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I

כיו4 מקובל להגדיר פ,יכולוגיה כמדע החוקר את התנהגות האד4. בהגדרה זו שני מרכיבי4 מרכזיי4: מרכיב 

אחד הוא "מדע", והשני — "התנהגות".

למונח התנהגות בפ;יכולוגיה יש משמעות רחבה: נכללות בו פעולות גלויות שנית? לצפות בה?, כמו שחייה, 

הליכה, דיבור, ה;מקה, שינה, וג4 פעולות ;מויות מ? העי? (תהליכי4 מנטליי4) שלא נית? לצפות בה? בצורה 

ישירה, הכוונה למחשבות ולרגשות.

מטרות הפ;יכולוגיה ה?:

לתאר את התנהגות האד4 באופ? שיטתי ואובייקטיבי.  .1

לה,ביר את התנהגות האד4 באמצעות קשר ;יבתי (מה גר4 להתנהגות זו?). לא תמיד אפשר להגדיר   .2

במדויק קשרי4 ;יבתיי4 בהתנהגות האד4, משו4 שבניגוד למדעי הטבע, גורמי4 אלו מורכבי4.

לחזות את התנהגות האד4. הבנת התנהגות האד4 במצבי4 שוני4 מ;ייעת לנו לחזות אותה באות4 מצבי4.  .3

להשפיע על התנהגות האד4 (בקרה). לאחר שהחוקרי4 תיארו, ה;בירו וחזו תופעות באמצעות התיאוריה,   .4

ה4 מנ;י4 להשפיע על ההתנהגות ולשנותה באמצעות בקרת גירויי4.

להשפיע

להשפיע על

התנהגות האדם

מטרות חוקרי גיל הזקנה ה3 לתאר את השינויי" החלי" ע" ההזדקנות בתחומי" 

השוני", לה8ביר אות" (מדוע ה" נגרמי"), לחזות אות" אצל פרט מ8וי", ולהשפיע 

עליה" במידת האפשר כדי לשפר את איכות חיי הקשישי".
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צילו6 ו/או העתקה מ3פר זה הינו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית.

פ,יכולוגיה פיזיולוגית: מתארת את הב;י; הביולוגי להתנהגות וחוקרת אותו.  .1

בזכירה  בלמידה,  בתפי,ה,  המתרחשי4  מידע  עיבוד  תהליכי  בחקר  עניינה  קוגניטיבית:  פ,יכולוגיה   .2

ובחשיבה. כמו כ?, היא חוקרת את האינטליגנציה — ממה היא מושפעת וכיצד היא משפיעה על התנהגות 

הפרט.

פ,יכולוגיה של האישיות: עו;קת בתיאור אישיותו של האד4 ומהות הקשר שהוא מקיי4 ע4 ;ביבתו.  .3

בי? היתר נחקרי4 נושאי4 כמו מצבי לחY ומניעי4 (מוטיבציה) הנמצאי4 בב;י; ההתנהגות.  

פ,יכולוגיה התפתחותית: עו;קת בתיאור ובחקר התפתחות האד4 מיו4 היוולדו ועד יו4 מותו.  .4

פ,יכולוגיה חברתית: עו;קת בחקר התנהגות הפרט במ;גרת הקבוצה.  .5

בתחו4 זה כלולי4 פ;יכולוגי4 קליניי4, שיקומיי4 וחינוכיי4. 

עו;קי4 באבחנה ובטיפול בבעיות התנהגותיות ורגשיות — מחלות נפש, התנהגות  הפ,יכולוגי* הקליניי* 

;וטה, התנהגות עבריינית, אלכוהוליז4, קונפליקטי4 במשפחה, מצבי לחY ;פציפיי4, בעיות גיל ההתבגרות 

וכדומה. רק הפ;יכולוג הקליני רשאי לערו@ אבחו? קליני באמצעות מבחני אישיות ולקבוע א4 אד4 זקוק 

לטיפול ואיזה ;וג טיפול מתאי4 לו. 

