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והחומרים  

שעומדים  

לרשותכם  

!באתר שלי



 תל אביב, (1995)י'סנגפיטר  :

.20-15' עמ, מטר



 חוק התוצאה/ חוק ההשפעה;
' סקינרקופסת;'
'שלילי/ ' חיזוק חיובי;
ענישה;
הכחדה;
 עונש מואצל/ חיזוק;
הכללה;
הבחנה;
דעיכה;
החלמה ספונטנית.

למידה;
למידה פורמלית;
פורמלית-למידה לא;
התניה;
למידה על ידי התניה;
גירוי מותנה;
גירוי בלתי מותנה;
תגובה מותנית;
תגובה בלתי מותנית;
התניה קלאסית;
  התניה

;אינסטרומנטלית/אופרנטית



עיצוב התנהגות

חיקוי

למידה חברתית;

מסוגלות עצמית;

אפקט הנבואה שמגשימה את עצמה;

ויסות עצמי;

חיזוק עצמי;

חיזוק נצפה;

 עיצוב התנהגות ארגוניתOB Modification));

מנהיגות.



שאנו צוברים היא מרכיב  היסטוריית הלמידה 

!קריטי בהבדלים שבין בני אדם



 גם אם , המתרחשת כל העת, היא סוג של למידההתנסות

.מודעבלתיהיא נעשית באופן , לעתים

וקבוצתיתהתנסות אישית שלנו מקורו בידעכל ה.

המתרחשת בעת  , למידהאישיותנו מתעצבת כתוצאה מ

.חיכוך עם הסביבה



...לוקחים ממך תברח; נותנים לך תיקח



ברמת הארגון
,  שינוי בתהליכי עבודה

בדרכי  , בשיטות עבודה
,  קבלת החלטות

באסטרטגיה ובדפוסי  
הפעולה של הארגון

:ברמת הפרט

היכולת של פרטים  
בארגון להסתגל למקום  

שלו  לחיברות, העבודה
בתוכה ולהיקלטותו  

בקהילת העבודה

בכך נתמקד בקורס זה



ארגונים שמפעילים כלים  

ומסגרות לפיתוח ולרכישת  

נוסף על  , ידע על עצמם

,  למידה אישית או קבוצתית

,  ארגונים לומדיםנקראים 

מלמידת שונהשלמידתם 

.הפרט



למידה בלתי פורמלית  
וספונטנית

החיברותתהליך 
רכישת (: סוציאליזציה)

התנהגויות והרגלים  
חברתיים

למידה 
פורמלית

,  הקניית ידע
מיומנות ויכולת  

מקצועית



חברתית

למידה על ידי תצפית

התנהגותית

למידה על ידי 
התנייה

יצירת תלות בין קיומו של , קביעת תנאי

קשר בין  , למשל)דבר אחד לדבר אחר 

(התנהגות לתוצאה





מבצע  

פעולה

מצליח 

לי

לא 

מצליח לי

הופך לדפוס  

התנהגות  

קבוע

כ"בדר

נמנע



 גישה זו הגיעה לשיא
השפעתה באמצע המאה  

.העשרים

שאפו ביהביוריסטיםה
להפוך את הפסיכולוגיה  

אשר ניתן לבחון  , למדע מדויק
ולכמת אותו , אותו במעבדה

.במדדים מדויקים

  הם התמקדו בחקר
גלויהההתנהגות ה

ובהשפעות הסביבה על 
.ההתנהגות



הם חקרו בעלי חיים והשליכו את תוצאות 

...אנושהמחקר על בני 



תגובהגירוי

ותשפיע על הישנותה  , הזו נלמדתהתגובה 

.בעתיד לגירויים דומים



אופרנטיתהתניה 

חזרה על התנהגות  
בתוצאותיהתלויה

התניה קלאסית

גירוי חיצוני מעורר 
תגובה רפלקסיבית  

שנלמדת



היה  פבלוב ' איוון פטרוביץ

.  מדען ופיזיולוג רוסי

 זכה להכרה  1904בשנת

עולמית כאשר קיבל את 

פרס נובל לפיזיולוגיה או 

לרפואה על עבודותיו בחקר  

.מערכת העיכול



  פבלוב חקר את התגובות

של מערכת העיכול של 

.הכלבים לאוכל

שכלבים מגיבים  , הוא גילה

עוד לפני  ( מריירים)לאוכל 

. שהם מקבלים אוכל

התניה  ': תופעה זו כונתה

.'קלאסית



רפלקס למידה תגובה

לגירוי  אוטומטית תגובה .רפלקס:1שלב

(.מפריש ריר<--הכלב רואה אוכל)מסוים 



רפלקס למידה תגובה

אותו גירוי שגרם לתגובה  .שלב הלמידה:2שלב

.  שלא גורם לתגובה, ניטרליגירוי רפלקסיבית מקושר ל

(.שניה לפני שמאכילים את הכלב מצלצלים בפעמון)

