
מבוא לפסיכולוגיה חינוכית

.מושגי יסוד עיקריים ומילות מפתח, הרחבה על התיאוריה, תרשים זרימה: שקופיות מסכמות הכוללות
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= פסיכולוגיה חינוכית 

ענף של הפסיכולוגיה העוסק  

חינוכיים  בחקר תהליכים

מנקודת המבט של הפרט 

,  מורה)במסגרת החינוכית 

('תלמיד וכו

שיטות מחקר

1פרק  : מאפייני המדע

.גישה המבוססת על ניסויים ותצפיות המאפשרים לאשש או להפריך טענות-אמפיריות-א

.אמונותיו או ציפיותיו של החוקר או כל אדם אחר, בלתי תלוי בדעותיו-אובייקטיביות-ב

.חייבת להיות שקיפות. התצפית ואופן הסקת המסקנות יהיו גלויים לכל-פומביות-ג

.י אנשים שונים"בתנאים שונים וע, שניתן לחזור עליו ולייצר אותו באותו התהליך-הדירות-ד

.  מספרי-כאשר ניתן לבטא את הנתונים באופן כמותי-כימות-ה

.תיאוריה חייבת להיות בנויה באופן אשר מאפשר לבדוק את היתכנותה-תיאוריות הניתנות להפרכה-ו

. זה כנראה לא יהיה במדעי החברה1אם יש מתאם -קשר בין משתנים

.  ככל שמשהו עולה משהו אחר עולה-1מתאם 

.  כשאין מגמה כלשהי-אי קיום קשר-(0)מתאם נמוך 

.אם משהו עולה אז משהו פוחת( 1-)-קשר הפוך

:סוגי מחקרים

.תיאור תמונת מצב-מחקר תיאורי1)

.  קשר בין משתנים-מחקר מתאמי2)

.בוחן סיבתיות-מחקר ניסויי3)

:בדיקת סיבתיות

.המשתנה הבלתי תלוי מתרחש לפני המשתנה התלוי-א

.חלוקה רנדומאלית לתנאי הניסוי השונים-ב

.מהלך ניסוי זהה למעט תפעול המשתנה הבלתי תלוי-ג

:מחקר מעבדה לעומת מחקר שדה

.מחקר בשליטה של החוקר-מעבדה1)

.מחקר שנעשה במציאות הטבעית-שדה2)

:שיטת איסוף הנתונים

.דיווח עצמי1)

.תצפית התנהגותית2)

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

אמפיריות

פומביות

הדירות

כימות

מתאם

מחקר תיאורי

מחקר מתאמי

סיבתיות

מחקר מעבדה

מחקר שדה

דיווח עצמי

תצפית התנהגותית



= פסיכולוגיה חינוכית 

ענף של הפסיכולוגיה העוסק  

חינוכיים  בחקר תהליכים

מנקודת המבט של הפרט 

,  מורה)במסגרת החינוכית 

('תלמיד וכו

שיטות מחקר

1פרק 

:מהימנות ותוקף-כלי המדידה

.המידה בה כלי המדידה מדויק-מהימנות

.שתי מדידות בזמנים שונים נצפה לקבל תוצאות זהות-מעבר לזמן-א

.י שני שופטים שונים"שתי מדידות ע-בין שופטים-ב

.מעבר לפרטים, המתאם בין השאלות השונות בשאלון-מהימנות פנימית-ג

?עד כמה הכלי מודד את מה שהוא אמור למדוד-תוקף

.האם כלי המדידה מקיף את כל עולם התוכן-(תוקף נראה)תוקף תוכן -א

בין מדידת משתנה בכלי מסוים לבין מדידת אותו המשתנה  ( מתאמים)בחינת קשרים -תוקף מבנה-ב

צריך אחר כך לוודא בכמה דרכים -אחרי שנותנים לילד לצפות בתכנית אלימה: למשל. בכלים אחרים

.לראיין, לשאול את ההורים, שאלון, שהכלי מודד את מה שרוצים שנמדוד גם באמצעות תצפית

למשל בחינה  . היכולת של המשתנה לנבא משתנה אחר שקשור אליו-(ניבוי)תוקף קריטריון -ג

יש קשר בהצלחה בין התואר הראשון  . פסיכומטרי קשור להצלחה בתואר הראשון-פסיכומטרית

.  אז כנראה פסיכומטרי מנבא אינטליגנציה. לאינטליגנציה

:  תוקף ממצאי המחקר

האם ההסבר שלנו לתוצאות המחקר  ? האם המשתנה הבלתי תלוי הוא זה שהשפיע על התלוי-תוקף פנימי

?הוא ההסבר הנכון

עד כמה ניתן להכליל את ממצאי המחקר שבוצע בתנאים מסוימים למצבים ולאוכלוסיות  -תוקף חיצוני

.אחרים

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

מהימנות מעבר לזמן  

מהימנות בין שופטים

מהימנות פנימית

תוקף תוכן

תוקף מבנה

תוקף קריטריון

תוקף פנימי

תוקף חיצוני



?טובההוראהמהי

לעבודתומחויבמורה●

ומנטליותטכניותהתמודוותיכולותשלמגווןבעל●

לתלמידיוללמודוהרצוןהשייכותתחושתהנחלת●

?עוזרתמבדילההוראהאיך

לחומררקולאלתלמידיםאישיתחשיבות●

לתלמידבהתאםשוניםומדדיםשיטות,בקצבעבודה●

כהזדמנותבווראיההאינדוודואללחיזוקהשוניהדגשת●

להצלחה

:1דברים עיקריים מהספר על פרק 

למידהעלהמשפיעיםהגורמים

שלהלמידהעלהמשפיעיםרביםגורמיםמצאורבותשניםלאורךשנעשומחקרים

:סוגיםלשניוחולקוהגורמיםצומצמו,לבסוף.התלמידים

(רגשות/מוטיבציה/התנהגות?לשיעורהגיע)התלמידשלאישייםגורמים1.

והוריםחברים/מנהיגות/טוביםמורים)ס"וביהמהחברההמושפעיםגורמים2.

.(שמשפיעים

?המורהדאגותמהן

:צעירמורהשלדאגות●

לתמידיםשלומוטיבציהמשמעת

התלמידעבודתהערכת

וההוריםהצוותעםהתמודדות

:מנוסהמורהדאגות●

ומקצועיתאישיתהתפתחות

תלמידיםשלגדולטווחעלהשפעה

?גנטיים-ומיקרויחידנייםמחקריםמהם

אחדאדםעלמשהושלההשפעהאתבודקיםהחוקרים–יחידנייםבמחקרים

.(ABAB)התערבות–בסיס–התערבות–בסיסשלבשיטהיחיד

מהרגע–ומפורטותרבותתצפיותי"עשינויבוחנים–גנטייםמיקרובמחקרים

.יציבונהיהמתקבעשהואועדמתחילשהשינוי

עלשונותשיטותבודקאו/וסיסטמתימעקבמבצעהמורה–אקטיביבמחקר

.והתקדמותלשיפורלהביאכדיתלמידיו

אמיןמידעלאסוףכדימבחניםאובתצפיותבשיטתיותמשתמשים–מדעיבמחקר

מתוארהואהתוצאותוניתוחלחישובגםמוגדרותשיטותכוללהמחקר,ומהימן

.אחריםי"עלחזרהוניתןבפירוט



:1מושגים באנגלית מהספר על פרק 

Teacher’s sense of efficiency האמונה האישית של המורה שהוא יכול ללמד  –תחושת היעילות של המורה

.תלמידים אשר מתקשים ללמוד

Reflective המורה מסתכל אחורה על מנת לראות מה הוא עשה ואיך הוא יכול לשפר את –הסתכלות אחורה

.עשהמה שהוא

Differentiated instructions המורה מתאם את שיטת הלימוד אל התלמיד ויכול לשנות –שיטת לימוד שונה

.לחומר האנושי שהתלמידים שלו מספקים לואת שיטת הלימוד בהתאם

Educational Psychology הכוללת בתוכה את ההבנה של הלמידה  הדיסיפלינה–פסיכולוגיה חינוכית

.השונות בתחום הפסיכולוגיהלדיסיפלינותבהתאם .ותהליכי הלמידה השונים והשפעתם

Descriptive Studiesלרוב משומשים בהם  , מחקרים הכוללים בתוכם מידע על אירועים ספציפיים

.ראיונות ועוד, בשאלונים

Ethnography על הבנת האירועים  ומתפקסתמסויימתהחוקרת את החיים של קבוצה מתדולוגיתשיטה

.השונים

Participant Observationעל מנת  , שיטת מחקר הכוללת בתוכה תצפית משתתפת עם משתתפי המחקר

להבין בדיוק את מהות הנושא

.הנחקר

Case studyמחקר מסיבי על אדם אחד או על מקרה אחד.

Correlation בזמן שבודקים קשר בין גורם אחד לגורם אחר) ע סטטיסטיקה"ע(1-ל 1מתאם הנע בין.

Positive Correlation 1הולך יותר לכיוון ה (מתאם חיובי)

Negative Correlation 1-הולך יותר לכיוון ה(מתאם שלילי)

Experimentationשבה החוקר מבודד את המשתנים ושולט עליהם בהתאם, שיטת מחקר של ניסוי.

Participants\Subjectsהאנשים או החיות אשר נבדקות.

Randomללא תבנית מובנית, מחקר אקראי לחלוטין.

Quasi-Experimental Studies עם ההבחנה  . אמיתישיטות מחקר המתאימות לקריטריון של ניסוי

לדוגמאת, אקראי אלא משתמשים בקבוצות ידועות מראששהמשתתפים לא מחולקים לקבוצות באופן

.כיתות

Statistically significantלא בהכרח יכול להיות מקרי.

Single-subject experimental studiesמחקרים הנעשים באופן עקבי על אדם אחד.

Micro genetic studies בהלך זמן ארוךקוגנטיבייםמחקרים מפורטים המבוססים על ניתוח של הליכים.

Action research של תלמידים בתחום הלימודים על מנת לבדוק תהליכים שונים של למידה  סיסטמטימחקר

המושפעות על ידי

.המורים

Evidence-Based practice in psychology (EBPP)המשלבת את המחקר הכי רלוונטי אל  מתדולוגיה

מחקר רלוונטי  . (התופעה ביחד עם התרבות הנחקרתהנושא ביחד עם התובנות של החוקרים אשר חקרו את

X תובנות חוקריםXתרבות(

Principleקשר מבוסס בין משתנים

Theoryתיאוריה מחקרית המנסה להסביר באופן מפורט את התופעות השונות אשר נחקרו במעמד המחקר.

Hypothesis ומחקר קודםמסויימתניבוי של העתיד לקרות בהתאם לתאוריה



2פרק 
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:י המודל להלן מעגלים המשפיעים על האינדיבידואל"עפ

למשל לקות  . )הקשרים שקשורים לילד עצמו לפני חשיפתו לגירויים חיצוניים בסביבה-אינדיבידואל1.

מבחינה גנטית לפני שהסביבה עיצבה  איתומה שהאדם עצמו מביא : היחיד-ההקשר הביולוגי(. למידה

פעילות גומלין בין  . מאפיינים גנטיים אישיים. המורשת האבולוציונית המשותפת לכל בני האדם: אותו

אם האם עישנה במהלך ההיריון זה הקשר סביבתי שמשפיע באופן ביולוגי על  : למשל. הגנים לסביבה

.התינוק

הקשר הסביבה הקרובהMicrosystem-מיקרוסיסטם2.

.אינטראקציות בין סביבות שונות שקרובות לילדmesosystem-מזוסיסטם3.

(למשל השכלת מטפלות במעון).הקשר חברתיExosystem-אקזוסיסטם4.

.הקשר תרבותי-macrosystem-מאקרוסיסטם5.

.הקשר הזמןchronosystem-כרונוסיסטם6.