ככל  לתפקוד  לחזור  טראומות  או  חבלות  תאונות,  שעברו  אד4  לבני  מ;ייעי4  הפ,יכולוגיי* השיקומיי* 

שמאפשרות לה4 מגבלותיה4 הגופניות. אלה עובדי4 בעיקר בבתי חולי4 א@ ג4 בקליניקות פרטיות. 

עי;וק4 של פ,יכולוגי* חינוכיי* מתמקד בשיפור רווחת4 האישית של תלמידי4 ובטיפול בבעיות התנהגות 

ולמידה בבית ה;פר. ה4 מזהי4 בעיות למידה באמצעות העברת מבחני אינטליגנציה, מבחני הישג ובדיקת 

מוטיבציה. ה4 מתכנני4 דרכי4 שבה? אפשר לעזור לתלמידי4 ולמורי4 להתגבר על בעיות שונות בבית ה;פר 

ומ;ייעי4 למורי4 להתמודד ע4 בעיות כיתתיות.
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 Yייעו ונותני4 לה4  ופ;יכולוגי4 ארגוניי4 העובדי4 בארגוני4  כלולי4   פ;יכולוגי4 תע;וקתיי4  זה  בתחו4 

מערכתי. 

הפ,יכולוגי* התע,וקתיי* עו;קי4 בנושאי4 הקשורי4 להע;קת עובדי4, לדוגמה, בניית מבחני4 מיוחדי4 

והתע;וקתי  הלימודי  הכיוו?  את  למצוא  לאד4  ;יוע  וכ?  השוני4,  העבודה  לענפי  ומיונ4  עובדי4  לקבלת 

המתאי4 לו. 

מטרת הפ,יכולוגי* הארגוניי* היא טיפוח מערכת יח;י4 טובה בי? העובדי4 ובינ4 לבי? ההנהלה כדי להגביר 

את ההנעה וההנאה של העובדי4 וכדי שהארגו? יתפקד במיטבו. 

בתחו4 זה עו;קי4 הפ;יכולוגי4 בפיתוח וביישו4 של שיטות מחקר שמטרת? לחקור את התנהגות האד4 

בתחומי4 שוני4. בדר@ כלל פ;יכולוגי4 אלה עובדי4 במו;דות מחקר. לעתי4 ה4 עורכי4 ג4 מחקרי4 בבעלי 

חיי4 כדי ללמוד מהתנהגות4 על תגובותיה4 של בני אד4. אחת ממטרותיה של הפ;יכולוגיה המחקרית היא 

לפתח שיטות מדידה  יעילות שבאמצעות? אפשר יהיה להבי? ביתר דיוק את התנהגות האד4.

המחקר הפ;יכולוגי מתפר; על פני תחומי4 רבי4 ומגווני4; נפרט כא? כמה מה4: 

התחו4 החברתי שבו חוקרי4 תופעות חברתיות כמו מנהיגות, קונפורמיות ו;טייה חברתית. 

תחו4 הנוירו–  פ;יכולוגיה שבו חוקרי4 את הקשר שבי? ההתנהגות והשינויי4 העצביי4–מוחיי4. 

גופניות  תחו4 הפ;יכולוגיה הרפואית מתמקד בחקר ההיבטי4 הפ;יכולוגי4 של הטיפול הרפואי במחלות 

שונות. לדוגמה, ההשפעות הפ;יכולוגיות שיש לטיפול במחלות ;ופניות שונות על החולי4 ועל בני משפחת4. 

חקר  הוא  זה  בתחו4  חוקרי4  של  העיקרי  עי;וק4  כאמור,  ההתפתחותית.  הפ;יכולוגיה  הוא  נו;`  תחו4 

של  מחקרו  מותו.  ועד  עובר  היותו  מתקופת  החל  שוני4  בגילי4  האד4  התנהגות  על  המשפיעי4  הגורמי4 

הפ;יכולוג ההתפתחותי מתמקד בדר@ כלל בתקופת חיי4 ;פציפית, כמו הגיל הר@ או תקופת ההתבגרות, 

ומטרתו לגלות את התופעות הייחודיות לתקופה זו בתחומי4 שוני4, כמו התחו4 הרגשי, החברתי והמו;רי. 

