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םינמאמל םושייה :הללכה ןונכתב תונורקע 
םיאטרופסלו 

דדלא ןתיא 

יאטרופסה תרשכהב הללכהה תויזכרמ 

טרופס תוצובק לשו םיאטרופס תרשכה לש םוחתב הלחש ,הברה תומייקתהה 

עוציב תמרלו ישיאה טרופסה יפנעב םימיהדמ םיגשיהל האיבה ,םינורחאה םירושעב 

םילכ טרופסל וקפיס םייחה יעדמ .יתצובקה טרופסה יפנעב תעצקוהמו תמכחותמ 

.יאטרופסה לש הליעיו תקיודמ הנכהלו ןותנ ןמזב יברמ עוציב ןונכתל םינווגמו םיבר 

םיאטרופסה םיטעמו ,תקיודמ תישענו תכלוה םיינפוג םיעוציב לש יוזיחה תמר 

יעוציבב תונושה ,םלואו .היוזח יתלב תינפוג תלוכיב םהינמאמ תא "םיעיתפמה" 

יכ ,הארנ .קתרמה ויפוא תא טרופסל הקינעמה וז איהו ,תמייקו הרירש יאטרופסה 

יאטרופסה לש תיגולוכיספה תונכומה תמרב ריבסהל ןתינ וז תונושמ יתועמשמ קלח 

.תורחת יאנתב דוקפתל תיסקסהו תיגטרטסאה ותנכהב ןכו 

רמולכ ,הללכה םייקתתש חיטבהל שי הצובקהו יאטרופסה לש הליעי הנכה ךרוצל 

הרקמ לכב .ךכל רבעמ ףא ילואו ןומיאב השעש המ תא תורחתב השעי יאטרופסה 

השע ןומיאב ירה ?חילצה אל אוה עודמ" הלאשה תלאשנ ובש ,בצממ ענמיהל יוצר 

"...םימעפ הברה ךכ לכו ,תואיגש אלל ,רדהנ תאז 

םוסרפ םע ,1968 תנשב .תיתוגהנתה תינכת לכב רתויב יזכרמ וניה הללכה גשומה 

תללכה הללכנ ,(JABA)תוגהנתהה לש ימושיי חותינל תעה בתכ לש ןושארה קתועה 

Baer, Wolf 81) הז עדמ לש םייסיסבה םינייפאמה העבשמ דחאכ תוגהנתהב יוניש 

.הדימל ;יגשיה טרופס !הללכה !ןומיא תוטיש :םינראת 

199נ - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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רדלא ותיא 

 1968 ,Risiey) 81) הללכה לש תישומיש היגולונכט" חתפמה רמאמ םוסרפ Stokes

 1977 ,Baer) ןושאר רגתאכ הללכהה אשונ תא ביצה ןכמ רחאל םינש 10 טעמכ

יטרואתה סיסבה תא הוותהו ,תוגהנתה חותינב םיקסועה ךוניח ישנא רובע הלעמב 

וקסעש םירקחמ 270 םירבחמה ורקס וז הבושחו תפקמ הדובעב .הז םוחתל 
:הלאה םינייפאמה תא ושיגדהו ,הללכהב 

לאכ הניה ,*הרבעה הנוכמ איהש יפכ וא ,הללכהל תוסחייתהה .תיביספ העפות ★ 

.הרקיעב תיביספ העפות 

רתויב הבושח העפותכ הרדגוה הללכהה .הדימלב רתויב הבושח העפות ★ 

.הנונכתל תויגטרטסא תורפסב ועיפוה אל תאז תורמל ,הדימלב 

ץבשל ועיצהו תיטמוטוא הללכה תושחרתה לש תורשפאה תא ולספ ,(םש)םירבחמה 

דעו םיעבשה תונש ףוסמ .םידומיל תינכת לכב דרפנ יתלב ביכרמכ הללכהה ןונכת תא 

החתופו ,הללכהה ןונכתב םיקסועה םירקחמה רפסמב יתועמשמ לודיג לח ,ונימיל 

Sulzer-) הארוהה ךילהתמ דרפנ יתלב קלחכ הללכה תושחרתה תחטבהל הקינכט 

 1991 ,Azaroff 81 Mayer).

ךות ,הללכהה ןונכתל תונושה תויגטרטסאה תא גיצהל הניה הזה רמאמה תרטמ 

םידמועה ,םינוש םיעצמא רקוס רמאמה .תורחתהו טרופסה ימוחתל ןתמאתה 

רדגוי ,תישאר .תורחת יבצמל םיאטרופס תנכה ךרוצל ,ןומיאה ןמזב ןמאמה תושרל 

,ןכמ רחאל ,יביטרופס עוציבל םירושקה םינושה ויביכרמ וטרופיו הללכה גשומה 

םיכרד ונודייו ,תורחת ןמזב הללכה תושחרתה לע םידיבכמה םימרוגה וחתוני 

תויגטרטסא תריקסל שדקוי רמאמה לש ירקיעה וקלח .הלא םיישק לע רבגתהל 

,םינמאמלו עוצקמ ישנאל דעוימ רמאמה .םינומיאה ךלהמב הללכהה ןונכתל תונוש 

טרופסה םוחתמ תואמגודב הוולמ אוהו ,םירגובמו םיריעצ םיאטרופס םע םידבועה 

.יתצובקה טרופסה םוחתמו ישיאה 

היביכרמו הללכהה גשומ 

םיאנתהש רחאל ,ןמז ךרואל רמשנ תוגהנתהב יוניש רשאכ תשחרתמ הללכהה 

תוביבסב עיפומ יונישה .ףקותב דוע םניא יונישה תורצוויהל ומרגש םייתביבסה 

 Sulzer-Azaroff)העפות התוא רואיתל "הרבעה" חנומב שמתשהל םיטונ םייביטינגוק םיגולוכיספ

 .(81 Mayer, 1991

1993 ־ ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,תעונתב 

 40

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:38:44 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



הללכה ןונכתב תונורקע 

ודמלנ אלש ,תורחא ךא תומוד תויוגהנתהב םג םשוימו ,דמלנ ןהבש הלאמ תורחא 

,השעמל תללוכ הללכה לש וז הרדגה .(Sulzer - Azaroff 81 Mayer, 1991) תורישי 

־ ותיינקה ךילהת רחאל תוגהנתהב יונישל םיסחייתמה ,םינוש םיביכרמ השולש 

Troutman, Sulzer-Azaroff 81 Mayer, 1991; Alberto 81)רומישו ,הבוגת תללכה ,יוריגתללכה 