במקרים  .התניות6-5על סמך, כ"בדר, למידה מתבצעת

התניה אחת תספיק–קיצוניים 



רפלקס למידה תגובה

, הגירוי החדש.תגובה מותנית:3שלב

הצלצול  )מוביל לתגובה רפלקסיבית , הניטרלי

–קורה גם אצל אנשים זה )לריורבפעמון יגרום 

...(הצלצול של פעמון בית הספר גורם גם הוא לריור



 (.אוכל)פועל באופן טבעי–גירוי בלתי מותנה

 (.ריור)תגובה לא נלמדת–תגובה בלתי מותנית

 (.הפעמון)נלמד–גירוי מותנה

 זהה לתגובה  .תגובה נלמדת–תגובה מותנית

ריור  )אך קצת פחות אינטנסיבית,הבלתי מותנית

(.בהישמע צלצול פעמון



גירוי משמעותי  

שמעורר אצל החיה  

תגובה  

,  אינסטינקטיבית

–לעתים מולדת

למשל הזלת ריר  

.  בתגובה למזון



שאם לא ,סתמיגירוי 

נחבר אותו לגירוי  

אינו , בלתי מותנה

מעורר בהתחלה שום 

תגובה אצל החיה  

,  למשל צלצול בפעמון)

צפצוף במשרוקית או 

(.תקתוק מטרונום



כשהגירוי  , אם חיה תיחשף לשני הגירויים בזה אחר זה

.היא תלמד לקשר ביניהם, המותנה יהיה הראשון

 היא תפתח את אותה תגובה אינסטינקטיבית גם

שעד אז לא היה משמעותי  גירוי המותנה כשתיתקל ב

.עבורה



גירוי 

מותנה

תגובה מותנית
(Conditioned 

Response - CR)

גירוי בלתי  

מותנה
.

תגובה בלתי 

מותנית
(Unconditioned 

Response - UCR).



תגובה 

בלתי  

מותנית

הכלב קופץ  

משמחה
בוא , יאללה"

"לטייל

גירוי בלתי  

מותנה



הליכה לרצועה



 יאללה בוא  "(: לא נשלט)גירוי בלתי מותנה

"לטייל

 הכלב  (: לא נשלטת)תגובה בלתי מותנית

.משתולל משמחה

ההליכה שלי לרצועה: גירוי מותנה.

הכלב משתולל : תגובה מותנית עם הזמן

.משמחה



תגובה בלתי  

מותנית 

לקריאה  

ומותנית  

לרצועה

הכלב קופץ 

משמחה

, יאללה"

בוא 

"לטייל

גירוי  

בלתי  

מותנה

נלך  , שנאמרלפני

את הרצועהלקחת 

גירוי  

מותנה 

(בטיול)

,  בשלב מסוים

כבר לא צריך  

...לומר



  תגובה בלתי

מותנית  

יאללה בוא  "ל

;"לטייל

  ותגובה מותנית

לנטילת  

.הרצועה



גירוי בלתי מותנה גירוי מותנה תגובה

הגירוי המותנה לאחר חזרות רבות מאד 
המושרש יכול לשמש כגירוי בלתי מותנה 

. חדש



הכלב כבר מקשר , עם הזמן•

.את הרצועה ישירות לטיול

די שהבעלים יפנה לקחת  •

שהכלב יקפוץ  , את הרצועה

.משמחה ואף יקדים אותו

שאף , הוא יטמיע זאת כך•

,  יביא את הרצועה בעצמו

בכל פעם שהוא מבקש 

.לצאת לטיול



קבוע יצלצל  ילד 
בפעמון באופן  

.קבוע

הכלב  , לאחר זמן
יתחיל לרייר 

עוד  , הילדלמראה 
לפני שיגיע  

(.לפעמון



תגובה 

בלתי  

מותנית

אני נרתע

המים 

במקלחת  

הופכים חמים 

מאוד

גירוי בלתי  

מותנה



זרם המים תמיד , שמתי לב שלפני התחממות
נחלש



 המים החמים(: לא נשלט)גירוי בלתי מותנה.

 ההירצעות  (: לא נשלטת)תגובה בלתי מותנית

.שלי

זרם המים נחלש: גירוי מותנה.

ההירתעות שלי: תגובה מותנית עם הזמן.



תגובה מותנית

אני נרתע
המים 

במקלחת  

הופכים חמים 

מאוד

גירוי בלתי  

מותנה

שמתי לב 

שלפני  

,  התחממות

זרם המים  

תמיד נחלש

גירוי  

מותנה 

(במקלחת)

תגובה 

מותנית 

להיחלשות  

ובלתי  ; הזרם

מותנית 

לחום המים



יצירת  

תגובה  

מותנית

דרך  , לרכב

התגובה  

הבלתי  

מותנית  

!לדוגמנית



 דוגמנית(: לא נשלט)גירוי בלתי מותנה

 וואהו(: לא נשלטת)תגובה בלתי מותנית.

רכב: גירוי מותנה.

וואהו: תגובה מותנית מצופה על ידי הפרסומאי.





 הילד(: לא נשלט)גירוי בלתי מותנה

 וואהו(: לא נשלטת)תגובה בלתי מותנית.

השניצל: גירוי מותנה.

וואהו: תגובה מותנית מצופה על ידי הפרסומאי.