:חשיבות המודל האקולוגי

כמו  , המודל מאפשר לבחון כיצד אירועים שונים במערכות השונות שלכאורה אינם קשורים זה לזה•

או השכלת המטפלות  , גירושים, אבטלה של הורה, שכונת המגורים, תקציב הביטחון, מסורת תרבותית

.  משפיעים זה על זה ומשפיעים על התפתחותו של הילד-במעון

ובעצמם  , המודל מזכיר לנו שילדים עם מאפיינים אישיים שונים יושפעו באופן שונה ממערכות אלו•

ילד חייכן ונינוח הוא לא רק תוצר של התנהגויות שמפנים אליו מבוגרים  . ישפיעו על המערכות האלה

.וגם במסגרת החינוכית שלו, אלא הוא עצמו משפיע על האקלים הרגשי במשפחתו, וילדים אחרים

.המודל מזהיר אותנו מחיפזון ופשטנות ביחסנו לגורמים המעצבים את התפתחותם של ילדים •

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

אינדיבידואל

מיקרוסיסטם

מזוסיסטם

אקזוסיסטם

מאקרוסיסטם

כרונוסיסטם
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.רצף או דפוס של פעולות פיזיות או שכליות-סכמה 

חוסר  <-(הבנה של חוויה חדשה באמצעות סכמה קיימת)אסימילציה -הטמעה<-גירויים<-אינטראקציה עם הסביבה

תהליך הבניית הסכמות בתגובה  )הסתגלות <-(התאמת הסכמה למצב החדש)למידה -אקומודציה-התאמה< -איזון

.מושב האיזון(. לסביבה

:שלבי ההתפתחות

.חודשים קביעות אובייקט10קשר בין תופעות ומ. למידה באמצעות חושים(. 0-2גיל )מוטורי -שלב סנסורי. 1

דברים קורים יחד הם 2אם )טרנסדדוקטיביתחשיבה , אגוצנטריזם, אנימיזם(. 2-7גיל )אופרציונלי -שלב קדם. 2

.אי יכולת מיון לקבוצות אם, אי יכולת שימור, (סיבה ותוצאה

יכולת סיווג  . יכולת להסתכל בהיבטים שונים. מתפתחת חשיבה לוגית-(.7-12גיל )שלב האופרציות הקונקרטיות . 3

.לא מסוגל להבין מושגים מופשטים. ומיון

הפרדה בין , סיבה-חקירת תופעות. מתפתחת חשיבה מופשטת(. ואילך12גיל )שלב האופרציות הפורמליות . 4

.משתנים ותוצאה

:משמעויות לחינוך

.לגרום לתהליכי הטמעה והתאמה-תפקיד המורה▪

.  חשיפה לחומר לימודי המתאים לשלב ההתפתחותי של התלמיד▪

.זיהוי סכמות קיימות בכדי לאפשר גירויים רלוונטיים אשר יובילו לתהליך למידה▪

ולתהליכים פנימיים של אקומודציה שיאפשרו לו  להפרת האיזוןחשיפה של הילד להתנסויות ואתגרים שיגרמו ▪

(.ידי אינטראקציה פיזית וחברתית-על)להתפתח 

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

סכמה

גירוי

.אסימילציה-הטמעה

.חוסר איזון

.אקומודציה-התאמה

.הסתגלות

.מוטורי-שלב סנסורי

.אופרציונלי-שלב קדם

.שלב האופרציות הקונקרטיות

.שלב האופרציות הפורמליות



התפתחות
סביבה-תורשה

ברונפנברנר

קוגניטיבית

(חשיבה)

ה'פיאז1.

ויגוצקי2.

-רגשית

חברתית

פרויד1.

אריקסון2.

התקשרות  3.

מוסר

3פרק קולברג

2פרק 

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

אקטואלית/ההתפתחות העכשוויתאיזור

תחום ההתפתחות הקרובה

אזור ההתפתחות הרחוקה

פיגומים

מומחה

:הנחות יסוד של התיאוריה
.  אלא ממשיכה כל החיים, ההתפתחות לא מסתיימת בגיל ההתבגרות

.ההתפתחות מתרחשת בעיקר על ידי אינטראקציה חברתית עם אחרים שהם מומחים
.  אינטראקציה אנושית= אינטראקציה חברתית

.כל אדם שיודע יותר מהאדם הלומד באותו תחום ספציפי=מומחה
.  אחר כך היא מופנמת פנימה, למידה היא קודם כל חיצונית

:אופן ההתפתחות הקוגניטיבית-?איך מתבצע תהליך הלמידה

ילד שעולה לכיתה ב : למשל. מומחה/לא צריך עזרת מבוגר. הוא יכול לעשות בעצמו-אקטואלית/אזור התפתחות עכשווית. 1
.מסוגל לעשות פעולות של חיבור וחיסור

הילד יכול לבצע בעזרת . מבטא פונקציות קוגניטיביות שעדיין לא הבשילו אבל הן בתהליכי הבשלה-תחום ההתפתחות הקרובה. 2
.למשל ילד שצריך ללמוד לעשות כפל וחילוק. הוא יצליח לעשות זאת יחד עם המומחה, אם המומחה יתווך לילד את הידע. מומחה

למשל פתרון  . ידע שלא קרוב להבשלה בכלל ולכן הוא נמצא רחוק ממנו. דבר שילד לא יוכל לעשות לבד-אזור התפתחות רחוקה. 3
.  בעיות מתמטיות עם כמה משתנים

המומחה מוביל את הילד באמצעות  = פיגומים. בעזרת פיגומים? איך נעשה המעבר בין אזור ההתפתחות העכשווית למקורבת*
.הנחייה והדרכה, תיווך

.יש לבחון לפי סיפור המקרה. לא בהכרח לאחר פיגומים הילד יוכל לעבור לאזור ההתפתחות הקרובה*
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:עקרונות התפתחות כלליים בבני אדם

:רגשית או פיזית, לא משנה אם מדובר בהתפתחות קוגניטיבית, עקרונות כלליים4ישנם 

:רצף ההתפתחות צפוי במידה מסוימת1.

.  כל שלב מותנה בקודמו–אבני דרך אוניברסאליות בהתפתחות הילד ' מחקרים מצאו כי ישנם מס

:ילדים מתפתחים בקצב שונה1.

אי אפשר להסיק מה ילד יכול או לא יכול  , לא כל הילדים מגיעים לאבני הדרך השונות באותו הזמן

.לעשות רק על בסיס גילו

ההתפתחות לא בהכרח מתרחשת בקצב קבוע1.

ההתפתחות לרוב מתרחשת בתקופות של גדילה מהירה ותקופות של גדילה איטית  

:תורשה ואינטראקציה חברתית משפיעות על ההתפתחות1.

,  האם הילד יהיה כועס–תורשה מתחילה להשפיע כבר בהתחלה באינטראקציות חברתיות בסיסיות 

–לא כל התכונות התורשתיות יופיעו על ההתחלה אך הן יופיעו לאורך כל ההתבגרות ? ביישן, עצבני

.בעיקר פיזית

:שינויים ופיתוחים במוח מאפשרים מחשבות מורכבות ויעילות

-2-במיוחד ב, אך לאחריה הנוירונים פורסים אקסונים בקצב מהיר , הנוירונים עצמם נוצרים עוד לפני הלידה

יותר מאשר , המוקדמות פועלות לפי הגניםהסינפטותנראה כי הרבה מהיווצרות . שנים הראשונות לחיינו3

.למידה

לילדים יש יותר פוטנציאל להסתגל למגוון רחב של –י ייצור סינפסות רבות בילדות "תיאוריות מנחשות כי ע

.מצבים וסיטואציות

. ממשיכים לייצר ולדלל סינפסות לפי חוויותיהם האישיות, לא משנה באיזה גיל, אנשים

ייצור . על האקסוניםמייליןבתחילה אנו נולדים עם מעט . המייליןשינוי נוסף במוח המתרחש הוא ייצור 

נמשך לאורך כל  המייליןתהליך ייצור . מגביר את היעילות והמהירות של העברת המידע במוחהמיילין

מחקרים מנחשים כי ישנה השפעה של התפתחות זו על  . במיוחד בקורטקס, הילדות והבגרות המוקדמת

.במיוחד בתחום הריכוז והשליטה על דחפים, התנהגות המתבגרים

:חלקים רבים של המוח עובדים בהרמוניה כדי לאפשר חשיבה מורכבת והתנהגות

משתפות פעולה כדי לבצע  ההמיספירותאמנם חלקים במוח אחראים לתחומים ותפקודים שונים אך שתי 

,  וזה עניין של אחוזי עבודהההמיספירותהמחשבה והעיבוד הכי פשוטים עוברים בשתי . מטלות יומיומיות

.בהתאם למשימה

:המוח ממשיך להתפתח לאורך החיים

בעבר חשבו כי המוח מתפתח יותר בשנים המוקדמות לחיינו ולכן יש להעמיס עליו כמה שיותר מידע כאשר  

אך מחקרים מודרניים מראים כי המוח ממשיך להתפתח באותה הצורה לאורך  . שלו" בתקופה הרגישה"הוא 

.בגילאים מאוחרים" טוב יותר"החיים ואין עדות שהעמסת מידע בגילאים צעירים הפכה את המוח ל

לכן כדאי בינתיים להתמקד בתיאוריות הלמידה  . אך לא מספיק על למידה, הנוירולוגיה אמנם למדה על המוח

.של מדע הפסיכולוגיה

תפקיד המוח בלמידה והתפתחות

.קבוצה של נוירונים במקומות שונים במוח אחראים לתפקודים שונים●

.חלקים של המוח האמצעי והאחורי אחראים לתפקודים בסיסיים חיוניים, לדוגמא

.חשיבה מודעת מתרחשת בקורטקס●

קואורדינציה  , קבלת החלטות, חשיבה, פרונטלי אחראי על פעולות אנושיות כמו ריכוז-הקורטקס הפרה

.חלקי  הקורטקס אחראי על עיבוד מידע חושישאר.פרודוקטיביותומחשבות לא 

:רוב הלמידה ככל הנראה כרוכה בשינוי בנוירונים או בסינפסות

,  למידה לעיתים מייצרת סינפסות. הבסיס הפיזי של למידה הוא בשינויים בקישורים הפנימיים בין נוירונים

.פ החדשה"התנהגות קודמת ע/ולעיתים יוצרת אלימינציה של סינפסות כדי להכחיד ידע

.אם כי עדיין לא ברור הקשר בניהם, נראה כי נוירונים נוצרים כתוצאה של גירוי מחוויות למידה
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Cognitive Development  ההתפתחות של קשרים קוגניטיביים מורכבים עם הגיל–התפתחות קוגניטיבית  ,

כולל בתוכו את ההבנה

והתפתחות של שפה

Universalsדפוסים דומים בהתפתחות ילדים עם הזמן ללא הבדלה בסביבתם הטבעית

Developmental milestoneההופעה של התנהגות חדשה יותר מורכבת המסמלת התפתחות חדשה בילד.

Maturationהופעה של התפתחות פיזית גנטית חדשה אצל הילד אשר מופיעה בהתאם להתפתחות של הילד.

Sensitive Periodלרוב נקרא גם כתקופה  (טווח גילאים אשר בו הילד מתפתח ובו בזמן מאוד רגיש לסביבה

)קריטית

Culture תפיסה של ערכים והתנהגויות שמאפיינות חברה ארוכת טווח–תרבות

Neuron תא במוח או במערכת העצבית המשדר לתאים אחרים–נוירון

Synapse התשדירים של (צומת או דרך בין שני נוירונים דרכה מועברים האותות החשמליים –סינפסה

)הנוירון

Neurotransmitterהחומר שדרכו מועברים האותות בסינפסות

Cortexהחלק העניין של המוח שבו מתבצעת החשיבה בפועל

Synaptogenesis

Synaptic pruning

Myelination

Clinical Method ואז  מסוייםהליך שבו מבוגר שואל את הילד מספר שאלות בנוגע לתחום –שיטה קלינית

בודק את הקשר בין

.השאלות לבין התשובה של הילד

Class inclusion כמו כל  מסויימתשייך לקבוצת קטגוריות מסוייםההבנה כי אובייקט –הכללה כיתתית

שאר מרכיביו

Constructivismפרספקטיבה תאורטית המניחה כי התלמידים לומדים באמצעות למידה שהיא הבנייתית  ,

דבר נבנה על, א"ז

דבר הכלול בתוך עולם הידע שלהם

Scheme קבוצה של פעולות או פעילויות מוסכמות בהתאם לגירוי סביבתי–סכמה.