וניה טרופסה םוחתב יטנוולר תויהל יושעה ,הללכה לש ,יעיבר ,ףסונ ביכרמ .(1986 

הריקסב ורדגוי ,הללכה חנומה לש םיביכרמה תעברא לכ .םיאטרופס ןיב הללכה 

.ןלהלש 

(stimulus generalization)יוריג תללכה 

םיאנתהמ םינוש יוריג יאנתב תטקננ דעיה תוגהנתה רשאכ ,תשחרתמ יוריג תללכה 

עוציב ,לשמל .Barton 8( Ascione, 1979; Alberto 81 Troutman), 1986) הדמלנ םהב 

עוציב וא ,יתיבה שרגמב ןומיאב דמלנש רחאל ,ץוח קחשמב חלצומ הפקתה ליגרת 

.םינומיאב עצובש יפכ קוידב ,תורחתב הרוקה לע םלשומ ליגרת 

,עוציבה לע רוזחל יאטרופסה חילצמ המכ דע קודבל שי יוריג תללכה ךירעהל ידכ 

םניא תוגהנתהה תללכומ םהילאש ,יוריגה יאנת .תורחא תוביבסב םג ,ןמאתה ובש 

יוריג תללכה שחרתתש ידכ .דעיה תוגהנתה הדמלנ םהבש ,הלאמ ןיטולחל םינוש 

םימייק ויהש הלאל םימוד תויהל השדחה הביבסב יוריגה יאנתמ קלח םיבייח 

,םלואה יאנת ןה ,םינוש ,קחשמ ןמזב הפקתה ליגרת עוציבב ,לשמל .דומילה תביבסב 

.ץחל יאנת םירצוי הלא םייוניש .הביריה הצובקה תוגהנתה ןהו להקה תוגהנתה ןה 

,םלואה תרוצ) הצובקה הנמאתה הבש ,הביבסל המוד עוציבה תביבס ,תאז םע 

לשו ןמאמה לש תוארוהה ןיב ןומיאבו קחשמב ןוימד סייקו (ידכו םילסה ,םיווקה 

.(ליגרתה עוציבל םימידקמ םייוריג)זכרמה ןקחשה 

(response generalization) הבוגת תללכה 

םייונישל איבי תמיוסמ תוגהנתהב יוניש ובש ,בצמל תסחייתמ הבוגת תללכה 

סחייתמ הז הללכה גוס .(Catania, 1984; Skinner, 1953)תורחא תומוד תויוגהנתהב 

תובוגת לש ןווגמ יאטרופסה עצבמ ובש ,בצמל רמולכ ,תוגהנתהב יפרגופוט יונישל 

.םינומיאב תורישי דמלש תובוגתל ףסונב ,(יוריגה יאנתל תומיאתמ) תוידוקפת 

קוזיח יאנתל ורשקנ אלו ,רישי ןפואב ודמלנ אלש ,תובוגת ,אופא ,עצבי יאטרופסה 

םיאצמנ םיפיקתמ השולש רשאכ הריהמ הפקתה לש ןוכנ עוציב ,המגודל .םימיוסמ 

1993 ־ די'נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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רדלא ןתיא 

תפסונ המגוד .דחא דגנ םיינש יבצמב דמלנ הז ןורקיעש דועב ,דחא ןגמ לומ 

תללכה .וכלהמב שוביש לח וא הליפנ הערא םא וליפא ליגרת תמלשה ,תולמעתהב 

לכ ןומיאב לגרתל תורשפא לכ ןיאש ןוויכמ ,טרופסב חלצומ דוקפתל תיחרכה הבוגת 

.תורחתב רצוויהל יושעש בצמ 

(maintenance) רומיש 

דעיה תוגהנתה תא עצבמ יאטרופסהש ,רבדה שוריפ .ןמז ךרואל הללכה אוה רומיש 

.(Alberto 8! Troutman, 1986) ומייתסה ,םלוכ וא ןומיאה יבלשמ קלח רשאכ 

םויס רחאל םישדוח המכ חותימ ןונגסב קחרמל הציפק לש חלצומ עוציב ,המגודל 

.תיבקע תוגהגתהכו הדחכהל תודגנתהכ סג רומיש תונכל ןתינ .הז ןונגס לש דומילה 

.רומישה לש תימושיי המלשה השעמל סה הלאה םיגשומה ינש 

,(תורחת בצמל ןומיאמ) תיעבטה הביבסל הללכוה תוגהנתהש ,המצעלשכ הדבועה 

וא ןווינ לש ךילהת דעיה תוגהנתה תרבוע ,םיתעל .ןמז ךרואל רומיש החיטבמ הניא 

םינקחש ,המגודל .תידיתעה התושחרתה תא ענומ וא תיחפמה ,הדחכה לש ךילהת 

להקהש ןוויכמ ,קחשמב הנגהב עיקשהל םיטעממ ךא םינומיאב הנגה לע "ודבע'יש 

.(דבלב םימישרמ הפקתה יעצבמל עירמ) ךכ לע םתוא קזחמ וניא 

(generalization across subjects) םיאטרופס/םישנא ןיב הללכה 

םיפושח םניא רשא םיאטרופס לש םדוקפת רשאכ ,לוחת םיאטרופס לע הללכה 

לע םימשוימה םייתביבס םיאנתמ האצותכ הנתשמ ,רישי ןפואב ןומיאה ךילהתל 

יבויח קוזיח ןתינ רשאכ ,המגודל .הז ךילהתב ופתתשהש םירחא םיאטרופס 

וטקני םיפסונ םיאטרופסו ,ןומיאה ינפל תימצע הדובע רובע םיוסמ יאטרופסל 

.ןמאמה דצמ והשלכ בושמ אלל וז תיבויח תוגהנתה 

.רפסמ םירקוח ידי לע תונוש תויצאירווב הרקחנ ,(Kazdin, 1977)םישנא ןיב הללכה 

טקפא ;(Bandura, 1971) הרודנב רקח ותוא ,(vicarious) לצאומה קוזיחה ,לשמל 

(Spillover), (Strain, Shores 81 Kerr, 1 976) השילגה טקפאו ;(Kounin, 1 970) לפירה 

1993 - ד"כשת ,2 תרבוח ,כ ךרכ ,העונתב 
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הללכה ןונכתב תונורקע 

הרותיאו הליעי יתלב הללכה 

םייתביבס םימרוג ידי לע תטלשנ הניא תוגהנתהה ובש בצמ םייק אל ,השעמל 
,לשמל)םלשומ וניא םיוסמ עוציב רשאכ .םימרוגה םתוא םהמ איה הלאשה .םהשלכ 

שי ,(הלק הקיטלתאב "ירבסופ" תציפק עוציב וא ,לס רודכב "יטקט ליגרת" עוציב 

גזמ ,להק ,שער ומכ - םיעירפמ םקלח) םימרוג המכ ידי לע טלשנ אוהש ,חינהל 

יוצרהו םיאתמה יוריגה ידי לע ולוכ טלשנ וניאו ,(םירחא םינקחש דצמ "ץחל" ,ריווא 

םילולע םיעירפמ וא םייארקא םימרוג .(ידכו ףרה הבוג ,זכרמה ןקחשה תוארוה) 