הפ;יכולוגי4 ההתפתחותיי4 חוקרי4 ג4 בעיות הקשורות להתפתחות בלתי תקינה, כמו איחור ברכישת שפה 

או קשיי ה;תגלות בגיל ההתבגרות.

ניי4
קלי

מיי4
קו

שי

כיי4
ינו

ח

תיי4
;וק

תע

ניי4
רגו

א
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צילו5 ו/או העתקה מ2פר זה הינו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית.

התנהגות — הפעולות הגלויות וה;מויות (רגשות ומחשבות).  +

מדע — שיטת חקר שבאמצעותה אפשר לגלות ידע חדש ומועיל בצורת נתוני4 הניתני4 לאימות.  +

נוירו–פ,יכולוגי* — חוקרי4 את הקשר שבי? ההתנהגות לבי? השינויי4 העצביי4–מוחיי4.   +

פ,יכולוגיה — מדע החוקר את התנהגות האד4.  +

פ,יכולוגיה התפתחותית — עו;קת בתיאור ובחקר התפתחות האד4 לאור@ כל חייו.   +

פ,יכולוגיה חברתית — חוקרת את התנהגות הפרט במ;גרת הקבוצה.   +

פ,יכולוגיה פיזיולוגית — מתארת וחוקרת את הב;י; הביולוגי להתנהגות.  +

בזכירה  בלמידה,  בתפי;ה,  המתרחשי4  המידע  עיבוד  תהליכי  את  חוקרת   — קוגניטיבית  פ,יכולוגיה   +

ובחשיבה. 

פ,יכולוגיה של האישיות — עו;קת בתיאור ובחקר דפו;י ההתנהגות האופייניי4 לאד4.   +

פ,יכולוגי* ארגוניי* — מתמקדי4 ב;יוע לעובדי4 ולהנהלה לטובת הארגו?.   +

פ,יכולוגי* התפתחותיי* — חוקרי4 את הגורמי4 המשפיעי4 על התנהגות האד4 בגילי4 שוני4 החל   +

מתקופת היותו עובר ועד מותו.

פ,יכולוגי* חברתיי* — חוקרי4 תופעות חברתיות.  +

האד4  התנהגות  את  לחקור  מחקר שמטרת?  שיטות  וביישו4  בפיתוח  עו;קי4   — חוקרי*  פ,יכולוגי*   +

בתחומי4 שוני4.

בבעיות  ובטיפול  ה;פר  בבית  האישית  הרווחה  בשיפור  לתלמידי4  מ;ייעי4   — חינוכיי*  פ,יכולוגי*   +

הקשורות בלמידה. 

פ,יכולוגי* ייעוציי* — מ;ייעי4 לארגוני4.  +

פ,יכולוגי* קליניי* — עו;קי4 באבחו? בעיות התנהגותיות ורגשיות ובטיפול?.  +

פ,יכולוגי* רפואיי* — חוקרי4 את ההיבטי4 הפ;יכולוגי4 של הטיפול הרפואי במחלות גופניות.  +

פ,יכולוגי* שיקומיי* — מ;ייעי4 לבני אד4 שעברו תאונות לחזור לתפקוד.  +

פ,יכולוגי* תע,וקתיי* — עו;קי4 בנושאי4 הקשורי4 להע;קת עובדי4.  +
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מהי פ;יכולוגיה?  .1

מה4 תחומי מדע הפ;יכולוגיה?  .2

באילו מו;דות עובדי4 פ;יכולוגי4 ומה עי;וק4?  .3
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המשמעות הפ2יכולוגית של למידה רחבה יותר ממשמעותה היומיומית המקובלת:

הלמידה אינה רק תהלי: מכ9ו8 ומודע: לא כל מה שאנו לומדי7 נחשב למועיל או לחיובי. לא תמיד הלמידה 

מתבטאת בהתנהגות הגלויה.