Assimilationהתהליך שבו מתמודדים עם גירוי חדש בתוך סכמה קיימת

Accommodationהתהליך שבו מתמודדים עם גירוי חדש על ידי שינוי או יצירה של סכמה

Equilibrium\Disequilibrium הליך הנעשה באמצעות הזזת הסכמה משיווי המשקל, שיווי משקל בסכמות  ,

.ויותר עמוקהדבר המפתח חשיבה יותר מעמיקה

Preoperational stageבשלב זה ילדים יכולים לחשוב על חפצים –ה 'השלב הקדם אופרציונלי של פיאז

ואירועים מחוץ לסביבתם

הבוגרת של המעשים, אבל לא מבינים את הסיבה הלוגיתהמיידית

Sensorimotor Stageבשלב זה הסכמות מבוססות בעיקר על  –ה 'השלב הסנסורי מוטורי של פיאז

.התנהגויות ותוצאותיהן

Preoperational Egocentrismחוסר היכולת של הילדים לראות מצבים מחוץ  , ה'לפי פיאז–אגוצנטריזם

לנקודת מבטם

Conservation את מיקומו לא אומר שבהכרח מסוייםההבנה כי אם שיניתי לחומר –שימור החומר

החסרתי חומר\הוספתי

Concrete Operations Stageבשלב זה מתפתחות  –האופרציות הקונקרטיות –ה 'השלב השלישי של פיאז

ההבנות הלוגיות אך הן מוגלות

.למציאות הקיימת

Formal Operations Stageהתפתחות הבנות  –האופרציות הפורמליות –ה 'השלב הרביעי והאחרון של פיאז

על דברים אבסטרקטייםלוגיות והיכולת להשליך אותן
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Formal operational egocentrism חוסר היכולת של מתבגרים להבין כי ישנם אנשים אחרים שיכולים

החשיבה, להרגיש את מה שהם מרגישים

.האמוציונלית הזו שאומרת שמה שאני מרגיש זה יחיד ומיוחד

Neo-Piagetian Theoryה ביחד 'ה אשר משלבות אלמנטים של התיאוריה של פיאז'תיאוריות חדשניות לפיאז

תיאוריות אלו מאמינות כי ההתפתחות בשלבים היא יותר זורמת מאשר  . הלמידהעם הבנות חדשניות בתחום

ה הניח'מקובעת כפי שפיאז

Socio-cognitive Conflictמצב שבו הפרט נאבק בין עקרונות ואידיאלים שונים: קוגנטיבי-סוציוקונפליט

Socio-cultural Theory  תיאוריה אשר שמה על דגש את החשיבות של חברה והתרבות בהתפתחות

קוגנטיבית

Cognitive tool תהליך או כל תהליך תרבותי אשר מסביר  , אסטרטגיה, קונספט, סמל, רעיון–קוגנטיביכלי

ההתנהגות במצבים שוניםלפרט את דרך

Self-talk התהליך שבו אתה מדבר לעצמך בכדי להדריך את עצמך בתהליך המשימה–דיבור עצמי

Inner Speechהקול הפנימי הינו הדיבור העצמי שפשוט הופך להיות פנימי עם ההתבגרות

Internalization תהליך שבו הלומד מבין באופן הדרגתי מטמיע הליכים חברתיים אל החשיבה -הפנמה

שלוהקוגנטיבית

Actual development level השלב העליון של הדברים שהלומד מסוגל לעשות  –שלב התפתחות אקטואלי

באופן עצמאי

Level of potential development השלב העליון של המשימות שהלומד מסוגל  –שלב התפתחות אמצעי

.הולם למטרהלעשות באמצעות עזרה ממבוגר או ממדריך

Zone of proximal development (ZPD) מה שהלומד מסוגל לבצע אך ורק  –שלב התפתחות רחוקה

באמצעות עזרה של בוגר

Mediated learning experience דיון בין הלומד למבוגר אשר בו המבוגר מסביר ללומד  –הליך למידה מכוון

וההבנה מאחורי המשימהההגיוןאת 

Scaffolding ההתפחותבאיזורמנגנון תמיכה אשר עוזר ללומד לבצע משימה באופן עצמאי –פיגומים

(ZPD( הרחוקה 

Guided Participationהשתתפות מונחית של המבוגר עם הילד בביצוע משימות שונות

Apprenticeship תעשה משהו שאתה גרוע בו עד שאתה  . אין הרבה מה להסביר על התמחות–התמחות

תותח בו

Cognitive apprenticeship שבה המורה והתלמיד עובדים ביחד על מטלה קשה קוגנטיביתהתמחות–

בדרך החשיבה עד שהילד מתמקצע בהבמטלה זו המורה מנחה את התלמיד

Dynamic Assessment של מוכנות הלומד להבנה של חומר חדש או של יכולות חדשותססטמטיתבחינה .

יתבצע באמצעות פיגומים

Syntax בתרגום (סט חוקים שהפרט משתמש בו באופן לרוב בלתי מודע על מנת לחבר מילים אל משפטים

)או הקשר, קוראים לזה תחביר,חופשי 

Pragmaticsהקשר ה . (חיבור המשפטים באופן שהוא רלוונטי אל החברה והתרבות שבה הפרט נמצאsyntax

)פרגמטיות,אל התרבות

Metalinguistic awarenessהיכולת לחשוב באופן רציף על הסביבה וההשפעות של השפה

Specific language impairment קושי למידה בשפה אשר מתבטא בקושי רב בהתבטאות או בהבנה של שפה

.מיוחדיכול להגיע לרמה של חינוך. מדוברת

Phonological Awareness המשמעות הנסתרת של המילים ודרך הביטוי –היכולת לשמוע את הדיקציה

!אינטונציה–. שלהן

English language learner (ELL)יכול להיות מכיוון שהוא , תלמיד שלא נחשף יותר מדי לשפה האנגלית

עבר מבית ספר שלא דובר אנגלית באופן

שוטף

Immersion אך ורק בכיתה אקסלוסיביהליך שבו התלמיד לומד שפה שניה ומשתמש בה באופן –הטבעה

עצמה

Bilingual educationחינוך המלווה בשני שפות שונות או יותר.



:2מושגים באנגלית מהספר על פרק 

Basic interpersonal communication skills (BICS)  דיבור בסיסי המתאים לשפת היום יום אך לא לשפה

.אקדמית

Cognitive academic language proficiency (CALP)  שליטה בשפה האנגלית ובסינטקס אשר מתאים

לרמה אקדמית

Subtractive Bilingualismבתהליך זה  , תופעה אשר מתרחשת כאשר מתרחשת הטבעה של שפה נוספת

ונוצר בלבול בין השפותהשפה המקורית של הילד נפגמת



3פרק 
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הייתה לפרויד גישה שלקחה את הפסיכולוגיה למקום אחר לגמרי ממה שהיה  

האדם נתון -גישה דטרמיניסטית(. סטרוקטורליזם, פונקציונליזם)עד אליו 

ולכן החקר הפסיכולוגי צריך להתעסק  . ולדחפי המוות( ליבידו)לדחפי החיים 

(.  שזה הלא מודע)מגיעים דחפים אלו במאיפה

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

גישה דטרמיניסטית
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.משבר שדורש הסתגלות מחודשתאיתוכל שלב התפתחות מביא . הרואה באדם יצור המתפתח מרגע היוולדו ועד יום מותו, שלבים8תיאוריה בת 

לעומת חשדנות שנובעת מחוסר , התינוק בשלב הראשון בחייו צריך לסמוך על דמויות טיפול ראשוניות ולפתח בהן אמון-אמון לעומת חשדנות)סנסורי -שלב אורלי. 1

פיתוח : מטרה מרכזית בשלב זה, .אמון בסיסי לעומת חשדנות בסיסית: משבר התפתחותי, דמות האם: מערכות יחסים, לידה עד שנה וחצי: גיל(. היכרותו עם העולם

,  (ניקיון ונוחות, מזון)היענות לצרכיי התינוק : פתרון הקונפליקט. לקבל ולתת בתמורה-דגש פסיכוסוציאלי. אמונה בעצמו וביכולותיו לצד אמונה בעולם-אמון בסיסי

(.חיוך חברתי, תקווה)אשר מובילה להתפתחות אופטימיות 

(מצד אחד הצורך לשלוט בסוגרים ומצד שני הבושה מזה-עצמאות לעומת ספק ובושה)אנאלי -השלב השרירי. 2

הילד מפתח תפיסה של יכולות לשלוט : פתרון הקונפליקט. עצמאות לעומת ספק ובושה: משבר התפתחותי, .הורים: מערכת יחסים מרכזית, (ילדות מוקדמת)2-3: גיל

.בגופו ולהפעיל את סביבתו

נותנים לצמצם את האשמה של הילדים באמצעות זה שיש . לפתח יוזמה אבל לעשות דברים נכונים מבלי שיכעסו עליי-יוזמה לעומת אשמה)גניטלי -הלוקומוטוריהשלב . 3

,  .בני המשפחה הגרעינית: מערכות יחסים מרכזיות, 3-6: גיל. אני יותר יודע לא לעבור עליהם ואז אני פחות מרגיש אשם, ברגע שאני יודע מה החוקים. גבולות בבחירה

. התפתחות יוזמה והתנהגות מכוונת מטרה: פתרון הקונפליקט

זה השלב שבו הם מתחילים להבין מה הם פחות יודעים ואז הם מפתחים -רגשי נחיתות. כתיבה וחשבון, כשאני לומד קריאה-יכולת לעומת רגשי נחיתות)החיביוןשלב . 4

הצלחות במשימות לימודיות : פתרון הקונפליקט, כשירות לעומת נחיתות: משבר התפתחותי, השכונה ובית הספר: מערכות יחסים מרכזיות, 6-12: גיל.( רגשי נחיתות

.וחברתיות תוך התפתחות מיומנות

פתרון , ".משבר זהות"-זהות לעומת בלבול תפקידים: משבר התפתחותי, .מודלים לחיקוי, קבוצת השווים: מערכות יחסים מרכזיות, 12-18: גיל: שלב גיל ההתבגרות. 5

.לרעיונות ולאנשים אחרים, נאמנות לעצמי, חוויה של זהות שגובשה: הקונפליקט

:  פתרון הקונפליקט. אינטימיות לעומת בדידות: משבר התפתחותי, .לשיתוף פעולה ולתחרות, למין, לאהבה: בני זוג: מערכות יחסים מרכזיות: שלב הבגרות המוקדמת. 6

.ויכולת ליצור זהות זוגית מבלי לאבד את הזהות האישית, השתחררות מן הקבוצה

בעבודה ובחברה  , יצרנות בבית: פתרון הקונפליקט. פוריות לעומת קיפאון: משבר התפתחותי, .עמיתים לעבודה, בני משפחה: מערכות יחסים מרכזיות: שלב הבגרות. 7

.תוך התפתחות רגש של דאגה כלפי הזולת והסביבה

:  פתרון הקונפליקט. לעומת ייאוש" שלמות האני: "משבר התפתחותי. האדם בחשבון נפש עם עצמו: מערכות יחסים מרכזיות. הזקנה: גיל. שלב הבגרות המאוחרת. 8

.השלמה עם סוף הדרך תוך הסתכלות אחורה בסיפוק

.פתרון מוצלח של המשבר הוא אפשרי בעיקר בעזרת הסביבה שמקיפה את הילד

:השלכות של המודל של אריקסון על מערכת החינוך

.  הדגש על השפעת הסביבה מחזק את חלקו של בית הספר ואת תפקידם של המורים בהתפתחותם התקינה של הילדים

.  דגש על התפתחות רגשית ולא רק על הקניית ידע

. התאמת תכני לימוד לצרכים הייחודיים של כל שלב התפתחות

.דגש על הצרכים הייחודיים של כל תלמיד

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

סנסורי-שלב אורלי

אנאלי-שלב שרירי

גניטלי-לוקומוטורישלב 

החיביוןשלב 

שלה כיל ההתבגרות

שלב הבגרות המוקדמת

שלב הבגרות

שלב הבגרות המאוחרת

משבר ופתרון הקונפליקט
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:רקע על התיאוריה2פרק 
והיא מתארת כיצד הקשר הנרקם בין  , ההתקשרות היא אחת מהתיאוריות המשפיעות ביותר בעולם הפסיכולוגיה

היום ישנו זרם . התינוק לבין הדמויות המטפלות שלו משפיע על התפתחות התפיסה של הסביבה ושל הילד את עצמו
ת לתלמיד משפיע על מוטיבציה  /ובוחן כיצד הקשר הנוצר בין המחנך, מחקרי שהשאיל את המושג לעולם החינוכי

.ללמידה והיבטים רגשיים

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

Personal Developmentהכוללת בתוכה הבנה עמוקה של העצמי, התפתחות אישית המתרחשת עם הגיל

Social Developmentדרכי ההתנהגות בתוך החברה, כמכלול שלם של ערכים ואמונות וכמובןהתפתחות אישית המתרחשת עם הגיל הכוללת בתוכה הבנה עמוקה ומתוחכמת יותר של החברה והבנת החברה.