היהת ןקחשה רובע הלא םימרוג לש האצותה רשאכ רקיעב ,ןמאמה תינכת תא שבשל 

ךלמ" תויהל ידכ םילס לש בר רפסמ עולקל ןיינועמ ןקחשה ,לשמל)תקזחמו תיבויח 

םילוקיש בקע לסל תוקירזב טעמל התייה ןמאמה תארוהש הדבועה ףא לע "םילסה 

לע עירכמ חרואב םיעיפשמ םייוריג וליא ,אופא ,איה תיזכרמה הלאשה .(םייטקט 

?הלא םייוריגב טלוש ימו ,יאטרופסה לש יפוסה דוקפתה 

םייתביבסה םימרוגה תא רתאל שי ,האולמב תשחרתמ הניא הללכהה רשאכ 

 Alberto &I הלאה םירקמב תשחרתמ הליעי יתלב הללכה .התושחרתהל םיעירפמה

 :(Troutman, 1986; Sulzer - Azaroff 81 Mayer, 1991

רסח וא ,ואולמב רסח (הבוגתל םרוגה ,רמולכ) טלוש תויהל רומאש ,יוריגה 

.(ודיב ליגרתה רפסמ תא ןמסל חכש זכרמה ןקחשה ,המגודל) תיקלח 

תוערפה) טלושה יוריגהמ רתוי םיקזח םיעירפמ םייוריג הביבסב םימייק 

.(תורחתב תופצל אב תרחבנ ןמאמ ,להקהמ 

הבוגת ןמז ,קויד ,בצק תניחבמ) בטיה ולגרות אלו ודמלנ אל תויוגהנתהה 

.תיעבטה הביבסב קוזיח ורשפאיש הדימב ,(המצעו 

רבד לש ושוריפ .(contingencies of reinforcement)םודר קוזיח שחרתמ םיתעל 

םניא ,יאטרופסה ידי לע לעופב םיעצובמהו ,ןמאמה ידי לע םייוצרה םיעוציבהש 

הנגהה םוחת ןללגבש תוביסה תחא ,המגודל .הביבסה ידי לע קוזיחל םיכוז 

דצמו להקה דצמ םודר קוזיח איה הפקתהה םוחתמ חתופמ תוחפ רודכ יקחשמב 

תויוליעפ קזחל םיטעממו הפקתה יעצבמ קזחל םיברמ רשא ,תרושקתה יעצמא 

.הנגה 

ידוקפת חותינ עצבל שי הללכהה לש התוליעי לע םיעיפשמה םימרוגה תא רתאל ידכ 

טלושה יוריגה סא .דקפתל םיאטרופסה םירומא םהבש ,םיאנתה לשו תומוקמה לש 

תתל תורשפא ןמאמל ןיא ,םירחא םיאנת לשב וא שער לשב ,לשמל) תואיצמב רסח 

.ןומיאב תאז לגרתל שי (קחשמה ךלהמב םינקחשל תוארוה 
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רדלא ותיא 

הללכה דדועל ידכ יברמ ץמאמ השוע ןמאמהש ,החנהה לע ססובמ ליעל ןועטה לכ 

ףסונ לושכמ רצוויהל לולע םיתעל ,םלואו .ןמז ךרואל שחרתתש חיטבהל ידכו 

ןכ ,טעומ ןמאמה לש ימצעה ונוחטיבש לככ .ומצע ןמאמב ץוענה הללכהה תושחרתהל 

םתואש ,םיאטרופסכ ההובג הטילש תמר חיטבהל ןתינה לככ השעיש ,יוכיסה בר 

.ןמאמב יאטרופסה לש תולתה תרבגה איה הז דעי תגשהל םיכרדה תחא .רישכמ אוה 

לוהינה תגרד םוצמצלו יאטרופסה לש "שפוח"ה םוצמצל חרכהב תמרוג וז תולת 

םיססובמה ,םימישרמ םיגשיהל עיגהל טלחהב ןתינ הזכ ןומיא סופדב .ולש ימצעה 

,המגודל) ויעוציבב ןמאמה לש הבר תוברועמ לעו יאטרופסה םע קודה רשק לע 

תא אלמל וינקחשמ שרודו ,קחשמה יבלש לכב ףרה אלל וינקחש תא ךירדמ ןמאמה 

,"םיטובור"כ םינקחשה םידקפתמ הז בצמב .(הגירח לכ אלל ,תונדפקב ויתוארוה 

תונורתי הז סופדלש ,ןבומ .םנמאממ ולביקש תוטלחהה תא םפוגב םיעצבמה 

תלוכיל ,"שרגמל ץוחמ" ןמאמה לש תוטלחהה תלבק תלוכיל םירושקה ,תונורסחו 

בר שער ,הלוח ,קחרומ) דקפתמ וניא ןמאמהש בצמב ,יאטרופסה לש עוציבה 

בלשב םייסי ןמאמהש החנהב יאטרופסה לש תיאמצע תוחתפתהל ,(ידכו ,שרגמב 

.דועו ,יאטרופסה לש תויתריציה תמרל ,ודיקפת תא םיוסמ 

הללכהה ןונכתל תויגטרטסאה 

.(Baer 81 Wolf, 1970: 320) "המצעמ תבלבלמ הניא ,חרפה ומכ אלש ,תוגהנתהה" 

תופצל ןיאו התוא ןנכתל שי .יטמוטוא ןפואב תשחרתמ איה ןיא ,הללכהב ןידה אוהו 

תחאה .תוירקיע תוביבס יתשב ,השעמל ,רבודמ טרופסה םוחתב .הילאמ שחרתתש 

תביבסב יוריגה יאנתש לככ .תורחתה תביבס איה ,היינשהו ,ןומיאה תביבס איה 

שחרתתש ,יוכיסה לדג ךכ ,יאטרופסה ןמאתה םהבש ,םיאנתל םימוד תורחתה 

לע זמרמ אוהו ,(תורחתה יאנתל םימוד ןומיאה יאנת)ןוכנ ךופהה בצמה םג .הללכה 

ןמא אוה טרופסב חיכש בצמ .ןלהל וראותיש הללכהה ןונכתל תויגטרטסאהמ קלח 

יאטרופסה תא ןיכמ ןמאמה ובש בצמ רבדה שוריפ .(Stokes 81 Baer, 1977).הווקו 

יבצמל יטמוטוא ןפואב ללכוי ןומיאב גשומה תוגהנתהה יונישש הווקמו ,תורחתל 

יתלבו יקלח ןפואב עצבתת הללכהש וא ,םשגתת אל וז הווקת םירקמה בורב .תורחת 

וראותי ןלהל .תויגטרטסא רפסמ וחתופ ,תילמיטפוא הללכה חיטבהל ידכ .קיודמ 

חותינ תורפסב הבחרהב תוראותמה ,הללכהה ןונכתל תויסיסב תויגטרטסא עשת 

.(Baer 81 Stokes, 1977; Stokes 81 Baer, 1977; Stokes 8! Osnes, 1989)תוגהנתהה 
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הללכה ןונכתב תונורקע 