למידה היא שינוי קבוע בהתנהגות המתרחש בעקבות ני2יו8.

בהתנהגות  או  הגלויה  בהתנהגות  שינוי  פירושו  התנהגותי  שינוי 

ה2מויה (בתפי2ות, בעמדות, במחשבות וברגשות).

לפיכ:  זמ8.  ולאור:  יח2ית  יציבי7  שינויי7  פירושו  קבוע  המונח 

שינויי7 זמניי7 (כגו8 שינויי7 הנובעי7 מעייפות, ממחלה ומ2מי7) 

אינ7 נחשבי7 ללמידה.

המונח ני0יו/ כולל התנ2ות אישית פעילה והתנ2ות לא ישירה, שמתרחשת תו: כדי צפייה בהתנהגות אחרי7 

או על ידי קבלת ה2בר.

שינויי התנהגות אשר לא התרחשו בעקבות ני2יו8 אינ7 מוגדרי7 כלמידה: למשל 3ִ5ְיָלה היא תהלי: שמתחוללי7 בו 

שינויי7 במערכת העצבי7 ובמערכת השרירי7 המאפשרי7 לאד7 לבצע פעולה שקוד7 לכ8 לא היה מ2וגל לבצעה.

יו5 בהיר אחד תינוק מתחיל למלמל. התנהגות זו אינה למידה שכ* המלמול מתרחש 

בעקבות תהלי9 בשילה ולא מהתנ8ות. לעומת זאת, כשילד מחקה מילה שאביו 

אמר — זהו תהלי9 למידה שכ* הוא נובע מהתנ8ות.

א.  הגישה ההתנהגותית

הגישה ההתנהגותית (ביהביורי2טית) מתמקדת בהתנהגות הגלויה הנשלטת על ידי ה2ביבה, לכ8 היא חוקרת 

את הגירויי7 ואת התגובות הגלויות  שהתעוררו בגלל7. היא אינה חוקרת את ההתנהגות השלמה, אלא כל 

אחד מחלקיקיה הנפרדי7.

ההנחה המרכזית של גישה זו היא שכל התנהגות נלמדת מגירויי7 2ביבתיי7, כגו8 חיזוקי7 ועונשי7. במילי7 

אחרות, ה2ביבה היא המעצבת את התנהגות האד7 והיא האחראית ללמידותיו.

הגישה ההתנהגותית מיוצגת בהמש: בשתי תיאוריות ידועות: תאוריית ההתניה הקלא2ית של פבלוב ותאוריית 

ההתניה  של 0קינר.

ייחשב  כלשהו  כדי ששינוי 
למידה עליו לענות על שתי 
דרישות: השינוי יהיה קבוע 
מהתנ8ות  וייווצר  יח8ית 

כלשהי.
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צילו6 ו/או העתקה מ3פר זה הינו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית.

ב.  הגישה הקוגניטיבית

הגישה הקוגניטיבית מתמקדת במה שהגישה ההתנהגותית בחרה להימנע ממנו: בקוגניציה של האד7, כלומר 

יצור פ2יבי  זו, האד7 אינו  גישה  המתווכי: בי8 הגירויי7 לתגובות. לפי  עיבוד המידע ה2מויי7  בתהליכי 

שמגיב אוטומטית לגירויי7 שב2ביבתו: הוא מעבד את הגירויי7, מעניק לה7 משמעות, ורק לאחר מכ8 מגיב 

בהתא7 למשמעויות שהעניק לה7. לכ8 ייתכ8 ששני בני אד7 יגיבו אחרת לאותו גירוי, משו7 ששניה7 פירשו 

אותו אחרת. גישה זו מיוצגת בהמש: על ידי תאוריית הגשטלט.