Personality דרמה קווין, כלבה חסרת מעצורים(תכונות מפתח אצל הפרט–אישיות(...

Temperament ממחוייבותבריחה , דואג, עצבני(טביעות גנטיות של התמודדות עם מצבים שונים –טמפרמנט(

Attachmentאו המטפל(מלא בחום ובאהבה הנוצר בין ילד לבין ההורה , קשר חזק(

Authoritative parenting הורות המאופיינת בחום ואהבה עם סימון מאוד ברור של הקווים האדומים-הורות בר סמכא.

Authoritarian parenting כל ערעור מצד הילדציפיות גבוהות להתנהגות מצד הילד ללא, הורות אשר מאופיינת ביחס מאוד נוקשה אל הילד–" רודה"הורות.

Child maltreatmentאו רגשית\יכול להגיע גם למצבים של התעללות נפשית ו, הזנחת ילד באופן שהוא עקבי.

Socialization הליך שבו מעצבים את הילד בהתאם לחברה–חברות

Culture shock תחושת הלם כאשר תלמיד נתקל בתרבות חדשה עם נורמות וערכים שונים–הלם תרבות.
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.  לא טוען שכל בני האדם יכולים להגיע להתפתחות המוסרית הגבוהה ביותרקוהלברג

(:תת רמות2ובתוך כל רמה )ישנן שלוש רמות של התפתחות מוסרית 

שלב שבו ההחלטות . )מה הוא יקבל מזה. מה הוא חושב שנכון. מה יקרה לו. כאשר השיפוט המוסרי מרוכז באדם עצמו. שלב קדם מוסכמות. 1

מודעות עצמית או כוונה  /אין פה שאלות של צדק. ציות לדמויות סמכותיות, קבלת פרס, המוסריות נובעות באופן כללי ממקום של הימנעות מעונשים

(.פנימית לעשיית טוב

.או קבלת פרס. הימנעות מעונש-א

(.אני אביא לך אם אתה תביא לי. )רואים ניצני הגינות כאשר המעשה משתלם והדדיות כמעשה חליפין-מכוונות לתגמולב-

(.מה שמחוקק בתוך החברה הוא הצודק. החוק הוא הצדק. )בו השיפוט המוסרי מאוד מושפע מהחברה-מוסכמות. 2

כל . מאיתנומכבדים את המוסכמות לפי מה שהחברה מצפה ".)ככה מצפים ממני", "שלי אמרה ליאמאאני עושה כי "-מדיניות הילד הטוב-א

(.אין חשיבה עצמאית. ההתנהגות ועשיית הטוב נובעת מתוך הרצון לעמוד בציפיות החברה

מי שנחשב לאדם  . התייחסות מאוד גדולה לבעלי סמכות. (. )אני עושה כי זה מה שהוחלט, יש חוק שאומר שאסור לגנוב-(חוק וסדר)סמכות ב-

(.מוסרי זה מי ששומר על החוק והסדר

. השיפוט המוסרי מבוסס על עקרונות-פוסט מוסכמות. 3

אני מבין שיש , אותנו בתור קבוצה, אני יכול לראות את האחר. התנהגות מוסרית מושתתת על הסכם חברתי שניתן לשינוי-חוזה חברתי-א

מודעות לזכויות (. )למשל ילדים שמארגנים חרם נגד ילדה בכיתה. )עקרונות שאם נקבל אותם זה עלול להיות אפילו מעל החוקים ומעל הסדר

יש איזשהו חוזה חברתי כמשל שהוא איזושהי הבנה שיש הסכמה חברתית סביב העקרונות שאנחנו צריכים כדי לחיות . לזכויות האחר, הפרט

(.ביחד

התיאוריה טוענת שהשלב הגבוה ביותר הוא  . )דגש על שוויון בזכויות אדם, מצפון אישי כעיקרון מוביל-עקרונות מוסר אוניברסאלייםב-

על בסיס  . באופן אוניברסלי בכל חברה בכל העולם ובכל תרבות נאמין בעקרונות מסוימים שהם עקרונות המוסר האוניברסאליים. הואניברסלי

.(.מבינה מה נכון ומה לא נכון, באופן אוטונומי, עקרונות אלו אני במנותק מן החברה

.יצירת סכמות חדשות של חשיבה מוסרית, קונפליקט קוגניטיבי? איך. תפיסת צדק? מה מתפתח משלב לשלב

.תהליך התפתחות המוסר איננו מתאים לשני המינים ומשתנה לפי מגדר, בנוסף. התפתחות מוסר היא תלוית תרבות:ביקורת על התיאוריה

.  המסגרת החינוכית צריכה להוות בסיס להתנהגות צודקת ומוסרית שמלווה בהסבר הרציונל מאחורי החוקים בהם מחזיקה:משמעויות לחינוך

על מנת  . ויכוח, אי הסכמה, קונפליקט, לחשוף תלמידים למצבים שמעוררים שאלות. אינטראקציה חברתית שתקדם חשיבה מוסרית ואמפתיה

.  שיחשוב על זה ויוכל להתפתח מבחינה מוסרית

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

קדם מוסכמות

הימנעות מעונש או קבלת פרס

מכוונות לתגמול

מוסכמות

מדיניות הילד הטוב

סמכות

פוסט מוסכמות

חוזה חברתי

עקרונות מוסר אוניברסאליים



:3דברים עיקריים מהספר על פרק 

:חמש תכונות האישיות

סקרנות ויכולת קבלת רעיונות חדשים–פתיחות1.

משמעת עצמית–חריצות2.

פתיחות חברתיות וחיפוש ריגושים–החצנה3.

נעימות וחברתיות–נכונות להסכמה4.

נטייה לרגשות שליליים–נוירוטיות5.

הצלחה בלימודים איננה תלויה בהתנהגות מסוימת אלא בהתאמת ההתנהגות לסיטואציה

כמורים יש ליצור מערכת שתתאים למגוון רב של תלמידים

פיתוח תחושת עצמי

בעקבות הבנת סמלים וחשיבה אבסטרקטית מתפתחות גם מסקנות לגבי הזהות

כאשר נתבקש לתאר את עצמנו לא נתאר בהכרח קווי אופי אלא אמונות ושיפוט עצמי

י  "כישרון במשימות היומיום ואהבה ע: עד גיל שמונה בערך התפיסה העצמית תושפע משני עולמות

.בהמשך מתווספים עוד עולמות. משפחה וחברים

ככל שהתפיסה העצמית  , אנשים נוטים להתנהג בדרך שמשקפת את מה שהם חושבים על עצמם

.מדויקת כך הילד יבחר לעצמו פעילויות שמתאימות לו

אך תפיסה רחוקה , תפיסה מעט גבוהה מהמציאות תגרום לשאיפות גבוהות ואפשריות

.קוגנטיביתמפתחים מתאגריםמהמציאות תוביל או לעליונות או להימנעות 

גורמים המשפיעים על הערך העצמי

חוויות של הצלחה וכישלון

כשלונות< תחושה רעה < כישלון < פעילות לא פרודוקטיבית < חשיבה נמוכה : לעיתים  נוצר מעגל

.י חווית הצלחה"יש לעצור את המעגל ע. נוספים

התנהגות של הסביבה:

oילדים מעריכים את התנהגותם בהשוואה לאחרים

oהתנהגותם של אחרים ביחס להתנהגות הילד

 לא מצליחה/ שייכות לקבוצה מצליחה

4 מארסייהשלבים של דפוסי התנהגות לגיבוש הזהות על פי:

שלב בעייתי)ניתוק מקבוצה או דרך חיים : זהות מתפוגגת1.

וללא חקירה, בחירת מסלול לרוב על מי מה שמוכתב: סגירה כביכול2.

משבר זהות–חיפוש אפשרויות : מורטוריום3.

מציאת האמונות וגיבוש הזהות: השגת זהות4.

קבוצות4–פופולאריות ובידוד חברתי 

מבחינה חברתית ואולי שייכים לקבוצה יוקרתיתכדומיננטים: פופלארייםתלמידים 1.

וימנעו מפעולות  , לרוב בעלי כישורים חברתיים נמוכים או סובלים מאפליה: תלמידים דחוי חברתית2.

המושכות תשומת לב

לרוב אגרסיביים אך בעלי כישורים חברתיים גבוהים. חלק יאהבו וחלק ישנאו אותם: שנויים במחלוקת3.

.  לעיתים מצב שמני ולעיתים מצב קבוע. אלו שלא מתייחסים אליהם ומעדיפים להיות לבד: המוזנחים4.

.לקבוצה זו סיכוי גבוה לדיכאון



mindשינוי פרספקטיבה ותאוריית ה

.אלמנט חשוב בקוגניציה חברתית הוא היכולת לראות את הדברים מנקודת המבט של האחר●

מתארת את השלבים בהם מפתחים ילדים את היכולת לראות את מצב האחר בצורה המיינדתאוריית ●

:מורכבת ובכך ליצור קשרים חברתיים

ילדות1.

בתחילה תהיה התייחסות רק למאפיינים ולהתנהגות חיצונית

 לא כולם יודעים אותו הדבר–מודעות לעולם הפנימי של האחר

בהמשך מגיעה התפיסה כי לא כל התנהגות תואמת את ההרגשה

התבגרות מוקדמת1.

ההבנה כי לא כולם יכולים לחוש מעורבות כלפי אירועים ואנשים מסוימים

אך עם זאת לעיתים חושבים רק על דעתם, אפשרות לחשוב מה אחרים חושבים עליהם.

התבגרות מאוחרת1.

הסקת מידע מעמיק על האחר

מודעים לדינאמיקה המשפיעה על ההתנהגות

בכדי ללמוד שינוי פרספקטיבה יש מספר אסטרטגיות●

יצירת הזדמנויות לפתח נקודות מבט שונות

שיח על מחשבות ורגשות של האחר

עיבוד מידע חברתי

הבנה ותגובה לאירועים בחיים

קביעת התגובה< מטרות התלמיד + י ניסיון "פירוש ע< תשומת לב להתנהגויות : התהליך

:חלוקה לשני סוגי אגרסיות

במטרה להשיג יעדים: אגרסיה פרואקטיבית1.

כתגובה לתסכול או פרובוקציה: ריאקטיביתאגרסיה 2.

:גורמים המשפיעים על אגרסיה

יכולת מועטה להזדהות או לחוש אמפתיה

פרשנות מוטעית של רמזים חברתיים כמאיימים

אנוכיות

חוסר יכולת לתפור קונפליקטים בשלום

 של אגרסיביותובלגטימיותהאמונה באפקטיביות

סוציאלית-התפתחות מוסרית והתנהגות פרו

התנהגות המכוונות לעזור לאחר יותר מאשר לפרט: סוציאלית-התנהגות פרו

סוציאלית עם תכונות כמו כנות והוגנות-שילוב של התנהגות פרו: מוסריות

אהודים ומצליחים, אנשים מוסריים לרוב בעלי כישורים חברתיים גבוהים

סוציאליות-מגמות התפתחות במוסריות ופרו

כבר בגיל הגן ילדים מבחינים בין טוב ורע ומבינים שזה לא בסדר לפגוע באחר1.

ועברות מוסריותקונבנציאונליותהחברה מניאה ילדים מעברות 2.

בגיל ההתבגרות לרוב יהיה שלב של חוסר הסכמה לגבי אילו עבירות הן מוסריות

פיתוח יכולות להגיב רגשית לסבל של האחר1.

:קוהלברגפיתוח מוסריות על פי 2.