תללוכה ,יוריג .הללכהה יביכרמל םאתהב תוצובק שולשל וקלוחי הלא תויגטרטסא 

לש תויגרטסאה תצובקו תויגטרטסא יתש תללוכה ,הבוגת תויגטרטסא עברא 
.תויגטרטסא 3 תללוכ ,רומיש ,ישילשה ביכרמה 

יוריגה תללכה לש הנונכתל תויגטרטסא 

.יוריג תללכה לש תמיוסמ הדימ אלל ,תיביטרופס תוליעפ עוציבב חילצהל ןתינ אל 

.תורחתה ךלהמב — ןומיאב דמלנה לש םושייה הניה טרופסב יוריג תללכה ,הדוסיב 

ךכב ,יאטרופסה לש עוציבה תמר תאלעהב הבר תובישח יוריגה תללכה לש ןונכתל 

.תורחתב םינתשמ תומוקמלו םיבצמל ויתובוגת תא םיאתהל ול תרשפאמ איהש 

איהו ,תיביטרופסה תורחתה לש קתרמה הייפואמ דרפנ יתלב קלח איה וז המאתה 

עברא תוללכנ וז תרגסמב .יביטרופסה עוציבה תוכיא תא תעבוקה וז השעמל 
.תויגטרטסא 

סא ,דאמ יוצר .(intruduction to natural contingencies) תורחתה םוקמב ןומיא 

ןומיאה ךילהתב םימכסמה םיבלשה תא םייקל ,תינכט הניחבמ ירשפא רבדה 

ךכבו ,תיתימאה "הריז"ב ןמאתי יאטרופסהש ,חיטבהל ןתינ ךכ .תורחתה םוקמב 

,המגודל .תורחתה תביבסמ םיעבונה ,םייופצ יתלבה םיבצמה םומינימל דע ותחפי 

,וינייפאמ תא ריכהל ידכ תורחתה לש לולסמה ךרואל הדש תציר לגרתל דאמ יוצר 

תוחפל םייקל םישקבמ םיבר םינמאמש עודי .ידכו ריוואה גזמ תא ,חטשה יאנת תא 

תלקתנ וז השקבש ,הביסה .התבירי םע םתצובק דדומתת ובש םלואב םינומיא המכ 

לש יוריגה תללכהב עוגפל ןוצרה איה ,תחראמה הצובקה דצמ בוריסב םיתעל 

.תחרואה הצובקה 

יוריגה תללכה .(program common stimuli) תורחתה םוקמב חיכש יוריג ןונכית 

הללכהה תוריבס ,ןומיאה בצמב יוריגל המוד תואיצמב יוריגהש לככ .תיסחי איה 

גזמ יאנת ,לשמל) הללכהה תביבסב םייתועמשמ םייוריג רתאל שי ,ךכיפל .הלדג 

,ינשער להק ,"םישק" םילס ,תודימ רצ םלוא ,לתופמ הציר לולסמ ,םישק ריווא 

הריכזמה (היצלומיס)הימדה רוציל ,רמולכ ,ןומיאה תביבסב םתוא תומדלו ,(ידכו 

,םייתעבש הבושח איה םלוא ,הרקמ לכב היוצר וז היגטרטסא .תואיצמב בצמה תא 

.תורחתה םוקמב ןמאתהל ןתינ אל רשאכ 
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רדלא ותיא 