ג.  הגישה החברתית

האד7 לומד בקונטק2ט מ2וי7, כלומר בחברה שהוא חי בה. התנהגויות רבות נרכשות תו: כדי צפייה באחרי7 

ומתו: רצו8 להידמות לה7. חוקרי גישה זו התמקדו בחקר הגורמי7 המשפיעי7 על תהלי: החיקוי: מתי אד7 

מחקה מישהו אחר, את מי הוא מחקה, ולש7 מה הוא מחקה. נציגה הבולט של גישה זו הוא אלברט בנדורה.

אד5 מ8ייע לחברו. הגישה ההתנהגותית מתמקדת בגורמי5 ה8ביבתיי5 שעיצבו 

את התנהגותו (חיזוקי5 ועונשי5 למשל). הגישה הקוגניטיבית מתמקדת בתהליכי 

החשיבה ובעיבוד המידע שהובילו אותו ל8ייע לזולתו. הגישה החברתית מתמקדת 

בדר9 שלמד בה מאחרי5 ל8ייע לזולתו.

התניה קלא2ית היא צורת הלמידה הפשוטה ביותר שגילה פבלוב.

הני0וי של פבלוב

במ8גרת מחקריו חקר פבלוב את רפלק8 הריור (הפרשת ריר) אשר מתרחש באופ* רפלק8יבי, בלתי מותנה (לא 

תלוי בשו5 תנאי) ובלתי רצוני, כאשר מוש5 מזו* בפי כלב.

לפני הני8וי השמיע פבלוב לכלב צליל פעמו*. צליל הפעמו* לא גר5, 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 (ג5 ללא מזו*).

הכלב למד לרייר לשמע הפעמו*. התרחש כא* תהלי9 למידה, שכ* חל שינוי בהתנהגות הכלב (ריור לשמע פעמו*) 

בעקבות התנ8ותו. למידה זו מבו88ת על רפלק8 הריור (תגובה בלתי מותנית) למזו* (גירוי בלתי מותנה).
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בני2וי של פבלוב, הכלב למד שהפעמו8 הוא 2ימ8 או תנאי לקבלת המזו8, לאחר שנוצר במוחו קשר א2וציאטיבי 

בי8 הפעמו8 למזו8. לכ8 כינה פבלוב את צליל הפעמו8 גירוי מותנה ואת תגובת הריור לשמע הפעמו8 — תגובה 

מותנית.

פבלוב קרא לתופעת למידה זו התניה. בשלב מאוחר יותר נוB2 לה התואר קלא0ית, כדי להבחי8 בינה ל2וג 

אחר של התניה (התניה אופרנטית).

נ2כ7 את התהלי: בתרשי7 שלהל8:

מצב התחלתי: פעמו8    7  אי8 ריור

א. גירוי בלתי מותנה    7    תגובה בלתי מותנית

(מזו8)                              (ריור)

ב. גירוי מותנה + גירוי בלתי מותנה    7    תגובה בלתי מותנית

(פעמו8)    +    (מזו8)                                  (ריור)

ג. גירוי מותנה    7    תגובה מותנית

(פעמו8)                     (ריור)

מחשבה על ש5 מ8עדה גורמת לנו לרייר כי היא מזכירה לנו את האוכל (גירוי 

בלתי מותנה) שגור5 לנו לרייר (תגובה בלתי מותנית) באופ* רפלק8יבי.

המחשבה = גירוי מותנה.

הריור למחשבה = תגובה מותנית.

תאוריית ההתניה הקלא2ית מב22ת את הלמידה על רפלק2י7.

רפלק0 הוא תגובה 2פציפית מהירה ואוטומטית לגירוי 2פציפי, והוא מייצג קשר מולד בי8 גירוי בלתי מותנה 

לתגובה בלתי מותנית (מזו8  7  ריור). קשר זה אינו תלוי בשו7 למידה.

