גירוי בלתי מותנה) גור4 לצמצו4 אישוני החתול (תגובה 

בלתי מותנית).

תמונה של עכבר שתוצג לחתול לפני הבזק האור תגרו4 לאחר כמה פעמי4 לצמצו4 

אישוניו.

לכ! תמונת העכבר = גירוי מותנה.

צמצו4 אישוני החתול לנוכח תמונת העכבר = תגובה מותנית.

כיצד נדע זאת? - א4 נחשוב איזה 
גירוי הביא באופ! לא רצוני לתגובה 

הרפלק7יבית, ואז נקרא לגירוי "גירוי 
בלתי מותנה" ולתגובה נקרא "תגובה 

בלתי מותנית".

ות  י ו ההתנהג מ!  רבות 
לה7בר  ניתנות  היומיומיות 
במונחי ההתניה הקלא7ית.
כדי לדעת לנתח אות! נחשוב 
הרפלק7  היה  מה  תמיד 

שעליו התב77ה הלמידה.
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הכחדה דעיכה

הכללה

ההבחנה
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:

7

7

7

:

7

:

7

7

7

:

 7

 

בני7וי המפור47 שלו הכני7 7קינר חולדה רעבה לתיבה. 

בשלב הראשו! נרש4 מ7פר לחיצותיה על דוושה שהותקנה בתיבה, א8 הלחיצות לא יצרו שינוי כלשהו. בשלב 

השני, השתחרר מזו! לאחר כל לחיצה.

7קינר מצא שבשלב השני גדלה בהדרגה תדירות הלחיצות של החולדה על הדוושה, עד שהחולדה הפ7יקה 

ללחוC על הדוושה כי הייתה שבעה.

מ7קנתו של 7קינר הייתה שבשלב השני למדה החולדה לקשר בי! פעולת הלחיצה על הדוושה לקבלת המזו!. 

במילי4 אחרות, היא למדה ללחוC על הדוושה כדי לקבל מזו!.

א4 נכני7 בשלב השני את אותה חולדה לתיבה, לאחר שעברה אימוני4 רבי4, כשהיא רעבה, כמוב!, היא תיגש 

מיד לדוושה, ותלחC עליה בתדירות הגבוהה מתדירות לחיצותיה בשלב הראשו! של הני7וי.
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(to operate)

ילד מ7דר את חדרו כי הוא זוכה לחיו8 ולמילה טובה מאמו (חיזוק).
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ילד השוחה בתנועות נכונות בשיעורי שחייה, זוכה למחמאה ממורהו 

(חיזוק חיובי). בשל תנועות השחייה הנכונות הוא אינו שוקע במי4 או בולע מי4 

(חיזוק שלילי).

 חשוב על חיזוק חיובי נוA7 ועל חיזוק שלילי נוA7 לילד הלומד 

לשחות.

:

7

7

:

:

7

7  

:

 7  

חיזוק  בי!  להבחי!  כדי 
חיובי לשלילי עלינו לבדוק 
(ואז  טוב  משהו  נית!  א4 
או  חיובי)  בחיזוק  מדובר 
(ואז  רע  משהו  שהופ7ק 

מדובר בחיזוק שלילי).
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עונש

חיזוק מלא

חיזוק חלקי

רבי4 מבלבלי4 בי! חיזוק 
שלילי לעונש. בעוד שחיזוק 
שלילי הוא הפ7קת גירוי או 
אירוע לא נעימי4 המגדילי4 
את תדירות התגובה, הרי 
גירוי לא  העונש הוא מת! 
נעי4 המקטי! את תדירות 
והחיזוק  העונש  התגובה. 
אפוא,  פועלי4,  השלילי 

באופ! הפו8.

בחיזוק שלילי הגירוי הלא 
נעי4 קד4 לתגובה.

הפ7יקה  התגובה  הופעת 
אותו.
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