הצופנ תועט .(teach enough stimulus examples)יוריג תואמגוד ןווגמ לש דומיל 

תופצלו ,דומילה אשונל הרושקה ,תחא הבוט המגוד דמלל איה ךוניחה םוחתב 

ךומתל ידב .(Baer, 1981)וז המגוד ךמס לע הללכה עצבל םילגוסמ ויהי םידימלתהש 

,יוריג יאנת המבל רמוא הווה ,םיבצמ המבל יאטרופסה תא ףושחל שי הללכהב 

ירושימ חטשב הציר ,לשמל) םינוש תומוקמב ונמאל שי .דקפתל יושע אוה םהבש 

תא עירכהל םייושעה ,רתויב םיבושחה םיבצמב דקמתהלו (יררה חטשבו 

יונישל ביגהל דציכ ,םינקחשה תא ןמאל בושח לסרודכב ,המגודל .תודדומתהה 

.יטקט יונישב עיתפמ הביריה הצובקה ןמאמש הרקמב ,ביריה לש הנגהה תטישב 

יוריג יאנת לש בר ןווגמל ןומיאה ךלהמב םינקחשה תא ףושחל יוצר הז ךרוצל 

לגרתל :לשמל ,םינוש םישנא לש תוארוהל ביגהל יאטרופסל רשפאל שי .םינתשמ 

תא ךירעהלו דומלל שי ."קחשמה ילהנמ"כ םידקפתמ םינוש םינקחש רשאכ ,קחשמ 

םייטקט םייונישל םמצע םימיאתמ םינקחשה םאה)הללכהה לש התושחרתה תדימ 

לגרתל יוצר ,ןבומכ .אבה ןומיאב תופסונ תואמגוד קפסל ךכל םאתהבו (?קחשמב 

.רתוי םיבכרומ םיבצמ יאטרופסה ינפב םיגיצמש ינפל ,תיסחי םיטושפ יוריג יבצמ 

.דבכה לא לקה ןמ ללכה יפל גוהנל ,רחא ןושל 

והמ טילחהל ידכ .תטלחומ הבושת ןיא וז הלאשל ?ןומיאב גיצהל שי תואמגוד המכ 

יכילהתב ,דעיה תוגהנתה לש הייפואב בשחתהל שי תואמגודה לש יוצרה רפסמה 

יאנתב ,םיידוחייה םיאנתב הליעפ הבוגתל יאטרופסל תונתינה תויונמדזהב ,ןומיאה 

ןומיאה ןונכת תא .יאטרופסל ונתינש םיקוזיחה לש הירוטסיהבו ,םימייקה קוזיחה 

םוקמב םיירשפאה םייונישה לעו םייתביבסה םיאנתה לע ךמתסהב עצבל שי 
.הללכהה 

ןנכותמ יתלב ןומיא ושוריפ ישפוח ןומיא ,תיללכ .(train loosely) ישפוח ןומיא 

,םירקמה ינשב .יוריג תואמגוד ןווגמ לש דומילל המוד וז היגטרטסא .שארמ 

אל"ש ידכ ,םינתשמו םינווגמ יוריג יאנתב תוסנתהל יאטרופסל רשפאל אוה ןורקיעה 

םיאנתב הכלהכ ביגהל לגוסמ היהיש ירכו תורחתב םינתשמ םיבצממ "עתפוי 

ןונכת רדעיה לעו ןמאמה תויחנה תויארקא לע השגדה הנשי וז היגטרטסאב .םינתשמ 

יוריגה יאנתב טולשל טעממ ןמאמה .יוריגה יאנת תיימדהב שארמ ןווכמו רורב 

ובש ,בצמה איה הז ןיעמ "הטילש רסוח"ל המגוד .קוזיח יאטרופסה לבקמ םהבש 

,ןומיאב םיפוצה םישנאה לע הטילש ןיא רשאכ ,חותפ ןוידטציאב ךרענ ןומיאה 

ןווגמ תגצה לש היגטרטסאה ןיב ינושה .ידכו זוכירל "םיעירפמ"ה ,תורעה םיריעמה 

יאנתב הטילש ןמאמל ןיא ןאכש ,ךכב איה ,וז היגטרטסא ןיבל יוריג תואמגוד 

םהילא ,יוריגה יאנת תא ןווכמב ןמאמה רחוב תואמגוד ןווגמ דומילב וליאו ,יוריגה 
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הללכה ןונכתב תינורקע 

דקפתל יאטרופסה תא רישכמ שארמ ןנכותמ יתלב ןומיא .יאטרופסה ףשחיי 
דומילש דועב ,הלא ןיעמ םיבצמל ותפישח ידי לע םייופצ יתלב םינתשמ םיאנתב 

,תורחתב רצוויהל םייושעה םימיוסמ םיבצמל יאטרופסה תא ףשוח תואמגוד ןווגמ 

.הלא (יוריג יאנתב) םיבצמב יאטרופסה תבוגת תא ידוחיי ןפואב לגרתמו 

,ןנכותמ ןומיאמ רתוי הלודג םיבאשמ תעקשה ךירצמ שארמ ןנכותמ יתלב ןומיא 

ידי לע גצומה ,דומילה רמוחב יאטרופסה לש תומדקתהה ךילהת תא תצקמב טאמו 

ןונכת תמרו ןמאמה דצמ תויתריצי לש הבר הדימ שרוד הז ןיעמ ןומיא .ןמאמה 

ןמאמה תטילש .הדיפקב ןנכתל שי "םיננכותמ יתלב" םיבצמ םגש ןויכמ ,ההובג 

תויהל הלולעש הדבוע ,תמיוסמ הדימב תתחופ ,וז היגטרטסא לש ןומיאה ךלהמב 

ןומיאש הדבועה ."המר דיב ןומיאב טולשל" םיגהונה ,םינמאמ רפסמל החונ יתלב 

הלולע ,ןומיא ותואב דוע תופצנה ,תוידיימ תואצותל ךילומ וניא שארמ ןנכותמ יתלב 

.הז גוסמ ןומיאב עיקשהל ןמאמה תענהמ תיחפהל 

הבוגת תללכה לש ןונכתל תויגטרטסא 

,הארנ .הבר תירקחמ תוסחייתהל הבוגתה תללכה התכז אל ,יוריגה תללכהל דוגינב 

דמלנה תא עצבל הידימלתמ הפצמ ךוניחה תכרעמש ךכב איה הז לדבהל הביסה יכ 

יפכ קוידב ,הנוכנ הרוצב ןחבמב תולאשה לע תונעל לשמל ומכ ,תקיודמ הרוצב 

— הבוגתה תללכה ,ירק — תויתריציהו ןוויגה .(יוריג תללכה) רועישב ודמלנש 

תא ונא םידדועמ ריעצ ליגמ רבכ .םייד םישגדומ םניא ,הלא תובושתב םיעקשומה 

םיטרפ רוכזל תושרודה תורצק תולאשמ םבור םיבכרומה ,םינחבמב חילצהל ונידלי 

רמולכ — "םיתנכותמ" םישענו םיאטרופסה םיכלוה טרופסה םוחתב םג .םינוש 

הבוגתה תומלשל וז תוברקתה .ןומיאב ודמלש יפכ קוידב םינותנ םייוריגל םיביגמ 

יקחשמב טלוב רבדה .יביטרופסה עוציבב תויתריציהו ןוויגה ןובשח לע האב ,יוריגל 

םינותנה הנורחאל םיטלוב םהבש ,ףערודכו דירודכ ,לגרודכ ,לסרודכ ומכ ,רודכ 

,הלועמה ינפוגה רשוכה ,(םהבוג רקיעב) םיאטרופסה לש םימישרמה םיינפוגה 

לש הלועפה שפוח "ןובשח לע" םיאב הלא .קחשמה ךלהמב תואיגשה טועימו 

ךכמ תעבונ וז העפות .קחשמב תויתריציהו ןוימדה תלעפה ןובשח לעו םיאטרופסה 

,תושקונ תויטקט תוארוהל דמציהלו עוציבב תומלשל עיגהל םיפידעמ םינמאמהש 

ןיא .קחשמה ךלהמב םייוניש עצבלו תוטלחה לבקל םיאטרופסה תא רישכהל םוקמב 
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ודלא ןתיא 

םיבאשמו ןמז תשרודו רתוי הברה השק קחשמב תויתריציל הרשכהש ,קפס לכ 

.ךשוממ ןמז קרפ רחאל קר םיתיעל םלוא ,הלועמ עוציבל ואיבי םנמאש ,םיבר 

.תויגטרטסא יתש תוללכנ ,רומישה ןונכת לש ,וז הצובקב 

המוד וז היגטרטסא .(enough response examples) הבוגת תואמגוד ןווגמ דומיל 

ןווגמ יאטרופסה ינפב גיצהל שי יכ אוה ןאכ ינושה .יוריג תואמגוד ןווגמ לש דומילל 

לופיל לולע למעתמה םהבש ,םיבצמב ,לשמל .םיוסמ יוריג לע ,הבוגתל תואמגוד 

ךשמהל תופולח ןווגמ וינפב גיצהל ןתינ ,םיוסמ עוציב ךלהמב לשכיהל וא רישכממ 

ליחתהל ,יוגשה טנמלאה לע רוזחל ,הרק אל רבד וליאכ דימ ךישמהל ,ןוגכ) ,ליגרתה 

יאטרופסה ידיב עייסל תויושע ןומיאה ןמזב תודמלנה הלא תופולח .(ידכו ,בוש 

לש ןווגמל יאטרופסה תפישח .תורחת יאנתב עוציבה תעב יקלחה ןולשכה לע תופחלו 

תללכה לש התושחרתהל יוכיסה תא ריבגת םינומיאה ךלהמב הבוגת תויורשפא 

,ןומיאב תורישי ודמלנ אלש תובוגת עצבל יאטרופסה לש ותלוכי תא ,רמולכ .הבוגתה 

.תורחתה תעב 

גיצה ןמאמהש רחאל . (reinforce variety of responses)ןומיאב תובוגת ןווגמ קוזיח 

רתי ןיגפהל יאטרופסהמ שורדל ןתינ ,הבוגת תויורשפא לש ןווגמ יאטרופסה ינפב 

רגאמ לש רשועבו ןוויגב יוטיב ידיל אובת וז תיתריצי תלוכי .ויעוציבב תויתריצי 
ביגהל יאטרופסהמ שורדל שי וז תלוכי חיטבהל ידכ .יאטרופסה לש תובוגתה 