הגירוי הבלתי מותנה (לדוגמה מזו8) הוא גירוי שמעורר תמיד, ללא כל תנאי, את התגובה הבלתי מותנית 

(הרפלק2יבית).

התגובה הבלתי מותנית (לדוגמה: ריור למזו8) היא תגובה רפלק2יבית המתרחשת תמיד לנוכח הגירוי הבלתי 

מותנה (לדוגמה: מזו8).

הגירוי המותנה (לדוגמה: פעמו8) הוא גירוי ניטרלי, כלומר גירוי שבראשונה לא עורר תגובה מותנית (הפעמו8 

לא עורר ריור). רק לאחר שהופיע לפני הגירוי הבלתי מותנה (המזו8) והתקשר אליו באופ8 א2וציאטיבי הוא 

עורר את התגובה המותנית. כל גירוי שבעל חיי7 מ2וגל לתפו2 באחד מחושיו יכול להיות גירוי מותנה. במקו7 

.Bאו ליטו Dהפעמו8 יכולנו להצמיד למזו8 כל גירוי שבעל חיי7 מ2וגל לקלוט בחושיו: נקודת אור, ריח, חומרי נפ
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צילו6 ו/או העתקה מ3פר זה הינו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית.

התגובה המותנית (לדוגמה ריור לפעמו8) היא תגובה נלמדת לגירוי 

היא  המותנית  התגובה  מותנית,  הבלתי  לתגובה  בניגוד  המותנה. 

תגובה נלמדת התלויה בני2יו8 העבר של האורגניז7, וליתר דיוק, היא 

מותנית בקשר א2וציאטיבי, שנוצר כתוצאה מהצמדת הגירוי המותנה 

לגירוי הבלתי מותנה (השמעת צליל הפעמו8 לפני הגשת המזו8).

התניה היא יצירת קשר בי8 שני גירויי7, כשאחד מה7 משמש תנאי 

להופעת האחר (הפעמו8 תנאי למזו8).

אפשר ל2כ7 ולהגדיר התניה קלא0ית כתהלי: למידה, שבו גירוי 

ניטרלי מעורר תגובה רפלק2יבית שקוד7 ללמידה לא התעוררה בגללו. הגירוי הניטרלי מעורר תגובה זו מפני 

שהוא שהופיע לפני גירוי בלתי מותנה, המעורר באופ8 מולד את התגובה הרפלק2יבית ונקשר אליו בקשר 

א2וציאטיבי.

יוצא אפוא, שהתגובה הנלמדת (התגובה המותנית) עצמה אינה חדשה, שכ8 הלומד ידע לבצע אותה קוד7 

ללמידה. לדוגמה, הכלב, ידע לרייר לפני הלמידה. בעקבות הלמידה חל שינוי, כלומר תגובה "ישנה" (בלתי 

מותנית) בעקבות הגירוי הניטרלי, החדש. ל2יכו7, בהתניה קלא2ית מבוצעת תגובה "ישנה" לגירוי חדש.

הבזק של אור (גירוי בלתי מותנה) גור5 לצמצו5 אישוני החתול (תגובה בלתי מותנית).

תמונה של עכבר שתוצג לחתול לפני הבזק האור תגרו5 לאחר כמה פעמי5 לצמצו5 

אישוניו.

לכ* תמונת העכבר = גירוי מותנה.

צמצו5 אישוני החתול לנוכח תמונת העכבר = תגובה מותנית.

מה יקרה א7 הכלב, אחרי שלמד לרייר לשמע הפעמו8, יחדל לקבל מזו8 לאחר השמעת הפעמו8?

במקרה זה יתרחש תהלי: הנקרא דעיכה או הכחדה: הגירוי המותנה לא יעורר עוד את התגובה המותנית. א7 

בכל פע7 שהכלב ישמע פעמו8, הוא לא יקבל עוד מזו8, אז תקט8 תגובת הריור, עד שתיפ2ק לחלוטי8. במילי7 

אחרות, הקשר הא2וציאטיבי בי8 הגירוי הבלתי מותנה (מזו8) לגירוי המותנה (פעמו8) ניתק, ולכ8 הכלב לא 

יצפה עוד למזו8 לאחר שמיעת הפעמו8.