הטיה אופרנטית
חזרה על 

תלויההתנהגות 
בתוצאותיה

התניה קלאסית

גירוי חיצוני מעורר 
תגובה רפלקסיבית  

שנלמדת



בעלי חיים ובני אדם  : ניסוי וטעייהלמידה היא  תהליך של 

החיזוקים  בעקבות , משנים ומשכללים את התנהגותם

(Reinforcement )או העונשים /ו(Punishment) אשר

.  מתקבלים כתגובה למעשיהם



(אניסטרומנט)בהתנהגויות ככלי משום שהיא עוסקת ... 

!להשגת דבר מבוקש

חיוביות מגדילות  תוצאות •

הסתברות שההתנהגות  

.תתרחש

שליליות מקטינותתוצאות •

הסתברות שההתנהגות  

.תתרחש



מקבלת חיזוק  כתוצאה , משתנההתגובה תדירות , משמע

.לאחר ביצוע התגובה

עובד משקיע ומתאמץ משום שהמנהל שלו ממשיך  : לדוגמה

.  לשבח אותו

 (.התשבחות)יש קשר ישיר בין ההתנהגות לבין הגירוי



תורנדייקאדוארד לי 

(Thorndike ;1949-1874)

; Skinner)סקינרפרדריק 

1990-1904)



התנהגות שמובילה לתגובה טובה תחזור על  

!ולהפך;עצמה



 תורנדייקאדוארד לי(Thorndike ;

מחלוצי הפסיכולוגים  , (1949-1874

.שעסקו בעקרונות ותהליכי למידה

עסק כל חייו המקצועיים  תורנדייק

בחקר התנהגות בעלי חיים ובני  

.  באוניברסיטת קולומביה, אדם

הוא ניסח את מה שמכונה, 1911-ב:

(Law of Effect" )חוק ההשפעה"



ובחוץ הונח דג, חתול רעב הושם בכלוב .

שבעזרתו ייפתח  , החתול יכול להגיע לדג אם יתפעל מנוף

.  הכלוב

תחילה החתול נגע במקרה במנוף והכלוב נפתח .

לחתול נדרש פחות זמן על מנת לפתוח  , בכל צעד נוסף

(.  אם כי אף פעם לא ניגש ישר למנוף)את הכלוב 

מעורבת בתהליךאינטליגנציהטען שמעט מאדורנדייק'ת  .

אלא  , לחתול הארה כיצד לפתור את הבעיהאין

.ההתנהגות שלו משתפרת בהדרגה על פני כמה ניסיונות



הוא הדג  הגירוי

.שמחוץ לכלוב( המזון)

 התגובה על הגירוי

היא הלחיצה על 

.המנוף

הביאה להשגת  )אם התגובה הייתה מוצלחת 

!  ותחזור על עצמה, לאורך זמן, היא תילמד, (הדג



סקינר(Skinner ;1990-

הפסיכולוג  , הוא( 1904

האמריקני המשפיע ביותר  

,  בגישה הביהביוריסטית

.20-במאה ה

  הוא טבע את המונח

או  )התניה אופרנטית 

להבדיל  )( אינסטרומנטלית

מההתניה הקלאסית של 

(פבלוב



קופסה –"סקינרקופסת "הוא עשה זאת באמצעות

וכך  ,לחולדות שאפשר להוביל זרם חשמלי לרצפה שלה

.או לתת אוכל באמצעות קופסת אוכל בקיר,להכאיב

כך אפשר לחזק או להחליש התנהגויות.

בכל פעם שהחולדה לוחצת על הדוושה היא מקבלת  :למשל

כשרוצים ללמד  .היא תלחץ על הדוושה שוב ושוב.אוכל

ייתנו לה שוק חשמלי בכל , אותה להפסיק ללחוץ על הדוושה

כעבור מספר פעמים החולדה  .פעם שהיא תלחץ עליה

.תפסיק ללחוץ על הדוושה



תיבת  

: סקינר

החולדה  

למדה  

שלחיצה על 

הדוושה  

משחררת  

מזון 



:ענישה
עונש

הכחדה

:חיזוקים

חיובי

שלילי



חיזוק שלילי
: להפסיק עונש
לאהפסקת גירוי 

נעים בעקבות  
התנהגות רצויה

חיזוק  
חיובי

מתן  : לתת פרס
גירוי נעים בעקבות  

התנהגות רצויה



אין , לדוגמה

ערך לחיבוק 

ולנשיקה לאדם 

הסולד ממגע  

...גוף





  הצגת גירוי נעים בעקבות

מגביר את  התנהגות רצויה 

הסבירות של ההתנהגות  

.הרצויה

עובד מתאמץ  : לדוגמה

בפרויקט ומקבל שבחים  

, כתוצאה מכך. מהמנהל

.הוא מתאמץ יותר



  הסרת גירוי שאינו נעים
,  בעקבות התנהגות רצויה

מגביר את הסבירות של  
.ההתנהגות הרצויה

להרשות לילד  : דוגמה ראשונה
לצאת מהחדר שלו כשאינו  
.נמצא עוד בהתפרצות זעם

ממונה מפסיק : דוגמה שנייה
את נאומי התוכחה שלו אחרי 

שהתנהגות העובדים  
.משתפרת



חיזוק מלא
בכל , באופן קבוע, ניתן תמיד

פעם

חיזוק חלקי
ניתן רק מידי פעם

בחיזוקיותרמהירההלמידהיתרונות

.מלא

החיזוק ממשיך להיות  . 1
.לאורך זמן, משמעותי

.אטיתהדעיכה.2

דעיכה אטית בהעדר  . 1חסרונות

.החיזוק

עם הזמן החיזוק נעשה  . 2

לא משמעותי  

...(.מתרגלים)