יוצר ,לשמל .עוציבה תעשב תידיימ וקזחלו םימיוסמ םייוריג לע םינוש םינפואב 

לא ברקתמ ובירי רשאכ ,רודכה תרזחהל םיכרדה ןווגמ תא יאסינטה לצא קזחל 

.(ידכו ,תידגנה הניפל השלח הטבח ,הניפל הקזח הטבח ,תשקב רודכה תרזחה)תשרה 

ודמלנש תובוגתל תוהז ןלוכ אל םא סג ,יאטרופסה תובוגת תא קזחל ןמאמה לע 

לצא תויתריציה דודיע .תילילש הדימלל תוכילומ ןניאש יאנתב ,ןומיאב תורישי 

.םיידוחיי םייוריגל תוריהמבו ןוכנ ביגהל ותלוכיבו ותויחמומב עגפי אל יאטרופסה 

ענמיהל ,םינפוא ןווגמב ביגהל יאטרופסה תא רישכי ידוסיו םיאתמ ןומיא 

.ויעוציבב "תיטקטה תושימג"ה תא ריבגהלו תויטמגודמ 

רומישה ןונכתל תויגטרטסא 

תללכה לש ליעי ןונכת .רומישה ביכרמל תסחייתמ תישילשה תויגטרטסאה תצובק 
תוגהנתהב יונישה רומישל תיתועמשמ הרוצב םורתי הבוגתה תללכה לשו יוריגה 

דרפנ יתלב קלחל תוכפוה ,תונוש תוביבסב קוזיחל תוכוזה ,תויוגהנתה .ןמז ךרואל 
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הללכה ןונכתב תונורקע 

תויוגהנתה עוציבב תיבקע החלצה .יאטרופסה לש "תויוגהנתהה ראוטרפר"מ 

תא ריבגת ,(לגרודכב ,"11-ה תדוקנמ ןישנוע תטיעב" עוציב ,לשמל) תומיוסמ 

ססבתת םיוסמ ןולשכ רחאל וליפא ,ךכבו .וז תוגהנתה לש הדחכהל תודגנתהה 

ידוחיי ןפואב ולגרות אלש תובוגת ןווגמ לש חלצומ עוציב .רמשיתו הללכהה 

תא אוה םג ריבגי (קחשמב "תיטקט הקוצמ"ל םייתריצי תונורתפ ,לשמל)םינומיאב 

ןונכתל ףסונב .הללכהה רומישל עייסי ךכבו ,ןמז ךרואל וז תוגהנתה לש "התודימע" 

ידכ ,םינומיאה ךלהמב ,תובר דוע תושעל שי ,הבוגתה תללכהלו יוריגה תללכה 

ודעונ ןלהל וטרופיש תויגטרטסאה שולש .תודמלנה תויוגהנתהה רומיש תא חיטבהל 

,םייאמצע םיאטרופס תרשכהל תומרותו ,םינומיאב דמלנה רומיש תא חיטבהל 

.םהינמאמ לש הקודה הכימת אלל סג ,ןמז ךרואל ,החלצהב דקפתל םילגוסמה 

קוזיח תויולילת .(aim for natural contingencies) תויעבט קוזיח תויולילמ תנכה 

דצמ ילולימ ץחל ,לשמל)םידקמה יוריגה ןיבש שלושמה רשקל תוסחייתמ תויעבט 

הוולמה האצותה ןיבו (ההובג זוכיר תמר ,לשמל) יאטרופסה תבוגת ןיב ,(להקה 

קוזיחב תוולמ ןניאש ,תויוגהנתה .(םינקחשה לשו ןמאמה לש דודיע ,לשמל)וז הבוגת 

לככ וקזוחי תודמלנה תויוגהנתההש גואדל שי ןכל .תורמשנ ןניא תיעבטה הביבסב 

,קהבומ קזחמ יפוא תלעב תוגהנתה דמלל םירחוב ונא רשאכ .ןומיאל ץוחמ םג ןתינה 

רשאכ ,לשמל (Baer 81 Wolf, 1970) תיתוגהנתה תדוכלמ ונמטהש רמאל ןתינ 

רחאל וז תוליעפל "ורכמתי" םישנאה בור ,(יקס)גלשב השילגה תונמוימ תא םידמול 

הטושפ הבוגת קר ,רמולכ .המצעה בר קזחה הייפוא לשב הנושארה יקסה תשפוח 

הנגהל הריהמ הדיריש ,ןלסרודכל חכוי סא .תדוכלמל סנכיהל ידכ השורד רתויב 

לופי" אוהש ,חינהל ריבס ,להקה תדהאבו תובר קחשמ תוקדב ותוא הכזמ 
.ןמז ךרואלו הבר תובהלתהב הנגהה ןורקע תא ץמאיו "תדוכלמב 

קוזיח תא תונדפקב ןנכתל ןמאמה לע יאטרופסה תוגהנתה לש רומישב ךומתל ידכ 

תורחת ינפל ידוסי םומיחש ,חכוה םא .תורחתה ךלהמב תויוצרה תובוגתה 

םג ןתינ .םומיחה ןמזב ךכ לע וחבשל שי ,ויעוציבב יאטרופסל עייסי הלק הקיטלתאב 

ותנכה תא חבשל ונייצי תרושקת ישנאו םיתימעש ךכל םורגלו םוכחתב לועפל 

יגשיהב רופישל ךשמהב ךילוי הז יוצר לגרהש ,רעשל ריבס .יאטרופסה לש תידוסיה 

עוציב ךשמהב ךומתי ,האצותה ןיבל תוגהנתהה ןיב יעבטה רשקהו ,יאטרופסה 

היוצרה תוגהנתהה תא רמשי יעבט קוזיח לש הז בצמ .ןמז ךרואל ,תוגהנתהה 

.שורדה םומינימל דע םיננכותמה םיקוזיחה ןומזת תא "ללדל" ןמאמל רשפאיו 
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רדלא ןתיא 

.(indiscriminabie contingencies) תונחבומ יתלב קוזיח תויולילתב שומיש 
.רומישה לש הדחכה עונמל דעונ ,תונחבומ יתלב קוזיח תויולילתב שומישה 