תהלי: הדעיכה, אפוא הפו: מתהלי: הלמידה, ואפשר להשיגו בהצגת הגירוי המותנה בלי הגירוי הבלתי מותנה 

אחריו.

בתהלי: ההתניה הקלא2ית מתרחש תהלי: המכונה הכללה, שבו ג7 גירויי7 הדומי7 לגירוי המותנה מעוררי7 

בי8  הדמיו8  וככל שרב  הפעמו8 המקורי,  לצליל  הדומה  צליל  לשמע  ג7  ירייר  הכלב  המותנית.  התגובה  את 

הגירויי7, כ: דומות התגובות בעוצמת8.

כיצד נדע זאת? - א5 נחשוב איזה 
גירוי הביא באופ* לא רצוני לתגובה 

הרפלק8יבית, ואז נקרא לגירוי "גירוי 
בלתי מותנה" ולתגובה נקרא "תגובה 

בלתי מותנית".

ות  י ו ההתנהג מ*  רבות 
לה8בר  ניתנות  היומיומיות 
במונחי ההתניה הקלא8ית.
כדי לדעת לנתח אות* נחשוב 
הרפלק8  היה  מה  תמיד 

שעליו התב88ה הלמידה.
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ג7 בני האד7 מכלילי7 באופ8 דומה. לתופעת ההכללה יש חשיבות רבה בה2תגלות האורגניז7 ל2ביבתו. מאחר 

שרק מעטי7 מ8 הגירויי7 חוזרי7 על עצמ7 בדיוק כפי שהופיעו בתהלי: הלמידה, הרי שבלי ההכללה לא היה 

בכוח7 של בעלי חיי7, ובכלל7 האד7, להפיק תועלת רבה מהלמידה.

תהלי: הפו: מ8 ההכללה הוא תהלי: ההבחנה.

כדי ללמד את הכלב לרייר לשמע הפעמו8 המקורי בלבד, נית8 לו מזו8 רק לאחר גירוי זה, ולא נית8 לו מזו8 

לאחר השמעת צליל אחר. במקרה כזה הכלב ילמד להבחי8 בי8 הגירויי7. תהלי: ההבחנה מורכב, אפוא, משני 

תת־תהליכי7 במקביל: תהלי: התניה לגירוי אחד (צליל הפעמו8 המקורי), ותהלי: דעיכה לגירוי אחר הדומה 

לו (צליל הפעמו8 השני).

פחדי7, כמו למידות רבות אחרות, יכולי7 להילמד בהתניה קלא2ית כמו "מקרה אלברט הקט8" שבו התנו 

החוקרי7 תינוק ב8 תשעה חודשי7 לפחוד מחולדה לבנה. תחילה ה7 הוכיחו שאלברט לא פחד מהחולדה, אלא 

שיחק עמה ללא חשש. צמד החוקרי7 ידעו שרעש חזק מפחיד תינוקות וגור7 לה7 באופ8 רפלק2יבי לבכות. 

ה7 הציגו את החולדה בפני אלברט, ומיד השמיעו רעש חזק ולא נעי7 ליד התינוק. אלברט בכה וגילה 2ימני 

פחד בעקבות הרעש. אחרי שבעה ימי7 שבה7 הושמע הרעש ע7 הופעת החולדה, החל אלברט לבכות ברגע 

שראה את החולדה הלבנה, ג7 א7 לא הושמע רעש. יתרה מזו, הוא גילה 2ימני פחד ג7 מבעלי פרווה אחרי7, 

כלומר נוצרה הכללה.

נ0כ: את התהליכי: המתרחשי: בהתניה קלא0ית:

למידה:

פעמו8    7    אי8 ריור

פעמו8 + מזו8    7    ריור

פעמו8    7    ריור

הכללה:

כל 2וגי הפעמו8    7    ריור

הבחנה:

פעמו8 בעל צליל גבוה + מזו8    7    ריור א. 