-גירויהאסוציאטיביהקשר

.באיטיותנוצרתגובה



 ראשוניתללמידה

הוא הכי  רציףתגמול

.אפקטיבי

 חוזרתללמידה ,

: עדיףחלקיתגמול

ההתנהגות לפעמים  

.מתוגמלת ולפעמים לא



אני רואה  

מישהו מקבל 

חיזוק על 

פעולה כלשהי 

ואני מיד משער  

כי אם אנהג  

כמוהו גם אני  

/ אקבל חיזוק 

.עונש



הכחדה
:  להפסיק פרס

גירוי נעים  הפסקת
בעקבות התנהגות  

רצויהלא

עונש
מתן  : לתת עונש

שליליגירוי 
בעקבות התנהגות  

רצויהלא



אחרי התנהגות  , הצגת גירוי שלילי

מפחית את הסבירות  , בלתי רצויה

.של ההתנהגות הבלתי הרצויה

הוריו  , ילד מציק לאחיו: לדוגמה

הילד  : התוצאה. צועקים עליו

.מפסיק להציק לאחיו

עובד מאחר באופן : דוגמה שנייה

הממונה מזהיר אותו בעל פה  . כרוני

.התופעה נעצרת. ובכתב





אחרי  , הסרת גירוי נעים

,  התנהגות בלתי רצויה

מפחית את הסבירות  

של ההתנהגות הבלתי  

.הרצויה

איסור צפייה  : לדוגמה

בטלוויזיה לילד שאינו  

.מתנהג יפה

התעלמות של : לדוגמה

מנהל מעובד שפישל



עובד  , למשל

ששובח בעבר על  

שהחל  , ידי מנהל

להתעלם ממנו 

אחרי מעשה שלילי 

יפחית  , שביצע

...מאמץ בעתיד



יש לחזק רק התנהגויות רצויות.

החיזוק צריך להיות סמוך ככל האפשר  : מידיות

.להתנהגות

מראש את העובדים על מה לתדעחשוב : תידוע

.יוענשו/ יתוגמלו 

חשוב לזהות מראש מגוון של : הכנה מראש

ומגוון  , מחזקים פוטנציאליים להתנהגות רצויה

.להתנהגות לא רצויהוהכחדותעונשים 



  ערכו של החיזוק גדול יותר

.בעיני המקבל

העונש  , בניגוד לחיזוק

.לעשותלאמלמד רק מה 

 העונש מדכא תגובה לא

.זמנירצויה רק באופן 

  עונש יוצר תגובות שליליות

.חזקות כלפי הנותן





"ייצור ידע"



הכחדה
:  להפסיק פרס

גירוי נעים  הפסקת
בעקבות התנהגות  

רצויהלא

עונש
מתן  : לתת עונש

שליליגירוי 
בעקבות התנהגות  

רצויהלא



של הענישההגדרה ברורה.

הענישה צריכה להיות סמוך ככל האפשר להתנהגות:מידיות.

מראש את העובדים על מה יוענשולתדעחשוב :תידוע.

והכחדותחשוב לזהות מראש מגוון של עונשים :הכנה מראש

.להתנהגות לא רצויה

לפי חומרת המעשים,מידתיות.

ההתנהגות ולא האדםהענשת.

עקביות ואחידות.

הסבר והצעת דרכים לשיפור.

תגמולים ועונשיםלא לערבב.



דעיכה
/הבחנה

הבדלה
הכללה

עיצוב 
התנהגות

החלמה 
ספונטנית



קריאה במקום צלצול למשל.

י כלב "תינוק שננשך ע

מפתח פחד מבעלי חיים  

...בכלל

  הכושר שלנו להכליל מסייע

לנו מאוד בהסתגלות 

אילו  . לסביבה ולהישרדות

היה עלינו ללמוד כל גירוי  

לא היינו מצליחים , וגירוי

.להתקדם



וֹוְטסון ברודסון 'ג(Watson ;1958-1878)  ,

(.מאבות תורת הביהביוריזם

שלא  , הוא לקח תינוק בין שמונה חודשים

.פחד מחיות כלל

תוך כדי , השמיע, כשהראה לו עכברושים

.רעש חזק שהבהיל את התינוק, כך

התינוק הגיב בפחד ,כעבור שש חזרות

,  ון ווטסון'לגוגם,גם לחיות אחרות,לעכברוש

.כשלבש מסכה עם זקן

י  "עניתן ללמד אדם לפחד בצורה , משמע

ציוות של גירוי מפחיד באמת לגירוי  

.נייטרלי



היום הוא היה  

מוצא עצמו בכלא  

;  במקרה הרע

או מסורב בוועדת  

אתיקה במקרה  

...הטוב



דעיכה
/הבחנה

הבדלה
הכללה

עיצוב 
התנהגות

החלמה 
ספונטנית



 להכללההפוךזהו תהליך.