ינפב תודימע ןניא ,ךשמתמ קוזיחמ האצותכ תורמתשמהו תוחתפתמה ,תויוגהנתה 

יתשב שמתשהל ןתינ וז הלבגמ לע רבגתהל ידכ .קספנ קוזיחה רשאכ ,הדחכה 

:תוקינכט 

.ותוגהנתה קזוחת יתמ עדוי יאטרופסה ןיא ובש ,בצמ והז .הנתשמ קוזיח ןומזת ★ 

םיוסמ ןמז קרפ רחאל אלא ,תידיימ ןתינ וניא קוזיחה ובש ,בצמ .יוחד קוזיח ★ 

.קוזיחה ןתינ הניגבש ,היוצרה תוגהנתהל ותוא רשוקה ,רבסה ףוריצב 

ןפואב וקזחל שי ,השדח תונמוימ שוכרל יאטרופסה לע םהבש ,םינושארה םיבלשב 

יאטרופסה רשאכ ,ךשמהב .דעיה תוגהנתהל תיתגרדה תוברקתה לכ לע ךשמתמ 

דחא קוזיח ןיב ןמזה קרפב יוניש ךות קוזיחה ןומזת תא ללדל שי ,תונמוימב טלוש 

ריבגמ ,קזוחי יתמ עדוי וניא יאטרופסה רשאכ ,קוזיחה לש הנתשמ ןומזת .והנשמל 

,ןלסרודכ ,המגודל .ןמז ךרואל העוציב תא חיטבמו תשכרנה תוגהנתהה תודימע תא 

רשאכ ,הז עוציבב דימתי אל ,הנגהל תוריהמב רזחש םעפ לכב תוחבשתל לגרוהש 

םיעובק יתלב ןמז יקרפב םינתינה םיקוזיח ,תאז תמועל .םיקוזיחה ךרעמ קספוי 

ךרעמ רשאכ םג ,וז תוגהנתהב תויבקעל ומרגיו ,הנגהל הדיריה תורידת תא וריבגי 

.תינמז קספומ םיקוזיחה 

ידי לע בטיה השכרנ וז רשאכ ,תוגהנתהה רומיש תא ריבגי יוחד קוזיח ןתמ 
יקרפ ךשמב ןומיאב דקפתמ יאטרופסה ובש ,בצמ תרצוי קוזיחה תייחד .יאטרופסה 

וא ןומיאה םותב ןתינ קוזיחה .ידיימ קוזיח תלבק אלל םיכלוהו םיכשמתמ ןמז 

תא התכיזש תוגהנתהה לע טרופמ רבסהב הוולמו ,םינומיאה תרדס םותב 

ןמאמה תושרל םידמועה ,םיללכושמה היגולונכטה יעצמאב .קוזיחב יאטרופסה 

היוצרה תוגהנתהה תא גיצהלו רוזחל ידכ ואדיו תוטלקהב שמתשהל ןתינ ,יעוצקמה 

יאטרופסה תא רישכי יוחד קוזיח .(1990 ,רדלא) העצובש רחאל בר ןמז הקזחלו 

הקזוחש ,תוגהנתהה לש התודימע תא ריבגיו ,םיכשמתמ תורחת יבצמב דוקפתל 
.הדחכה ינפב 

לש התושחרתה תחלצהל ירקיעה חתפמה .(self-management)ימצע לוהינ דומיל 

ןונכתב ךישמהל תורשפא לכ ןיא ,השעמל .ומצע יאטרופסה לצא אצמנ הללכה 

.הגרדהבו תויתטישב הללכהה ןונכת תא קיספהל וא טיעמהל שי ןכלו ,דעל הללכהה 

תואצותה תא םשיימו ,ומצעל םידעי ביצמ יאטרופסה ובש ,ימצע לוהינב ןומיא 
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הללכה ןונכתב תונורקע 

הז ןורקיע .ןמז ךרואל תוגהנתהב יונישה תללכה לש החלצהל חתפמה אוה ,ומצעב 

(ןומיא יבצמב אל)תואיצמב קוזיחה תויורשפא םהבש ,םיבצמב םג רתויב ליעי היהי 

.תומלש יתלב וא ,תושלח ןה 

םלוא .םיריעצה םיאטרופסה תרשכהל םינושארה םיבלשב דוע דמלל שי ימצע לוהינ 

שי .ןומיא לכב עוציב ינותנ לש תימצע הבצה דדועל ןתינ םיסונמ םיאטרופס לצא םג 

,תואמצע ןיגפמ אוהש תמיא לכ ,וקוזיח ידי לע יאטרופסה לש ימצע לוהינ דדועל 

םיוולמ םניא הלא רשאכ סג ,לוגרתב הדמתהו (רותיו־יא)ןומיאה ךלהמב תושיחנ 

םידקמו ןומיאה ינפל עיגמ יאטרופסה רשאכ ,המגודל .ןמאמה לש החוקפה וניעב 

ןומיאה ךלהמב ויעוציב תא םשור יאטרופסה רשאכ ;הקול אוה ובש ,עוציב לגרתמו 

בויחב הלא םיבצמל סחייתהל בושח .ימצע לוהינ ןיגפמ אוה ,רופישל םיכרד ןנכתמו 

ןגפוי ימצע לוהינש תורבתסהה תא תיחפהל לולעש "הדחכה" לש ךילהת עונמל ידכ 

רמוח תיינקהל ףילחת הווהמ וניא יאטרופסה לש ימצע לוהינ ,ןבומכ .דיתעב םג 

תאו יאטרופסה תקופת תא ריבגמ ימצע לוהינ .ןמאמה לש רקובמ בושמלו יעוצקמ 

לוגרתה ךשמה ךות ןמז ךרואל רמשיי דמלנה רמוחהש חיטבמו ,ןומיאה לש ותוליעי 

.ןמאתמה ידי לע יאמצע חרואב ורופישו 

תוצלמהו םוכיס 

ןונכת ךרוצל ןמאמה תושרל תודמועה ,תויגטרטסא ןווגמ ורקסנ הז רמאמב 
,רומישהו הבוגתה תללכה ,יוריגה תללכה :םיביכרמה תשולש םושיי .הללכהה 

.תויורחתב הצובקה / יאטרופסה תחלצהל עייסל יושע יתנשה םינומיאה ךרעמב 

הניא ,תורחתה ןמזב (יוריגה תללכה) םינומיאב דמלנה תא החלצהב עצבל תלוכיה 

לש ותלוכי .הללכהה ןונכת ידי לע הרפשל ןתינו יאטרופסה לש "ויפוא"ב קר היולת 

תללכה) םינוש תורחת יבצמב תונורתפ לש רישע ןווגמב שמתשהל יאטרופסה 
.ןמז ךרואל ההובג תלוכי תגצהלו ויעוציב רופישל יחרכה יאנת הניה (הבוגתה 