פעמו8 בעל צליל גבוה    7    ריור  

פעמו8 בעל צליל נמו: ללא מזו8 ב. 

פעמו8 בעל צליל נמו:    7    אי8 ריור  

דעיכה/הכחדה:

פעמו8 בלי מזו8

פעמו8    7    אי8 ריור
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צילו6 ו/או העתקה מ3פר זה הינו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית.

תאוריית למידה אחרת המבו22ת אB היא על תהלי: התניה, א: שונה במהותה מתאוריית ההתניה הקלא2ית, 

היא תאוריית ההתניה האופרנטית.

הני0וי של 0קינר

בני8וי המפור58 שלו הכני8 8קינר חולדה רעבה לתיבה. 

בשלב הראשו* נרש5 מ8פר לחיצותיה על דוושה שהותקנה בתיבה, א9 הלחיצות לא יצרו שינוי כלשהו. בשלב השני, 

השתחרר מזו* לאחר כל לחיצה.

 C8קינר מצא שבשלב השני גדלה בהדרגה תדירות הלחיצות של החולדה על הדוושה, עד שהחולדה הפ8יקה ללחו

על הדוושה כי הייתה שבעה.

מ8קנתו של 8קינר הייתה שבשלב השני למדה החולדה לקשר בי* פעולת הלחיצה על הדוושה לקבלת המזו*. במילי5 

אחרות, היא למדה ללחוC על הדוושה כדי לקבל מזו*.

א5 נכני8 בשלב השני את אותה חולדה לתיבה, לאחר שעברה אימוני5 רבי5, כשהיא רעבה, כמוב*, היא תיגש מיד 

לדוושה, ותלחC עליה בתדירות הגבוהה מתדירות לחיצותיה בשלב הראשו* של הני8וי.

השינוי בהתנהגות החולדה אינו מתבטא בתגובה עצמה (לחיצה על הדוושה), אלא בתדירותה: השינוי בתדירות 

הלחיצות התרחש, ללא 2פק, בשל ני2יונה הקוד7 של החולדה בתו: התיבה. לכ8 נטע8 שהתרחשה כא8 למידה.

ג7 כא8, כמו בהתניה הקלא2ית, הלמידה התב22ה על יצירת א2וציאציה בי8 שני גירויי7 או אירועי7, כשאירוע 

אחד הוא 2ימ8 או תנאי לקיומו של האחר: פעולת הלחיצה על הדוושה הייתה תנאי לקבלת מזו8. בלעדיה לא 

קיבלה החולדה מזו8. ההתניה מכונה אופרנטית, כי על בעל החיי7 לבצע (to operate) פעולה כלשהי כדי לזכות 

בחיזוק, במקרה זה — ללחוD על הדוושה.

התניה אופרנטית היא אפוא שינוי בתדירות התגובה בעקבות קבלת חיזוק לאחר ביצוע התגובה.

ל2יכו7, בהתניה אופרנטית חל שינוי בתדירותה של תגובה "ישנה". בהמש: נראה שנית8 ללמוד ג7 תגובות 

מורכבות בשיטת "עיצוב התנהגות".

חיזוק הוא כל גירוי או אירוע אשר מגדיל את תדירות התגובה. המזו8 שימש בתור חיזוק, כי הוא הגדיל את 

תדירות לחיצות החולדה.

החיזוק אמור להיות משמעותי ללומד. לכ8 מזו8 לחולדה שבעה לא ישמש כחיזוק.

על פי תאוריית ההתניה האופרנטית, החיזוק הוא תנאי הכרחי ללמידה.

התנהגויות אנוש רבות נלמדות על פי עיקרו8 זה: תגובה הזוכה לחיזוק תבוצע שוב בעתיד כדי לזכות עוד פע7 

באותו חיזוק.