המיקוד הוא על תוצאות מעשיו: קונבנציונאלית-מוסריות פרה

ציות לחוקים או לדמות סמכותית: מוסריות קונבנציונאלית

הבנת הסיבה לחוקים וחשיבה ביקורתית לגביהם: קונבנציונאלית-מוסריות פוסט

:3דברים עיקריים מהספר על פרק 



גורמים המשפיעים על התפתחות החשיבה המוסרית

היכולת לחשוב על מספר גורמים והיכולת לחשוב במונחים אבסטרקטיים  –קוגנטיביתהתפתחות 1.

(חשובה אך לא מבטיחה התפתחות מוסרית)

מתן הזדמנויות להבנה ועידוד בקשת סליחה–חשיבה על הצד האחר2.

.במקום הטפה חוויה אישית. מפגש עם דילמות מוסריות בהן הילד צריך הכוונה–דיסקאווריוריזם3.

:3דברים עיקריים מהספר על פרק 



:3מושגים באנגלית מהספר על פרק 

Personal Development הכוללת בתוכה הבנה עמוקה של העצמי, התפתחות אישית המתרחשת עם הגיל

Social Development   התפתחות אישית המתרחשת עם הגיל הכוללת בתוכה הבנה עמוקה ומתוחכמת יותר

.דרכי ההתנהגות בתוך החברה, של החברה והבנת החברה כמכלול שלם של ערכים ואמונות וכמובן

Personality דרמה קווין, כלבה חסרת מעצורים(תכונות מפתח אצל הפרט–אישיות(...

Temperament  בריחה  , דואג, עצבני(טביעות גנטיות של התמודדות עם מצבים שונים –טמפרמנט

)ממחוייבות

Attachmentאו המטפל(מלא בחום ובאהבה הנוצר בין ילד לבין ההורה , קשר חזק(

Authoritative parenting הורות המאופיינת בחום ואהבה עם סימון מאוד ברור של -הורות בר סמכא

.הקווים האדומים

Authoritarian parenting  ציפיות  , הורות אשר מאופיינת ביחס מאוד נוקשה אל הילד–" רודה"הורות

.גבוהות להתנהגות מצד הילד ללא כל ערעור מצד הילד

Child maltreatmentאו רגשית\יכול להגיע גם למצבים של התעללות נפשית ו, הזנחת ילד באופן שהוא עקבי.

Socialization הליך שבו מעצבים את הילד בהתאם לחברה–חברות

Culture shock  תחושת הלם כאשר תלמיד נתקל בתרבות חדשה עם נורמות וערכים שונים–הלם תרבות.

Goodness of Fit מצב שבו ציפיות ותנאי הכיתה מתאימים עם הטמפרמנט והאישיות של –טיב ההתאמה

התלמיד

Sense of Self כולל בתוכו  : שפיטות ורגשות של האדם על עצמו, אמונות, תחושות, הבנות–תחושת העצמי

ביטחון עצמי והבנה עצמית

Self-efficiency או להגיע למטרות  מסויימותהאמונה כי הפרט מסוגל לבצע פעולות –אמונה עצמית

מסויימות

Imaginary audience  האמונה כי העולם סובב סביבי וכי אני המרכז של הכל–קהל דמיוני.

Personal Fable  או  (לכל העולםיחודייםהאמונה כי הפרט עצמו חווה רגשות אחרים שהינם –אגדה אישית

במילים אחרות

Identity  הבנה עצמית של מה אני ומי אני ומהם הדברים שאליהם חשוב לי לשאוף בחיים–זהות

Ethnic identity  מודעות של הפרט אל השתייכותו אל קבוצה אתנית כזו או אחרת והמוכנות  –זהות אתנית

! (DO NOT HIT HER SHANIQUA( שלו לקבל על עצמו התנהגויות ואפיונים חברתיים של הקבוצה 

Peer pressure  אשר  ) קבוצה סטטיסטית(תופעה המתרחשת באמצעות קבוצת הגיל של הפרט –לחץ חברתי

משפיעה על התנהגויות רצויות לטובה והתנהגויות לא רצויות לרעה

Self – Socialization הליך עצמי שבו הפרט מחפש להיות קונפורמי לחברה ומחפש אישור –) ?(חברות עצמי

.אצל אנשים אחרים

Clique קבוצת חברים היכולה לכלול החל משלושה עד כעשרה פרטים בעלי קשרים  –קליקה חברתית

אינטנסיביים אחד עם השני

Crowd קבוצה גדולה עם קשרים חברתיים פנימיים רופפים אשר חולקת אינטרסים והתנהגויות  –קהל

.משותפות

Subculture  קבוצה אשר מתנגדת לתרבות השולטת ומאמצת דרך התנהגות ונורמות שונות: תרבות –תת.

Gang שליטה בשטח ולרוב בעלת קבוצה  , צבעים מאפיינים, חבורה אשר מתאפיינת בטקסי חניכה–חבורה

)או עוברת על החוק, שלרוב היא תהיה לא חוקית, כמובן(יריבה

Popular student  תלמיד אשר נתפס על ידי רוב החברה כחביב ושניתן לסמוך עליו–תלמיד פופולרי

Rejected student  תלמיד אשר נתפס על ידי רוב החברה כדחוי חברתית ולא בעל כישורים  –תלמיד דחוי

חברתיים

Controversial student  חלקם ממש שונאים, חלקם ממש אוהבים–תלמיד מעורב

Neglected student מ"למלמעין , תלמיד אשר פשוט לא נתפס על פי רוב החברה כמשהו–תלמיד מוזנח.

Social Cognition תהליך שבו חושבים על איך האחר יתנהג ויגיב–קוגניציה חברתית...

Perspective talking היכולת להסתכל על המצב דרך העיניים של מישהו אחר–פרספקטיבה.

Theory of mind איך אני , איך הוא מרגיש: בדרכים פסיכולוגיות(הבנה כללית של הסביבה ושל העצמי

)'מרגיש וכו



:3מושגים באנגלית מהספר על פרק 

Recursive thinking  היכולת שלי לחשוב על איך שהאחר חושב עלי–חשיבה רקורסיבית.

Social information processing  ההגיוןהליך מנטלי אשר מיושם כאשר מבינים את –עיבוד מידע חברתי

מאחורי אירוע חברתי

Aggressive Behavior  פיזי\פסיכולוגי(התנהגות אגרסיבית(

Physical aggression אלימות פיזית

Relational aggression חרם' לדוג(פעולה אשר משפיעה על הקשרים החברתיים(

Proactive aggression  מסויימתהתנהגות אגרסיבית מכוונת כלפי האחר על מנת להשיג מטרה.

Reactive aggression תגובה אלימה בהתאם לתסכול או לפרובוקציה

Bully  מטריד או מגיב באופן אלים לאחרים, ילד או מתבגר אשר באופן עקבי מאיים–בריון.

Hostile attributional bias לפרש את ההתנהגות של אחרים כהתנהגות או ככוונה אלימהנטיה.

Prosocial behavior לא רק כלפיי, התנהגות הבאה במטרה לקדם התנהגות חיובית כלפי האחר.

Morality  מוסר–התפיסה העצמית של הפרט בנוגע למה טוב ולמה רע.

Moral transgression פעולה מכוונת אשר מזיקה או פוגעת בצרכים או בזכויות של האחר.

Conventional transgression פעולה אשר מפרה מכלול ערכים והתנהגויות של חברה.

Guilt  לחץ או כאב, הרגשת לא נוחות ברגע שהפרט גרם לאחר תחושת אי נעימות–אשמה.

Shame  הרגשת בושה או השפלה אחרי שלא מצליחים לעמוד בסטנדרטים של ההתנהגות המוסרית–בושה

Empathy  היכולת להבין את המצב הנפשי של האחר ולהביע הזדהות חלקית עם המצב–אמפתיה.

Sympathy  הנפשי של האחר ולהביע רגשות דאגההמצהיכולת להבין את –סימפתיה.

Moral dilemma אין הרבה מה להסביר פה.(דילמה מוסרית(

Pre conventional morality–חוסר בהבנה בסיסית של מוסר ושל מה נכון ולא נכון . קדם מוסכמות–

.החלטות נעשות על פי מה שהפרט מאמין כי הוא הכי מתאים וטוב בשבילו

הבנה והפנמה של המוסר החברתי ללא העברת  –מוסר קונבנציונלי  Conventional Morality-מוסכמות 

.ביקורת

Post conventional morality–  פוסט מוסכמות חשיבה בהתאם לעקרונות מוסר ובנה של מה נכון ומה לא

נכון

Induction  לרוב מלווה בהתמקדות על סבל  , היא לא מקובלתמסויימתהסבר ללמה התנהגות –אינדוקציה

או לחץ שאחד גרם לשני



6פרק 



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

קוגניטיבית

-קוגניטיבית

חברתית  

(  תצפיתית)

6פרק 

:התניה קלאסית-מושגים בסיסיים

(בשר. )רפלקסיבי לתגובה כלשהי/גירויים שגורמים באופן אוטומטי-גירוי בלתי מותנה

(ריור. )תגובה רפלקסיבית המתרחשת לאחר הופעתו של הגירוי הבלתי מותנה-תגובה בלתי מותנית

גם . נוצר קשר אסוציאטיבי המעורר את התגובה המותנית, לגירוי הבלתי מותנההצמדהרק לאחר . גירוי ניטרלי שבמקור לא יצר תגובה מותנית-גירוי מותנה
(ריור-בשר-פעמון. )בתהליך הצמדה עדיין מדובר בתגובה בלתי מותנית

(ריור-פעמון. )תגובה נלמדת לגירוי המותנה והיא תלויה בניסיון ובהתנסות-תגובה מותנית

(:קלאסית ואופרנטית)תהליכים הקשורים להתניה 

את המקום של מאקטבכל מה שנשמע כמו התחלת צבע אדום . )תהליך שבו משליכים את הלמידה שנוצרה לגבי גירוי מסוים על סדרה של גירויים דומים-הכללה
(.החרדה ולכן זה נקרא הכללה

.תהליך שבו לומדים אילו גירויים נכללים ואילו לא-הבחנה

אבל הכלבים לא  . הכלב לא ירייר, איתופעמון לא יעורר ריור אם הרבה פעמים אצלצל בפעמון ולא אביא בשר יחד . תהליך ההתניה הוא הפיך-הכחדה/דעיכה
.(שוכחים משמע אם מלמדים אותו מחדש שוב הוא ילמד הרבה יותר מהר

:משמעויות לחינוך

:       למידת שפה כהתניה קלאסית1.
קישור אסוציאטיבי בין מילה שרירותית לאובייקט-א

הכללה והבחנה בלמידת שפה-ב

דעה קדומה כתופעה שבבסיסה הכללה  2.

התפתחות של חרדה מאזעקות": רק בישראל"3.

התניה קלאסית כדרך לטיפול  4.

דרך לעידוד גישה חיובית לבית הספר5.

שיווק ופרסום של מוצרים לילדים6.