תא וריבגי ,(רומישה) ןמזה ןחבמב םידמועה ,םייתוכיא םייביטרופס םיעוציב 

תוירקמב היולת הניאש ,תכשמתמ החלצהל ועייסיו ,הצובקה / יאטרופסה תוביצי 

.דבלב 

תואיצמבש ,רורב .הללכהה ןונכתל תונוש תויגטרטסא 9 וטרופ םיביכרמה תשולשב 

לש בוליש אלא ,תרחאל תחא היגטרטסא ןיב תטלחומו הרורב הדרפה עצבתת אל 
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רדלא ןתיא 

ןמאמה ןהו יאטרופסה ןה .יאטרופסה יכרוצל ןתמאתה ךות תויגטרטסא המכ 
הבשחמ וב שיש בוליש .םימישרמ םיגשיהל עיגהל ידכ הבר תויתריציל םישרדנ 

,ןהמ תחא לכ תוידוחיי לע הרימש ךות ,ןאב תוראותמה תויגטרטסאה ןיב ףועמו 

ןווגמ לכ תא םשייל ןויסינה .יאטרופסה יעוציבב הללכה תושחרתה חיטבהל יושע 

םיבלשל הללכהה ןונכת תא םיאתהל שי .ליעי וניא לבגומ ןמז קרפב תויגטרטסאה 

תינכת לש בלש לכב םיבושחה םיטביהה תא שיגדהלו ,יאטרופסה תנכהב םינושה 

שי ,םינוש םישרגמב וא תומלואב ךרענה ךורא רינרוט ינפל ,המגודל .םינומיאה 

יתלב ןומיא ומכ תויגטרטסאב שמתשהלו יוריגה תללכה לש הנונכת תא שיגדהל 

ךלהמב ,םשייל םינמאמ דדועל שי .יוריג תואמגוד ןווגמ ומכו שארמ ןנכותמ 

.יאטרופסה תחלצהל וב םינומטה תונורתיה ןיגב הללכהב ןומיאה תא ,םינומיאה 

.םיריעצ םיאטרופס םע הדובעב תתל שי הללכהה ןומיאל תדחוימ בל תמושת 

לצא ססבל ידכ דרפנב היגטרטסא לכ לע תידוסי הדובעל םוקמ שי ,הז הרקמב 

.תורחתב חלצומ דוקפתו ,יביטרופס םייח חרוא ,םיליעי ןומיא ילגרה יאטרופסה 

םלוא ,יטיאו ךשוממ ךילהת ומה םיריעצה םיאטרופסה לצא ימצעה לוהינה דודיע 

םניאש הלאכו ,םיצחל ינפב םידמועה ,םיאטרופס "םיבהוא" םינמאמש ,עודי 

ליגב תידוסי העקשה .תורחתבו ןומיאב םיבר םיצמאמ עיקשהל ידכ "טוש"ל םיקוקז 

קיפהל דיתעב וינמאמל עייסתו רתוי "לשב" יאטרופסה ובש ,בלשב תוריפ בינת ריעצ 

.יאטרופסה לש םינומיאה ךרעממ תיברמ תלעות 

לש תחלצומ הרשכהל הלא תויגטרטסא לש ןתמורת תא רוקחלו ךישמהל בושח 

בקעמ .תויורחת תארקל םירגוב םיאטרופס לש הליעי הנכהלו םיריעצ םיאטרופס 

םידחוימה םייתביבסה םיאנתה לשב לק וניא הללכהה ןונכת רחא יריפמא 

רצק חווטל םירצות תכרעה ,תונרמש ,ץחל)יתורחתה טרופסה םלוע תא םינייפאמה 

יכ ,חינהל השק .(דועו ,ןמאמלו יאטרופסל "ץוחמ"ש תוחוכבו לזמב הנומא ,דבלב 

ץמאמה תא עצבל שיש ,הארנ ןכל .הז דעיב רקי ןמזו םיבאשמ ועיקשי טרופס תודוגא 

.םינמאמ תרשכהבו טרופסב םיקסועה םיימדקא תודסומב הז םוחתב ירקחמה 
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הללכה וינכתב תונורקע 

תורוקמה תמישר 

סנכב הנתינש האצרה .עוריא רוזחיש :לסרודכב תוגהנתה חותינ .(1990).א ,ר־זלא 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .טרופסה לש היגולויצוסהו היגולוכיספה דוגיא לש יצראה 

 Alberto, P.J. k Troutman, A.C. (1986). Applied Behavior Analysis for
 Teachers. Colombus: Merrill.

 Baer, D.M. (1981). How to plan for generalization. Austin, TX: Pro-Ed.

 Baer, D.M. k Wolf, M.M. (1970). The entry into natural communities of
 reinforcement. In: R. Ulrich, T. Stachnik k J. Mabry (Eds.), Control
 of human behavior (Vol. 2: 319-324) Glenview, IL: Scott,
 Foresman.

 Bear, D.M. k Stokes, T.F. (1977). Discrimination a generalization technology.
 In: P. Mittler (Ed.) Research to Practice in mental retardation.
 (Vol 2: 331-336). Baltimore: Park Press.

 Bear, D.M. Wolf, M.M. k Risley, T.R. (1968). Some current dimension of
 applied behavior analysis. Journal of Applied Behavior
 Analysis, 1, 91-97.

 Bandura, A. (1971). Vicarious and self-reinforcement processes. In: R. Glaser
 (Ed.), The nature of reinforcement, New York: Academic Press.

 Barton, L.E. k Ascione, F.R. (1979). Sharing in preschool children: Facilitation,
 stimulus generalization, response generalization, and main
 tenance. Journal of Applied Behavior Analysis, 12, 417-430.

 Catania, A.C. (1984). Learning (2nd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 Kazdin, A.E. (1977). Assessing the clinical or applied significance of behavior
 change through social validation. Behavior Modification, 1, 427
 452.

 Kounin. J. (1970). Discipline and group management in classrooms.
 New York: Holt, Rinehart k Winston.

 Skinner, B.F. (1953). Science and Human Behavior. New York: Macmillan.
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הללכה ןונכתנ תונורקע 

 Stokes, T.F. Bear D.M. (1977). An implicit technology of generalization.
 Journal of Applied Behavior Analysis, 10, 349-367.

 Stokes, T.F. Osnes, P.G., (1989). An operant pursuit of generalization.
 Behavior Therapy, 20, 337-355.

 Strain, P.S. Shores, R.E. k Kerr, M.M. (1976). An experimental analysis of
 "spillover" effects on the social interaction of behaviorally
 handicapped preschool children. Journal of Applied Behavior
 Analysis, 9, 31-40.

 Sulzer-Azaroff, B. fe Mayer, G.R. (1991). Behavior Analysis for Lasting
 Change. New York: Holt, Rinehart i! Winston.
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