 בשרללאבשר לצלצול לפניהכלב מבחין בין צלצול  ,

.  ומגיב בהתאם

 מבשר על הגעת מזוןאיננואו שהוא מבין שהצלצול ,

.ומפסיק לרייר



דעיכה
/הבחנה

הבדלה
הכללה

עיצוב 
התנהגות

החלמה 
ספונטנית



והיא מתרחשת  למידהמהפוךהיא תהליך דעיכה

בעקבות הצגת הגירוי המותנה ללא הגירוי הבלתי מותנה  

.  לאורך זמן

  למשל הכלב בניסוי של פבלוב ישמע רק את הפעמון ולא

בעקבות כך תגובת הריור תקטן עד  . יקבל אוכל לאחריו

.  שתיפסק לחלוטין

  הקשר בין הגירוי המותנה לבלתי מותנה הופסק ולכן

.  הכלב אינו מצפה לכלב מזון לאחר שמיעת צליל הפעמון



דעיכה
/הבחנה

הבדלה
הכללה

עיצוב 
התנהגות

החלמה 
ספונטנית



 אם כי בעוצמה  -הופעת התגובה המותנית שהוכחדה מופיעה שנית

.כשהוצג שוב הגירוי המותנה, לאחר תקופת הפסקה-נמוכה יותר 

 ריור למשמע  )נניח שלאחר שנעשתה הכחדה של התגובה המותנית

.  תהיה תקופת מנוחה ולא יושמע כלל צליל פעמון לכלב, (פעמון

נשמיע לכלב את צליל הפעמון, לאחר תקופת מנוחה זו.

האם ירייר? כיצד יגיב?

כאשר הכלב , על אף שהתגובה עברה תהליך של הכחדה, באופן מפתיע

.  ישמע את הפעמון הוא ירייר

עם זאת הוא ירייר פחות מאשר בשלב הלמידה  .



לומדהכלב 

לקשר צלצול  

פעמון לבשר

הכלב  : דעיכה

לקשר  מפסיק

צלצול פעמון 

לבשר

אחרי זמן  : החלמה

,  שלא נשמע הפעמון

הכלב זוכר את ההקשר  

מחדש



דעיכה
/הבחנה

הבדלה
הכללה

עיצוב 
התנהגות

החלמה 
ספונטנית



 היא מתבצעת דרך למידה בהדרגה(sucssesive

aproximation.)

ואז מתמקדים בהדרגה,ממשהו שקורה באופן ספונטני.

מתייצבת, הנלמדת, כל פעם שההתנהגות החדשה  ;

.עוברים לשלב הבא

ואז על ,קודם נתגמל את הבעל להיכנס למטבח: לדוגמה

...ואז על החזקת הסבון,קירבה לכיור



עיצוב התנהגות  

 OBארגונית 

Modification

ללימוד  הוא כלי

ולניהול  

התנהגויות  

חשובות  

.בארגונים



שאותן רוצים לשנות, התנהגויותזיהוי.

איסוף מידע על תדירות :מדידה וביצוע ניתוח פונקציונאלי

האם העירו , התרחשות ההתנהגויות הללו לפני התערבות

.את תשומת לב העובד

 אשר העובד מודע להפיתוח ויישום אסטרטגיה של שינוי.

האם ההתנהגות השתנתה: מדידה חוזרת ?

אם לא לחזור על השלבים: וחוזר חלילה.



הייתה איחורי הורים , שאותה רוצים לשנות, התנהגות:זיהוי
.למעונות יום

ניתוחוביצוע , תדירות האיחורים לפני ההתערבותמדידת
.שלהם

המעון יקנוס כל הורה: פיתוח ויישום אסטרטגיה של שינוי  ,
בקנס ששווה לעלות של חצי  , דקות10-שמאחר ביותר מ
.שעה בייביסיטר

ההוריםתידוע.

מדידה חוזרת  :

הסרת העונש.

מדידה חוזרת.



אחרי שהכניסו את הקנסות: מדידה אחרי התערבות  ,

.מאשר קודםהרבה יותר הורים נטו לאחר 

  מידת האיחורים נשארה די גבוהה גם אחרי הסרת

.הקנסות

הפעם באופן משמעותי, להעלות את הקנס: ההחלטה.

ההתערבות הצליחה: מדידה נוספת!



  נטען נגדה שהיא שתלטנית

.ומניפולטיבית

מונעת יוזמה אישית.

  מורידה סיכוי להתנהגויות

extra role(התנהגות על-

אשר , של עובדיםתפקידית

(.אינה נדרשת מראש

  יוצרת חוסר נכונות לעשות

.דברים שלא מקבלים חיזוק



חברתית

למידה על ידי תצפית

התנהגותית

למידה על ידי 
התנייה



  פסיכולוג וחוקר מרכזי בתחום

-נולד ב)הפסיכולוגיה החברתית 

1925 .)