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

גירוי בלתי מותנה

תגובה בלתי מותנית

גירוי מותנה

תגובה מותנית

הכללה

הבחנה

הכחדה/דעיכה



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

קוגניטיבית

-קוגניטיבית

חברתית  

(  תצפיתית)

6פרק 

.תוצאות ההתנהגות משנות את ההסתברות שההתנהגות תתרחש שוב. ההתנהגות הנלמדת משמשת מכשיר להשגת תוצאה רצויה-התניה אופרנטית
.הגברת פעולה< -חיזוק< -פעולה

:  ניתן לבצע שני סוגים של חיזוק
.הוספה כדי להגביר התנהגות רצויה. נותנים תוצאה שרוצים שיהיה עוד ממנה-חיזוק חיובי
כשילד לוקח סוודר כי ההורה  . צפצוף כשלא חוגרים חגורה: למשל. גורם לעשות פעולה מסוימת באמצעות זה שאני רוצה להפסיק את העניין-חיזוק שלילי

.הורדה כדי להגביר התנהגות רצויה. מציק לו כדי שהוא יפסיק להציק
:וניתן לבצע אבחנה בין חיזוק ראשוני למשני

(.מין, חום, ביטחון, מזון)חיזוק המספק צרכים בסיסיים -חיזוק ראשוני
סמליים  /חיזוקים סימבוליים, (תמיכה, חיבוק, חיוך)חיזוקים חברתיים : לדוגמה. הערך שלו נובע מהקישור לחיזוק הראשוני או לחיזוק משני אחר-חיזוק משני

פעילות מועדפת  -אומרפרימקהעיקרון של (. משחקים, גישה לפעולות מהנות)חיזוקי פעולה , (מאפשרים קבלה של חיזוקים אחרים-נקודות זכות, ציונים, כסף)
.תוכל לשחק במשחקי מחשב, אם תאכל את הירקות: למשל.יותר יכולה לשמש חיזוק לפעילות מועדפת

גירוי שמכחיד הופעה של תגובה לא רצויה-וניתן להעניש
!בלתי רצויההתנהגות להפסקתבעוד שעונש גורם רצויההתנהגות להגברתחיזוק שלילי גורם : ההבדל בין חיזוק שלילי לעונש

?מה נלמד<-תוצאת ההשפעה שלנו<-פעולה
:וניתן להבחין בין חיזוק מלא לחלקי

.חיזוק שניתן בכל פעם שהתגובה מתבצעת-חיזוק מלא
תהליך הלמידה הוא יותר מורכב (. ולעתים לאחר מכן לא תקבל חיזוק, לפעמים אחרי שתעשה פעולה טובה תקבל חיזוק. )ניתן רק בחלק מהפעמים-חיזוק חלקי

.ומצד שני אחרי שלמדתי ההכחדה של זה תהיה יותר אטית, ויותר אטי כי לוקח זמן להבין את הקשר בין הפעולה לבין מה שהיא גורמת לו
מדבקות  . )מביא להגברת ההתנהגות הרצויה בסמוך לביקורת. ידוע מתי החיזוק יינתן. קבוע מראש, החיזוק ניתן אחת לזמן מסוים-חיזוק חלקי ברווח קבוע

(ניסויים
,  יוביל לרמה גבוהה של ההתנהגות הרצויה וירידה מיד לאחר הביקורת. אבל לא ממש ברור באיזה מועד, מתקבל כפונקציה של זמן-חיזוק חלקי ברווח משתנה

(בוחן פתע. )אבל באופן כללי תגובה יציבה
רמת פעילות גבוהה למדי עם הקרבה לסוף המכסה וירידה לאחר השלמת המכסה  : השלכות. אחר מספר תגובות קבוע יינתן החיזוק-חיזוק חלקי ביחס קבוע

(.למשל כמו השלמת מדבקות לניסויים)
.  מתישהו. אבל מספר התגובות משתנה, אחת לכמה תגובות, (כמות הפעמים שעושים פעולה)החיזוק ניתן כפונקציה של הפעילות -חיזוק חלקי ביחס משתנה

.בציפיההילד תמיד 

:בחיזוקים"נכון"לשימושבסיסייםעקרונות

.החיזוקאתנותניםלמילבלשים.לילדיתאיםשהחיזוק-התאמה▪

.עקביותשתהיה-החיזוקיםנותניכלבין-עקביות▪

.(מהעתקהנבעהאוליבמבחןהצלחהלמשל)מחזקתאניהתנהגותאיזולבלשיםצריך-הדרךעלדגש▪

.מאוזן.קטןדברכללא,משמעותייםלדבריםחיזוקלתת-פרופורציה▪
מתנתק אצלו הקשר בין . האינדיבידואל נוכח לגלות כי כל פעולה שהוא עושה איננה מועילה-חוסר אונים נלמד: תופעה שניתן להסביר באמצעות התניות

בפעם הבאה שתופיע בעיה זה מגביר את זה שאני , כלומר עצם זה שיש לי איזה אופן למצוא פתרון לבעיה. ההתנהגות לתוצאה וכתוצאה מזה נוצרת פאסיביות
בהתחלה הם מנסים לברוח ואז  , עכברים שמכניסים אותם לתא ונותנים זרמים. )אנסה למצוא פתרון ואם אני מבין שאין שום אופן למצוא פתרון אני לא אנסה

(.הם מפסיקים לנסות לברוח

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

חיזוק חיובי

חיזוק שלילי

עונש

חיזוק מלא

חיזוק חלקי

רווח קבוע

רווח משתנה

יחס קבוע

יחס משתנה

חוסר אונים נלמד



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

קוגניטיבית

-קוגניטיבית

חברתית  

(  תצפיתית)

6פרק 

המשך התניה אופרנטית

:מי שמתנגד לענישה טוען ש
. עונש רק מדכא התנהגות באופן זמני והא אפקטיבי בעיקר כשהמעניש נוכח בסביבה

אז יכול להיות שתבוא התנהגות אחרת לא טובה , למשל אם מענישים אנשים כדי שהם יפסיקו לעשן. )לא ברור מה ההתנהגות שבאה במקום ההתנהגות המדוכאת
.(במקום כמו למשל אכילת אוכל משמין

(.כתוצאה מהחרדה מהעונש, לדוגמא)לפעמים ענישה מקבעת התנהגות לא רצויה 
קטן שנאמר היא ישר  פיפסלמשל אם יש מורה נוקשה שדורשת שכל הזמן יהיה שקט ומשמעת מאוד נוקשה אז כל . )לפעמים הענישה מוכללת להתנהגות כן רצויה

(.אז היא מנסה להכחיד את הרעש אבל ההתנהגות הנוספת שזה מוכלל אליה זו התנהגות למשל שילדים מבטאים דעות. צועקת עליהם
.עלולות לגרום דחייה מלמידה באופן כללי( חרדה, כעס, עלבון)תופעת הלוואי של העונש 

?  מה מגביר את יעילות העונש
(.אך לא יותר מדי)חמור 

.בכל פעם שהדבר נעשה צריך להיענש עליו-עקבי מעבר למצבים
.בסיטואציה זהה ואדם שונה גם הילד צריך להיענש-עקבי מעבר לאנשים

.האדם צריך לדעת על מה הוא נענש-בתגובה להתנהגות ספציפית
.העונש צריך להיות יחסית סמוך להתנהגות-מיידי

.למשל ילד שכל הזמן צועקים עליו בסופו של דבר הוא נהיה מחוסן לזה-חדש/ראשוני
.מה כן ואיך כן רוצים שיתנהג. צריך שההתנהגות החלופית הרצויה תהיה ברורה

למשל ילד שמספר בדיחת בכיתה אבל זה לא משהו . )ככל שהמוטיבציה לעשות אתה ההתנהגות שאנחנו מנסים להכחיד היא חלשה יותר אז העונש יהיה יעיל יותר
(.  כ חשוב לו אז העונש יהיה יעיל"שכ

.אין באותו זמן חיזוק לאותה התנהגות שלילית
:חיזוקים ברמה הארגונית

?על איזה רכיב בעבודת המורים מתגמלים אותם
?כיצד מעריכים את איכות בית הספר

?על מה מתגמלים תלמידים
?על מה מתגמלים מרצים באוניברסיטה

.Bומתגמלים על התנהגות Aשואפים להתנהגות 
(:קלאסית ואופרנטית)תהליכים הקשורים להתניה 

את המקום של מאקטבכל מה שנשמע כמו התחלת צבע אדום . )תהליך שבו משליכים את הלמידה שנוצרה לגבי גירוי מסוים על סדרה של גירויים דומים-הכללה
(.החרדה ולכן זה נקרא הכללה

.תהליך שבו לומדים אילו גירויים נכללים ואילו לא-הבחנה

אבל הכלבים לא  . הכלב לא ירייר, איתופעמון לא יעורר ריור אם הרבה פעמים אצלצל בפעמון ולא אביא בשר יחד . תהליך ההתניה הוא הפיך-הכחדה/דעיכה
.(שוכחים משמע אם מלמדים אותו מחדש שוב הוא ילמד הרבה יותר מהר

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

הכללה

הבחנה

הכחדה/דעיכה

אותם המושגים שנלמדו כבר בהתניה  )

(קלאסית



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

קוגניטיבית

-קוגניטיבית

חברתית  

(  תצפיתית)

6פרק 

:ביקורת על הגישה ההתנהגותית
?"קופסה השחורה"מה עם ה

תגובהחיזוק/גירוימאשרמורכביםיותרהרבההםאדםבנישלוהתנהגותלמידהתהליכי▪
.האדם אינו פאסיבי כפי שמציגים אותו

.יש לו שליטה מסוימת ובחירה חופשית▪
מתן דגש על התוצאה הגלויה ולא על הדרך

הדגשת הפן הגלוי והמוחצן של ההתנהגות וזניחת הפן הסמוי▪
(פנימית מול חיצונית)אין התייחסות למוטיבציה להתנהגות ▪



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

קוגניטיבית
קוהלר

עיבוד המידע

תפיסת עצמים

-קוגניטיבית

חברתית  

(תצפיתית)

6פרק 

משפיעים על ההתנהגותקוגנטיבייםמכניס את הקופסא השחורה בין הגירוי להתנהגות ושואל כיצד תהליכים אלברט בנדורה 

הקוגנטיביומשיכה מסוימת לכיוון הביהוויוריסטיתפיתוח של הגישה 

שיטתית בתגמולים שאחרים מקבלים  צפיהצורת למידה שבה אנשים רוכשים התנהגויות חדשות באמצעות -חברתיתקוגיטיבית-חברתית/ עקיפה / למידה מצפיה 

(מורה שרואה שהמורה האחרת מקבלת פידבקים ועפה על השיטה גם)

:תנאים מקדימים ללמידה עקיפה

תפיסת ההתנהגותובמודל המבצע את ההתנהגות צפיה1.

ההתנהגות ושליפהזכרון2.

יכולת ומיומנות שחזור ההתנהגות3.

(307' עמ, למידה וניתוח התנהגות6פרק )במודל מקבל חיזוק צפיה-מוטיבציה4.

למידה עקיפה אינה מספיקה בשביל לנבא התנהגות

שליטה עצמית

(לא נעימים)מגבירה את היכולת שלנו להתנהג בצורה שמובילה לתוצאות חיוביות ונמנעת מגירויים אברסיביים 

מסוגלות עצמית/חוללות עצמית

אמונה של האדם בנוגע ליכולתו לבצע התנהגות מסוימת בצורה מוצלחת

 (למשל לילד יכולה להיות תפיסת מסוגלות גבוהה לספורט אבל נמוכה בלימודי מתמטיקה)ספציפית לתחום

נובעת ממקורות שונים הן בסביבה והן באדם עצמו  .

(  הקוגניציה נמצא במרכז)האדם -הדטרמיניזם ההדדימודל שנקרא 

.והסביבה וההתנהגות לצדו

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

חברתית/עקיפה/למידה תצפיתית

שליטה עצמית

מסוגלות עצמית/חוללות

מודל דטרמיניזם הדדי



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

:קוגניטיבית

קוהלר

עיבוד המידע

תפיסת עצמים

-קוגניטיבית

חברתית  

(  תצפיתית)

6פרק  :מעבר להשפעת הסביבה, מנסה להסביר את הלמידה מתוך דגש על מה שמתרחש בקופסא השחורההקוגנטיביתהגישה 

(.שהגישה הביהביוריסטית נמנעת מהם)חשיבה וזיכרון , גישה זו שמה דגש על דברים כמו שפה

.דגש על תהליכים פנימיים של עיבוד מידע המתווכים בין גירוי לתגובה1.

כלומר אני יכולה להבין משהו וזה לאו דווקא . קיימת אפשרות שלמידה תתרחש מבלי שיהיה לה ביטוי מעשי בהתנהגות2.

.שאני אתנהג בפועלבאיךיתבטא 

.הגירויים שאנו קולטים ומשמעותם נתפסים באופן שונה מאדם לאדם בהתאם לניסיון העבר ולהקשר3.

(גישה חינוכית המתמקדת בהבנה של הילד–מונטסוריגישת )

.כל אלו מוסיפים בעצם הקשר של הבדלים בין אישיים

.גישה אחת של למידה קוגניטיבית למשל היא גישת עיבוד המידע

.  קוהלרגישה נוספת  של למידה קוגניטיבית היא הגישה של 

(קוהלרוולפגאנג )תובנה 

פתרון בעיה באמצעות ארגון מחדש של תפיסת הגירויים–( insight)למידת תובנה 

:התהליך

קיימת מטרה1.

הפתרון מושג בבת אחת לאחר חשיבה מאומצת2.

הפתרון מיושם ללא שגיאות3.

את הגירויים השונים ואת הקשרים , בתהליך זה אנו מארגנים מחדש את הנתונים-הקוף והבננה: דוגמאות ללמידת תובנה)

.(מעודד למידת תובנה-מונטסוריס "בי. הקוף והבוטן. שלהם

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

הקופסה השחורה

למידת תובנה

ארגון מחדש של תפיסת הגירויים



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

:קוגניטיבית

קוהלר

עיבוד המידע

תפיסת עצמים

-קוגניטיבית

חברתית  

(  תצפיתית)

6פרק 

.שינוי התנהגותי גלוי או סמוי יחסית ארוך טווח הקורה כתוצאה מהתנסות מסוימת= למידה
.מדמה את החשיבה לסוג של מחשב

.הגישה באה להבין מה התהליכים שקורים לנו בתוך המוח שבעזרתם אנו בעצם מעבדים מידע
:הנחות יסוד הגישה

אנו מפרשים את הידע ואז  , קורה משהו בסביבה. י הסביבה"אנו לא מונעים ללמידה ע-י תהליכים סובייקטיביים"ידע ולמידה מונעים ע
.אלא מושפע מתהליכים סובייקטיביים של האדם, לכן הידע שלנו לא משקף בהכרח מציאות חיצונית אובייקטיבית. אנחנו מתנהגים

.בתהליך פירוש הגירויים החיצוניים ובתהליך הלמידה( גישה קונסטרוקטיבית)בני האדם פעילים 
.אנחנו מחליטים לאן להסב את תשומת הלב

.אנו מקנים משמעות לגירויים אלו
.אלא בונים את הידע שלהם, בני אדם לא מקבלים ידע מוכן

:תהליך עיבוד המידע לפי גישה זו
קליטת הגירוי

הפניית קשב
.התהליך שבו מידע שהפניתי אליו תשומת לב עבר לזיכרון לטווח הקצר-הצפנה
.שזה למידה בעצם. הוא עובר תהליך של אחסון, חוויה למה שהיה אצלי במאגר לטווח הקצר/ברגע שעשיתי שינון-אחסון
.מ לעשות בו שימוש"הוצאה של ידע מתוך המאגר שלנו ע-שליפה

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

תהליכים סלקטיביים

קליטת הגירוי

הפניית קשב

הצפנה

אחסון

שליפה

שינון



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

:קוגניטיבית

קוהלר

עיבוד המידע

תפיסת עצמים

-קוגניטיבית

חברתית  

(  תצפיתית)

6פרק 

המשך גישת עיבוד המידע

:מאגר הזיכרון לטווח קצר
.כל מה שנמצא בחשיבה המודעת עכשיו-מודעות

.מאפשר לבצע אופרציות על הידע. לוח העבודה של המוח-זיכרון עבודה
.chunks-דרך להגדלת הקיבולת

:ארגון הידע במאגר לטווח הארוך
(:ידע)סכמות /זכרונותמורכב ממספר סוגי מערכות מאורגנות של נתונים במאגר לטווח ארוך -סכמות. 1
(:מפורש/זיכרון דקלרטיבי)ידע היגדי . 2
. בו מאורגן בצורה מסודרת כל הידע שיש לנו על העולם-זיכרון סמנטי. א
(.אלא של חוויה, לא של עובדה. )חוויות אישיות משמעותיות שחווינו בחיינו-(אוטוביוגרפי)זיכרון אפיזודי . ב
לא יודעים להגיד באופן מפורש  . )ידע של איך בו מאורגנות פעילויות מוטוריות שהפכו לאוטומטיות-(לא מפורש/פרוצדורלי)ידע תהליכי . 3

(.מתי למדנו את זה
:עיוות מידע ושכחתו

או  ( חשבתי עליו והוא לא עבר עיבוד מעמיק, משהו נכנס)או תקלה באחסון ( היעדר קשב)שכחת מידע היא תוצר של תקלה בשלבי ההצפנה 
.תקלה בשליפה

:הפרעות בשליפת חומר
(.חלק ממה שעוזר לנו להיזכר זה רמז שליפה. )חומר ישן שמפריע לזכירת חומר חדש או משבש אותו-הפרעה פרואקטיבית

(.למשל אם מישהו מבקש ממני את הטלפון הישן שלי. )חומר חדש מפריע לזכירת חומר ישן או משבש אותו-הפרעה רטרואקטיבית
.חוסר של רמזי שליפה

.עם זאת כל מידע משאיר סימן בזיכרון. שכחת מידע שלא השתמשנו בו-השערת הדעיכה
.Black out, לחץ נפשי, זכירה ושכחה מושפעות ממצב רגשי-הגורם הרגשי

:מושגים עיקריים ומילות מפתח

ידע היגדי

זיכרון סמנטי

זיכרון אפיזודי

עיוות מידע ושכיחתו

הפרעה פרואקטיבית

הפרעה רטרואקטיבית

השערת הדעיכה

הגורם הרגשי

מודעות

זיכרון עבודה

Chunks

סכמות



למידה 

התנהגותית
קלאסית

אופרנטית

:קוגניטיבית

קוהלר

עיבוד המידע

תפיסת עצמים

-קוגניטיבית

חברתית  

(  תצפיתית)

6פרק 

.מארגנים ומפרשים אינפורמציה שנאספת על ידי החושים כדי להבין את העולם שסביבנו, תהליך בו בוחרים-תפיסה
.אך לא כל מידע נקלט באותו האופן, המידע שאנו מקבלים משפיע על הדרך בה נגיב

?מה משפיע על התפיסה שלנו. 1
(גודל, למשל בולטות)מאפיינים בגירוי עצמי . א
(הידע הקודם שלו, למשל מוטיבציה)מאפיינים של התופס . ב
(כלומר מהם הגירויים הנוספים שמסביב לגירוי זה)מאפיינים במצב שבו נעשית התפיסה . ג
:חשיבות הדיוק בתפיסה בהקשרים חינוכיים. 2
(זכירה ולמידה)שכלול היכולת לעזור בעיבוד מידע . א
(המורה צריכה להתייחס לכל הגירויים שיש ולבנות לעצמה תפיסה על התלמידים)התייחסות הוגנת , הערכה. ב
קבלת החלטות נכונה ואתית. ג
:שיפור הדיוק בתפיסה. 3
.צריך להבין מהן תפיסות. א

:מושגים מרכזיים
נכנסים למסיבה ועסוקים בלבחון את הסיטואציה ופתאום שומעים את השם " תופעת מסיבת הקוקטייל: "לדוגמה-סלקציה( 1

זה ממחיש את זה שהחושים שלנו תופסים  . מהרגע הזה מתחילים להקשיב ולשמוע מה אומרים עליי. שלנו מהעבר השני של החדר
משמע אנחנו  . יותר ממה שנראה לנו באותה שניה וברגע שדברים הופכים להיות רלוונטיים אז נפנה את הקשב לדברים האלו

.מסננים חלק מהגירויים
י זה "השלם הוא אחר מסכום חלקיו כי לא באמת יכולים להבין את השלם ע. הגשטאלטגישת -ארגון הגירויים-קטגוריזציה( 2

(. פירוק החוויה למבנים הבסיסיים שלה-פונקציונליזם. )זה ההיפך מפונקציונליזם. שנחתוך אותו לחתיכות
:ארגון/להלן מספר עקרונות שעוזרים לייצר קטגוריזציה

(.למשל כשמסדרים כוכביות בשורות או בזוגות. )נתפוס גירויים קרובים יותר כחלק מאותה קטגוריה-proximity-קרבה( א
.למשל כמו דוב פנדה שלא באמת שלם אבל אנחנו סוגרים את זה-closure-סגירות( ב

.רצף-המשכיות
(.היוצא דופן יבלוט כמו למשל שורה של אנשים ורק אחד צהוב. )similarity-דימיון( ג
כמו עם , כמו בסרטון עם ההתמסרות בכדור והגורילה, כמו בסרטון עם הקלפים שמשתנים הצבעים)הבחנה בין דמות לרקע ( 3

(.הערפדים
.הגירויים העמומים מקבלים את המשמעות של מה שראינו קודם(. 13יכול להיות גם Bכמו )-הקשר( 4
.איך הן נוצרות. ב
.ממה הן מושפעות וממה צריך להיזהר. ג

מושגים עיקריים ומילות  

:מפתח

תפיסה

סלקציה

קטגוריזציה

קרבה

סגירות

דמיון

הקשר



הנחה בסיסית בנוגע לפסיכולוגיה קוגניטיבית

:בבסיס הפסיכולוגיה הקוגניטיבית קיימות הנחות בסיסיות לגבי איך אנשים לומדים

תהליכים קוגניטיביים הם הדברים ספציפיים שעושים  –תהליך קוגניטיבי משפיע על מה שנלמד ●

לתהליכים קוגניטיביים יש . שומעים ולומדים, מנטאלית כשמנסים לפרש ולזכור מה אנשים רואים

הוצעו אין ספור דרכים המסבירות כיצד אנשים  . השפעה עמוקה על מה שאנשים לומדים וזוכרים

חלק מהדרכים הללו משוות את  . רבות מהדרכים הללו ידועות כתיאורית עיבוד המידע. מעבדים מידע

משום שבני , היום ידוע כי השוואה זו בסיסית ביותר ואינה ממצה. עיבוד המידע בקרב אדם למחשב

.  אדם חושבים לפעמים בצורה שקשה לאפיינה כאותה הצורה בה מעבד מחשב מידע

,  בעיקר ביהביוריסטים, היו שאמרו–תהליכים קוגניטיביים של אנשים יכולים להירמז מהתנהגותם ●

.  שלא ניתן לצפות בחשיבה האנושית ולכן לא ניתן לחקור אותה בצורה מדעית ואובייקטיבית

הסתכלות על תגובות אנשים לאירועים  י''עפסיכולוגים קוגניטיביים לא מסכימים וטוענים כי 

.  ניתן להסיק ניחוש מלומד בנוגע לתהליכים הקוגניטיביים המדגישים את התגובות, ניתן, והתרחשויות

( היכולת להרגיש גירוי בסביבה)יש להבחין בין תחושה –אנשים לומדים וזוכרים בצורה סלקטיבית ●

בגלל שהלומד יכול להכיל  . זה בלתי אפשר לתפוס את כל מה שהגוף חש(. פרשנות של גירוי)ובין תפיסה 

אין  . תלמידים נתקלים מדי יום במידע חדש רב. הוא בוחר במה להתמקד, רק כמות מסוימת של מידע

.הם בוחרים גירויים בהם יתמקדו ומתעלמים מהשאר. אלא לבחור במה להתמקד, להם ברירה

תיאוריות למידה  –במקום הן יכולות לנבוע מהלומד , הבנה ומשמעות לא נובעות ישירות מהסביבה●

תלמידים לא לומדים את . שמתמקדות בדרכים להבניית ידע אצל הלומד נקראות קונסטרוקטיביזם

לפעמים  . כל אחד יפרש את החומר הנלמד לפי דרכו שלו. המידע בדיוק בדרך בה המורים מלמדים אותו

. הם עשויים להבנות מידע שגוי

שינויים –שינויי התבגרות במוח מאפשרים  תהליכים קוגניטיביים מתוחכמים המשתפרים עם הגיל ●

.  אלו מאפשרים לילד תהליך קוגניטיבי יעיל

?כיצד לומדים ידע דקלרטיבי

.  שינון ולמידה משמעותיתי''עלמידה : יש הבחנה בין שני סוגי אחסון לטווח ארוך, כשמדובר בידע דקלרטיבי

צורה נפוצה של למידה  . כשמנסים ללמוד ולזכור דברים בלי לקשר אליהם משמעות יתרה–שינון י''עלמידה 

חשיבה על  י''עאו , אמירה בקולי''עאו , חזרה על משהו שוב ושוב במסגרת זמן קצרה–שינון היא חזרה י''ע

אם הלומד יחזור על הדבר . חזרה היא לא דרך אפקטיבית לשמירה על ידע בזיכרון לטווח הארוך. הדבר