 תאוריית הלמידה החברתיתמהוגי-

המסוגלות ומושג קוגניטיבית 

(.self efficacy)העצמית

 באינטראקציה  גישתו מתמקדת

קוגניטיבית של האדם עם  -החברתית

.סביבתו



בני האדם אינם  "

, אובייקטים חסרי כוח

הנשלטים על ידי כוחות  

וגם אינם  , סביבתיים

היכולים ', סוכנים חופשיים'

לעצב את עצמם בכל דרך  

האדם  . שבה הם בוחרים

וסביבתו הם גורמים  

הדדיים המעצבים זה את 

"זה



סביבההתנהגות



  הם בעיקר תהליכים

,  חברתיים-פסיכולוגיים

ומן  , המושפעים מסביבתם

שבהם  , המצבים הספציפיים

.מתרחשת הלמידה

 למידה היא תהליך של

נטילת אחריות ושליטה  

הנתון גם להשפעות  , עצמית

!הסביבה



מתבטאים ביכולתו  ... 

לצפות את תוצאות  

להעריך אותה  , התנהגותו

על בסיס זיכרונותיו  

וכך לכוון את , וניסיונו

.התנהגותו



 החיזוק והענישה  לא רק
( ורנדייק'ותסקינר)הישירים 

שהסביבה נותנת משפיע על  
;התנהגות הפרט

 עונש נצפה  /חיזוקאלא גם
חיזוק שאחרים מקבלים )

;(והאדם צופה בו

חיזוק  )עונש עצמי /חיזוק, וכן
כשהוא  , שהאדם נותן לעצמו

עומד בסטנדרטים שהציב 
(.  לעצמו



העונש  /החיזוק

סקינר)הישיר 

(  ורנדייק'ות

שהסביבה  

נותנת  

חיזוק  )עונש נצפה /חיזוק

שאחרים מקבלים והאדם  

(צופה בו

עונש עצמי  /חיזוק

חיזוק שהאדם  )

,  נותן לעצמו

כשהוא עומד  

בסטנדרטים  

(.  שהציב לעצמו





תצפיתלמידה באמצעות;

ויסות למידה באמצעות

;עצמי

  למידה באמצעות

.מסוגלות עצמית



 זוהי למידה באמצעות התבוננות

אחר כזה מכונה על . באחרים

דגםאומודל,בנדורהידי

(model.)

 מודל כזה יכול להיות דמות

בבית  , בגן, משמעותית בבית

.  בצבא ובמקום העבודה, הספר

נתפס כמצליחן גדול מודלככל שה

.  כך יגדל הרצון לחקותו, יותר





תרבות ומכאן חשיבותה של

.  ללמידה ארגוניתהארגון

היא יכולה לטפח גיבורים  

ארגוניים ומיתוסים ארגוניים  

ולנהוג על לחקותםשרצוי 

.פיהם

  בתרבות הארגון נעסוק

בהרחבה בקורס המשך 

(.מאקרו)



ולא )תהליך פעיל
אנו לומדים כללי  (:סביל

,  (כמו כללי שפה)התנהגות 
שבאמצעותם אנו מסוגלים 

ליצור התנהגויות חדשות  
(.משפטים חדשים)

אנו מסננים את :סלקטיבי
תצפיותינו ומחקים אנשים  

כריזמטיים  / שהם דומים לנו 
.בעלי סטטוס גבוה/ 

אנו מחקים רק חלק  , וגם אז
וגם לגבי אלה  , מההתנהגויות

אנחנו  , שאנחנו מחקים
מקיימים בקרה על תוצאות  

.החיקוי ומסיקים מסקנות



הלומד קולט את כל פרטי ההתנהגות של הדגם:קשב.

ואת  , הלומד מצפין בזיכרון את התנהגות הדגם:זכירה

.תוצאתה

הלומד רוצה לבצע את ההתנהגות של הדגם:הנעה.

הלומד מבצע את ההתנהגות של הדגם:תרגום התנהגות.

מעניש את עצמו לפי  /הלומד מחזק:עונש עצמי/חיזוק

.התוצאות

אחרים צופים בלומד ומסיקים מסקנות  :עונש נצפה/חיזוק

.לגבי עצמם



חלק מהילדים ראו  . ילדי גן צפו בסרט שבו מבוגר הכה בובה
חלק  ; שהמודל קיבל חיזוק חיובי לאחר ההתנהגות האלימה

חלק מהילדים ראו שלא היו  ; מהילדים ראו שהמודל נענש על כך
.  וחלק מהילדים לא צפו בסרט כלל; כל תוצאות לכך

  לאחר הסרט נתנו לילדים בובה זהה לזו שהופיעה בסרט וצפו
.  בהתנהגותם

חיקו אותה במידה  , אלה שצפו בהתנהגות אלימה שחוזקה
ביטאו אלימות , ואלה שלא צפו כלל בהתנהגות אלימה, המרבית

. במידה המזערית

  כאשר נאמר לילדי כל הקבוצות שהם יקבלו פרס אם יחזרו על כל
,  היטשטשו ההבדלים בין הקבוצות, ההתנהגויות שראו בסרט