.  אך התהליך ארוך ומייגע, הוא עשוי לעבור לזיכרון לטווח הארוך, מספיק פעמים

. שכבר מאוחסן בזיכרון לטווח הארוך, הבחנה בקשר בין מידע חדש למידע ישן–למידה משמעותית 

למידה משמעותית אפקטיבית יותר  . מדברים על למידה משמעותית, "תפיסה"ו" הבנה"כשמדברים על 

:  יש שלוש צורות ללמידה משמעותית. שינון כאשר רוצים לאחסן מידע בזיכרון לטווח הארוךי''עמלמידה 

סידור מקל  . רעיון חדש" לקשט"הלומדים משתמשים בידע קודם כדי , בהרחבה. סידור ודימוי חזותי, הרחבה

סידור יוצר הקשר בין פיסות שונות . משום שקל לנו יותר לזכור מידע כמסדרים אותו בסדר לוגי, על הלמידה

דימוי חזותי  . צורה נוספת של סידור היא זיהוי קשר בין חלקים. של מידע חדש ויצירת מבנה כולל ואחיד

.  יכול להוות דרך אפקטיבית לאחסון מידע( תמונות מנטאליות של אובייקטים או רעיונות)

שימוש באמצעי עזר בהיעדר ידע קודם רלוונטי

או כאשר לגוף המידע אין  , כאשר תלמידים מתקשרים להבחין בקשר בין ידע קודם לידע חדש הנלמד בכיתה

עשויות לסייע  , (mnemonics)שיטות לימוד מיוחדות הנשענות על שימוש באמצעי עזר , מבנה סידורי לוגי

. לתלמידים לזכור את החומר הנלמד בצורה אפקטיבית יותר

:6דברים עיקריים מהספר על פרק 



גורמים המשפיעים על שליפת מידע

הם לא תמיד מסוגלים למצוא את , אפילו כאשר אנשים מקשרים בין מידע חדש לידע הבסיסי הקודם שלהם

:מחקרים הצביעו על לפחות שישה גורמים המשפיעים על שליפת מידע. אותו מידע בסיסי כשהם זקוקים לו

,  לעיתים תלמידים לומדים ידע חדש בסביבה מוגבלת-קשר מרובה לידע קודם ומגוון של הקשרים 1.

התלמידים עשויים לקשר בין ההתנהגויות ודרכי החשיבה , כאשר זה קורה. בכיתת מתמטיקה–למשל 

למידה  "תהליך זה נקרא . מדובר בשליפת מידע בנסיבות מוגבלות. שנלמדו ובין המקום בו נלמדו בלבד

לתלמידים יהיה קל יותר לשלוף מידע כאשר ניתן ". תלוית מצב( קוגניציה)הכרה "או , "תלוית מצב

. לקשר את המידע החדש לידע קודם מגוון להקשרים שונים אותם הם מכירים

העובדה שהם שמים לב לדברים . תלמידים עשויים לזכור יותר טוב דברים ייחודיים–ייחודיות 2.

קל יותר לשלוף  . מגבירה את הסיכויים שאותם דברים יישמרו בזיכרון לטווח הארוך שלהם, ייחודיים

. מאשר לשלוף מידע משעמם או שגרתי, מידע ייחודי מהזיכרון לטווח ארוך

,  תלמידים ישימו לב אליו יותר, כאשר מידע טעון רגשית– (emotional overtone)הרמוניה רגשית 3.

. מאשר מידע נטול רגש, קל יותר לשלוף מידע טעון רגשית. ימשיכו לחשוב עליו וירחיבו אותו

אימון קבוע מדבר על  , לעומתה. חזרה אינה דרך פרקטית ללמידה, כפי שתואר קודם לכן–אימון קבוע 4.

כאשר אימון נפרש על טווח  . או שנים, חודשים, מידע חדש במהלך כמה שבועות/חזרה ואימון ביכולת

אנשים בכל גיל לומדים את המידע בצורה טובה יותר –ובאופן אידיאלי בהקשרים שונים –זמנים זה 

שימוש במיומנות  –אנשים יגיעו למצב אוטומטי , לאחר אימון ממושך. וזוכרים אותו לאורך זמן

זיכרון , כאמור. בהגעה למצב אוטומטי טמון יתרון נוסף. תוך שליפה זריזה, ללא מאמץ, במהירות

נותר מקום פנוי  , כאשר מגיעים למצב אוטומטי בפעולות מסוימות, לכן. עבודה מוגבל מבחינת קיבולת

.  אימוןי''עמצב אוטומטי מושג אך ורק . יותר בזיכרון העבודה לעובדות ומידע נוסף

רמזים המסייעים לנו להיזכר תחת איזו קטגוריה נמצא המידע אותו  –רמזים רלוונטיים לשליפת מידע 5.

. אנו מתקשים לשלוף

מהרגע בו המורה  , הכוונה לזמן החולף כאשר המורה ממתין לכך שהתלמיד יגיד משהו–זמן המתנה 6.

על מנת לשלוף את  , זמן ההמתנה אינו מספיק עבור תלמידים, במרבית הכיתות. אמר דבר קודם לכך

.  המידע הדרוש כדי להגיב לדברי המורה

בסוף הפרק יש התייחסות לגבי ילדים עם צרכים מיוחדים

:6דברים עיקריים מהספר על פרק 
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Learning מנסיוןהליך ארוך טווח בתפיסה המנטלית או באסוציאציות המושפע –למידה

Cognitive psychology תיאוריות פסיכולוגיות המתמקדות בתהליכי הלמידה  –קוגנטיביתפסיכולוגיה

.ובהתנהגות

Cognitive process  בהתאם לגירוי או לפיסת מידעמסויימתדרך חשיבה –קוגנטיביהליך.

Information processing theory  תיאוריה המתמקדת בהליכים הספציפיים בהם  –תיאורית עיבוד מידע

.הלומד חושב או מעבד מידע חדש

Construction  הליך חשיבתי שבו הלומד לוקח פיסות מידע שונות ומשתמש בהם כדי לבנות מכלול  –בנייה

הבנה כולל

Constructivism  תיאוריה המאמינה כי הלומד בונה על המידע הקיים יותר מאשר סופג מידע חדש–הבנייה.

.תפיסת ההתפתחות הקוגניטיבית כתהליך שבו ילדים מבנים בצורה פעילה משמעות של המציאות

Memory אשר נלמדמסוייםמידע " לשמור"היכולת –זכרון

Storage  הזכרוןההליך שבו מאחסנים מידע חדשים לתוך –אחסון

Encoding  שינוי פורמט המידע בזמן שהוא נשמר בזיכרון–קידוד

Retrieval  בזכרוןההליך שבו מאחזרים מידע שנשמר כבר –אחזור

Sensory register 2-3( הקולט בתוכו מידע שעוד לא פוענח לטווח קצר מאוד בזכרוןחלק –קלט סנסורי

)שניות

Attention תשומת לב לגירוי אחד.

Working memoryהעובדה שאתן ' לדוג. (לטווח קצר המכיל בתוכו טווח קצר של מידע להמשך עיבודזכרון

)אבל בעוד כמה רגעים תזכרו בזמן שתבינו את ההקשר? עכשיו מסתכלות על זה ותוהות מה

Central executive  שינון(האנושי המפקח על העברת המידע בפנים ומבחוץבזכרוןהחלק –סוכן ראשי  ,

)'שליפה וכו

Maintenance rehearsal לטווח הקצרבזכרוןשינון פיסות מידע קטנות על מנת לשמור אותן רעננות –שינון.

Long term memory מכיל פעולות  , המאחסן מידע לטווח ארוך יחסיתבזכרוןהחלק –לטווח ארוך זכרון

.ויכולות לרוב

Activation  הזכרוןהרמה שבה מעבדים חומר בתוך –אקטיבציה

Declarative knowledgeאיך הם  , איך הם פועלים, פה יש את ההבנה של פעולות הדברים–דקלרטיבי זכרון

.'וכויפעלו 

Procedural knowledge איך אני עושה את זה"–פרוצדורלי זכרון?"

Conditional knowledgeאיך אני מגיב לזה"–מותנה זכרון?"

Explicit knowledge שאני תמיד מודע אליו ויודע איך לפרש באופן וורבליזכרון–מפורש זכרון

Implicit knowledge שאני לא תמיד מודע אליו אך הוא משפיע על דרכי ההתנהגות שליזכרון–מרומז זכרון

Rote learning למידה ללא קשרים עמוקים–שינון

Rehearsal  חזרה של החומר באופן חוזר ונשנה–חזרה

Meaningful learning בו הלומד מקשר את החומר הנלמד אל חומר קוגנטיביהליך –למידה משמעותית

שהוא כבר מכיר

Elaboration  בו הלומד מרחיב את המידע הנתון הקייםקוגנטיביהליך –הרחבה

Organization בו הלומד מבצע קשרים לוגיים בין פיסות מידע שהוא צריך ללמודקודנטיביהליך –סדר

Concept Map לדוגמא ציור של קורי עכביש עם כל התכונות  (דיאגרמה של מושגים וההקשרים ביניהם

)שלהם ושל העכביש

Visual imagery הליך למידה שבו יוצרים תמונות מנטליות של חפצים או רעיונות–דמיון מודרך.

Knowledge base והבנת העולם ככללמסויימיםבסיס המידע הקיים כיום בנוגע לנושאים.

Prior Knowledge activation קיים על מנת ללמד נושא חדשזכרוןהפעלת.

Meaningful learning set  גישה שבה הפרט יכול ליצור הבנה והקשרים לוגיים תוך –סט למידה משמעותית

כדי הלמידה
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Meaningful learning set  גישה שבה הפרט יכול ליצור הבנה והקשרים לוגיים תוך –סט למידה משמעותית

כדי הלמידה

Mnemonicטריק שליפת זיכרון–מנמוני.

Verbal Mediator  לוגי בין מושג למושג" גשר"מונח או הקשר וורבלי שיוצר , מילה–מתווך וורבלי

Keyword method שבאמצעותה נזכור נושא שלם או חלקים ממנו באמצעות  מנמוניתשיטה –מילת מפתח

.מסויימותמילים 

Superimposed meaningful structureבמשפט או אפילו  , במילה, טריק זיכרון שבו נזכרים בשיר, ל"כנ

.את המידע הקשור אליו" להציף"בסיפור על מנת 

Situated learning and cognition דרכי התנהגות וצורות חשיבה אשר  , מידע–למידה וקוגניציה ממוקמות

.מסויימיםנרכשו ומבוצעות באופן אוטומטי בהקשרים 

Hot cognition  תזכרו בכל הפעמים  (נושאים טעונים ברגשות , למידה באמצעות רגש–קוגניציה חמה

).אתם תזכרו בדיוק מה למדתם באותו זמן, המרצה\שיצאתם על המורה

Automacityחלוקת קשב זה  . (היכולת להגיב באופן מהיר ויעיל בזמן שמבצעים משימה–אוטומאטיות

)נגזרת של זה

Retrieval cue  לטווח  בזכרוןגירוי אשר מספק הכוונה בנוגע לאיפה לחפש את פיסת המידע –רמז שליפה

הארוך

Recognition task  או לא  רלוונטיםשבה הפרט חייב לזהות פרטים בזכרוןמשימה –משימת הזכרות

רלוונטים

Recall task  לטווח הארוך עם כמה מהזכרוןשבה הפרט חייב לשלוף מידע זכרוןמשימת –משימת שליפה

שפחות רמזים

Wait time  ממתין לתגובת התלמידים\הזמן שבו המורה ממתין לפני שהוא ממשיך עם ההסבר –זמן המתנה

Consolidation  לרוב לוקח כמה שעות או  . הליך נוירולוגי שבו מידע חדש הנקלט מתבסס במוח–ביסוס

.אפילו יותר

Decay  לרוב קורה כאשר  , לטווח הארוךבזכרוןמידע המאוחסן " נשכח"דעיכה הדרגתית שבה –דעיכה

.המידע לא בשימוש באופן קבוע

Interference לטווח הארוך מפריע למישהו  בזכרוןתופעה כאשר משהו אשר מאוחסן –הפרעה \התערבות

.במשהו אחרלהזכר

Reconstruction error  לטווח הארוך מופרע באמצעות ההבנה  מהזכרוןהליך שבו מידע –ערבוב מידע

__הבסיסית שלנו לגבי העולם