.  וכולן גילו מידה רבה ודומה של אלימות



גורמים הקובעים אוטומטית את  אינםהעונש /החיזוק

. ההתנהגות

 (.  גלוי וסמוי)הם מהווים בעיקר מקור מידע

מאפשרים  , עונש הניתנים בעקבות תגובה מסוימת/חיזוק

.לאדם לנסח השערות על מהות התגובה הנכונה



  למידה

;תצפיתבאמצעות

ויסות  למידה באמצעות

;עצמי

  למידה

מסוגלות  באמצעות

.עצמית



 זוהי למידה הנוגעת ליכולתו של הפרט לעצב בעצמו את

הגישה  על פי, ולא רק להגיב לחיזוקי הסביבה, התנהגותו

:ההתנהגותית

"יכולתם של אנשים ללמוד ולכוון את : "הכוונה עצמית

המבוססות על , התנהגותם באמצעות הצבת מטרות אישיות

. ועל סטנדרטים פנימיים, הערכה עצמית

מחזק הפרט את עצמו באמצעות  , בתהליך הוויסות העצמי

חיזוקים עצמיים מעניקים כוח וחשק  . הערכה עצמית ותגמול

. להמשיך ולהשקיע מאמץ גם להבא

הפרט יכול להעניש את עצמו, באופן דומה.



מספקת לעובד מידע לגבי האופן שהוא  :בקרה עצמית

מידע זה יכול להגיע ממשוב  . מבצע את משימותיו

;או ממשוב של עמיתים וממונים, שהמשימה מספקת

היא מנגנון שבו הפרט שופט את עצמו  :הערכה עצמית

;באמצעות השוואת מטרותיו עם הביצוע

כמו שמחה  , חיובית)היא תגובה רגשית :תגובה עצמיתו

הצומחת מן  , (כמו כעס וייאוש, או שלילית; וסיפוק

.ההערכה העצמית





  למידה

;תצפיתבאמצעות

ויסות  למידה באמצעות

;עצמי

  למידה

מסוגלות  באמצעות

.עצמית



 תפיסתו של הפרט לגבי
יכולתו לבצע התנהגות 

. שתביא לתוצאה מסוימת

  זוהי אמונתו של האדם
בין אם היא מציאותית או )

ביכולותיו לבצע  , (לא
.  משימה מסוימת

 מסוגלות עצמית גבוהה
מגבירה את הנטייה 

להשקיע מאמצים בביצוע  
.   ולהיפך; המשימה



כושל/ מוצלח ניסיון עבר מ.

אני בטח יכול, אם הוא יכול": מודל'/'דגם'למידה ממ..."

 מהשפעה של דמויות משמעותיות בחייו של הפרט

(.חבר, מנהל, מפקד, מורה, גננת, הורים)

המשפיעה  , (חרדה, כעס, שמחה, מתח)עוררות רגשית מ

לחץ , מתיחות נפשית: על ציפיות להצליח או להיכשל

.נמוכהמסוגלות עצמיתעלולים להביא ל, ושחיקה





  אמונות של העובדים על
יכולתם לבצע ברמה  

מסוימת משפיעים למעשה 
על האופן שבו הם 

.  מבצעים
 מה שהם חושבים על

, חיובי או שלילי, עצמם
משפיע על הביצועים ועל  
, היכולת להשלים משימות

,  לעמוד בלוחות זמנים
.ולעבוד כצוות



. לעוררות רגשית השפעה הפוכה על תחושת המסוגלות העצמית שלנו

שינויים אלה גורמים לנו . עוררות רגשית גורמת לנו לשינויים פיזיולוגיים

ולכן עוררות רגשית גבוהה מורידה את תחושת המסוגלות , לחוש אי נוחות

.ולהפך, העצמית שלנו



היה  ( 2003-1910)מרטון

אחד מהחוקרים הנודעים  

בסוציולוגיה באוניברסיטאות  

.וקולומביההארוורד

  הוא זה שהכניס לעולם

האקדמי המודרני את מה  

נבואה שמגשימה  : שמכונה

.את עצמה



'על שם פסל  ', אפקט פיגמליון

מהמיתולוגיה היוונית שהתאהב  

;בפסל שהוא יצר

'על שם על שם  )' אפקט רוזנטל

, החוקר המרכזי בניסוי המפורסם

שהשפיע מאד על עולם ההוראה 

;(ראו בהמשך)

'אפקט ההילה'halo effect) );

'אפקט הגולם;'

 גלתיאהאפקט(Galatea effect)



המסוגלות  , אם מתייחסים אלי כבעל ערך

...העצמית שלי מועצמת



"הוכח בניסוי  " אפקט פיגמליון
מפורסם שביצעו החוקרים רוזנטל  

.יקובסון'וג

 מורים שקיבלו מידע והאמינו לו-
על כך שכמה תלמידים אקראיים  

פוטנציאל  בעליבכתתם הם בעלי 
-לימודי גבוה והם צפויים להתקדם 
יצרו בהתנהגותם כלפי תלמידים 

אלו שיפור משמעותי בהישגי 
.התלמידים הללו



  ציפיות ביצוע

נמוכות של 

ממונים 

מכפיפיהם  

פוגעת בביצוע  

;הכפיפים

ולהיפך!



מנהיגות
מסוגלות  

עצמית

פה אנחנו מזהים את הקשר המתבקש בין  

שיכולה  מנהיגותהמסוגלות העצמית של אנשים ל

להעצים אותה



 מנהיגות(Leadership ) בראיה

-של תורת המערכות המורכבות 

:  היא עוצמה יתרה של גורם בארגון

  יכולת להניע אנשים ולגרום להם

גם אם אין הם , לעשות את רצונו

וגם אם  , חפצים לעשות זאת

המעשה סותר את האינטרסים  

.  שלהם

בראש  , תפקידה של מנהיגות הוא

להבטיח את הישרדותן  ,ובראשונה

.של מערכות

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2014/07/מנהיגות.jpg


הוא , אחרי תבוסה, הנאום הזה

מופת של הפגנת מסוגלות 

והעלאת המסוגלות  , עצמית

תוך שהוא , העצמית של בוחריו

נוטע בהם את האמונה שבסוף 

!  יצליחו במשימה

Yes, we can!



yes we can: ברק אובמה



"ייצור ידע"



,  מכלול תהליכים ואירועים

;  המתרחשים בארגונים

ובהם מתחולל אצל 

שינוי  אנשים בארגון 

,  במיומנויות, בידע

בדפוסי הפעולה  

,ובדפוסי המחשבה

הקשורים לתחומי  

.  הפעולה של הארגון



 הליך אשר אמור לשפר את תפקודו  "הגדרה נוספת היא

של הארגון באמצעות המידה שבה חברי הארגון לומדים 

Schon)"את מה שהם מבצעים בפועל & Argyris  ,

1978.)

המקשר בין הארגון לעובדים, למידה ארגונית היא כלי  ,

ומיועד לשרת את צרכי הארגון בהשגת תוצאות וביצועים  

ומצמצמת  , היא משביחה את ערכם של ארגונים. רצויים לו

שמקשה עליהם לקבל החלטות  , את מרווח אי הוודאות

(.23-21' עמ, 2013, רזי ויחזקאלי)אפקטיביות 



,  המשתנה במהירות, במציאות דינאמית

לאחד המטלות הישרדות הופכת ה

החשובות והמאתגרות ביותר של הנהלות  

:  ודירקטוריונים של ארגונים

 והחרפתההגברת התחרות  ;

השינויים הטכנולוגיים המאיצים  ,

;שמחייבים עדכון מתמיד

שמבינים יותר, תובענות הצרכנים, וגם  ,

שחברות  , ומייצרים סטנדרטים חדשים

...  חפצות חיים חייבות להסתגל אליהם



טען כי בעידן הנוכחי  י'סנג

הצלחתו של ארגון לשרוד לאורך  

ארגון  "זמן מותנית בהיותו

הוא  , לדבריו, ארגון כזה. "לומד

מקום שבו אנשים מגלים ללא "

הרף כיצד הם יכולים ליצור את 

וכיצד יש בידם  , המציאות שלהם

(.20' עמ, 1995, י'סנג)"לשנותה



כל אחד מהם חיוני ותרומתו להצלחת האחר , לדבריו

ולכן קיומם המשותף הוא שמאפשר למידה  , מכרעת

.משמעותית של הארגון

,  הרלוונטיות לכאן, י'סנגנזכיר רק שתי דיסציפלינות של 

,  בקורס, ונחזור אליו כשנעסוק בהרחבה בארגון

"התנהגות ארגונית מאקרו"



  הקשרים שבין

הלמידה האישית 

.  ללמידה של הארגון

" מחויבותו של הארגון

ללמידה ויכולתו ללמוד  

אינם יכולים להיות 

גדולים יותר  

ממחויבותם ומיכולתם 

,  י'סנג." )של אנשיו

(.15' עמ, 1995





"או אפילו תמונות , הכללות, הנחות
,  או דימויים מוטמעים היטב

המשפיעים על הצורה שבה אנו 
מבינים את העולם וכיצד אנו  

(.  16' עמ, 1995, י'סנג" )פועלים

  למידה ממוסדת אמורה לשנות
את המודלים המנטליים 

להתמקד  ; המשותפים של הארגון
בחשיפתם של המודלים הסמויים  

.ולהעמידם לביקורת קפדנית

 זה מתחבר היטב לסוגיית התפיסה
...החברתית מהשיעור הקודם



הקניית ידע תאורטי 
ומעשי

התנסות

חיכוך עם המציאות  )
( מייצר ידע



 פרטים ומחלקות

, כדוגמת מכירות)בארגון

שיווק , משאבי אנוש

כל מייצרים ידע,(וכדומה

שאחראים על  -עובדים ;העת

מביאים -תהליכי ייצור ופיתוח 

שיווק ורבים  , פתרונות ייצור

.נוספים

  אלה מייעלים תהליכי עבודה

ומהווים חלק מהולדת אבני  

,  דרך חדשים בתהליכי למידה

.שיסייעו לארגון לצעוד קדימה

לפני עידן הלימוד , לא בכדי

אנשים למדו מקצוע , הממוסד

'שוליה'בשיטת ה



ותרבות הלמידה וההטמעה של , דרכי ההכשרה של הארגון

!אנשיו הם פועל יוצא של התרבות הארגונית שלו



 שינוי יציב למידה יוצרת
הנובע מעמדות ומידע  בהתנהגות

.של העובדים

 התנסותהיא נעשית באמצעות
.הקניית ידע תיאורטיאו /ו

שינוי וצמיחה  ניתן לתאר אותה כ
.בכל תחום שהוא

 שינוי  למידה אמורה להשיג
הניתן  , של העובדיםהתנהגותי 

.למדידה על ידי תצפית







"ייצור ידע"


