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  פסיכולוגיה כמדע -מבוא: 1פרק 
  מהי פסיכולוגיה

  

  לוגיה:והגדרת הפסיכ

י אדם טאליים בב הגות והתהליכים המ ח פסיכולוגיה מקורו מדע העוסק בחקר ההת . המו

ית עתיקה ופירושו פש (פסיכו  -ביוו   היגיון).  -פש, לוגוס -ההיגיון של ה

  

ושית ה הגות הא הגות אותה הסביבה  -גלויהמדע הפסיכולוגיה חוקר את ההת כלומר, כל הת

ושית ה, כמו ריצה, אכילה, צחוק או הבעת התפעלות, ואת ההתיכולה לחוש , אותה סמויההגות הא

ו מכ טאלי' א הגות שאין הסביבה יכולה לחזות או לחוש בה, כמו למשל  -ים גם 'תהליך מ הת

טאליים יכולים להיות חשיבה, הת רגשות או חלימה. אפשר לשים לב שחלק מהתהליכים המ

הגותייםמלווים ב יו הבאה מרוכזת ביטויים הת וכל לראות על פ , למשל כשאדם חושב, לעיתים 

יים של בהייה או  ו יכולים לחזות בתהליך החשיבה עצמו, על כן זהו  -כיווץ שרירי העי אך אין א

  תהליך סמוי.

  יכולוגיה:סהפמטרות 

  תיאור

ה והבסיסית ביותר היא  הגותיים אותם הזכר לתאר אתהמטרה הראשו ו קודם. התהליכים ההת

י ו מעו ות של החוקר. -באופן אובייקטיבי תהליך לאפיין את הים יא   ללא פרש

  הסבר

הפסיכולוגיה שואפת למצוא הסברים לתופעות שתוארו באמצעות תופעות אחרות שמתרחשות. 

ו לזיהוי של הקשר על  ו מביאות אות ו קושרים בין תופעות בקשר סיבתי. התצפיות של כלומר, א

וי בתופעה  וי בגורם אחר, שי וי בגורם מסוים גורם לש משפיע על תופעה אחרת. למשל: אחת פיו שי

חשיפה של הילד לגירוים שפתיים (מבוגרים שמדברים אליו או מתלווה ליכולות שפתיות פיתוח 

יתן לומר כי הגורם  יהם) לכן  וי בגורם  "חשיפה לגירויים שפתיים"בי פיתוח יכולות "מביא לשי

ורם זה . חשוב לשים לב שאין זה אומר כי זהו הגורם היחיד שמשפיע וכן אין זה אומר כי ג"שפתיות

וק בן יומו בוודאות  -לבדו דבר רבות אל תי ראה אותו מתחיל לדבר  -ישפיע. למשל: גם אם  לא 

וק.  בעצמו וזאת משום שגם להיפתחות הביולוגית יש השפעה על פיתוח יכולותיו השפתיות של התי
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יהעסוק ברעיון זה בהמשך.  ראה כאילו יש בי ו חוזים בשתי תופעות אשר   -קשר סיבתי ןלעיתים א

יהם. שבפועל קיים גורם שלישי המ אך ן במקרה מתחום הרפואה: במחקרים פיע על ש תבו

שים ששותים קפה  שיעור הלוקים בהתקפי לב גבוה יותר מאשר בקרב  -מסוימים מצאו כי בקרב א

שים ש ם שותים קפה. אא ו כאן קשר בין  שתי תופעות, אך האם פירוש הדבר הוא ששתית י מצא

ו גורם שלישיקפה גורמת לעליה  וספים עלה כי יש עישון  -בסיכוי ללקות בהתקף לב? ממחקרים 

יהם.  ים 1סיגריות הקשור לשתי התופעות האחרות והוא יכול להסביר את הקשר בי . שיעור המעש

ים בק והגים לשתות קפה גבוה משיעור המעש שים ה ם שותים קפה.  רבבקרב א שים שאי . 2א

ו קשר סיבתי בין עישון לקות באת הסיכוי להעישון הוכח כגורם המעלה  התקפי לב. כלומר יש

ו קשר סטטיסטי בין שתיית קפה להתקפי לב. עישן הסיגריות הוא הגורם השלישי  והתקפי לב ויש

ו. י הגורמים בהם חז   המקשר בין ש

  חיזוי:

ו היישר אל המטרה הבאה של  ו מביאה אות -הפסיכולוגיה מציאת ההסבר לתופעות שתיאר

הג אדם ב וכל לומר מהיכולת לחזות כיצד ית ו קודם,  פגש צבים מסוימים. בהמשך לדוגמות בהן 

וספת. ע לגיל מסוים (התפתחות ביולוגית)שילד יתחיל לדבר לאחר שיגי : ממחקרים רבים דוגמה 

פשי גבוהה של עולה כי רמת  אדם בתקופה מסוימת משפיעה לרעה על יכולתו להתמודד אצל לחץ ה

פשי שלו לחץדרדרות ביכולת זו על פי מידת ההיהיתן לחזות את מחלות, לפיכך עם  באותה  ה

הידרדרות אם גורם רפואי מזהה כי חלה  למשל ,. מידע זה יכול גם לפעול לכיוון ההפוךתקופה

ו קודם,  לחץאדם להחלים ממחלה הוא יכול לשער כי הגורם לכך הוא ביכולתו של  פשי. (כפי שציי

ו מ ו לבדוק האם אשפספר גורמם המיתכ ו הוא זה  כןיעים על תופעה על כן עלי הגורם בו חשד

וי במקרה ספציפי)   המביא לשי

  השפעה:

יתן להמליץ על  הגות האדם.  צל את הידע כדי להשפיע על הת סה הפסיכולוגיה ל בשלב זה מ

הגות רצויה או לחי עות צעדים שיביאו לקידום הת  מצעדים הקשוריםלופין להמליץ על הימ

ים אלימים באמצעי התקשורת קשורה  הגות בלתי רצויה. למשל: מצאו כי חשיפה לתכ להת

ים  יתן להמליץ להורים שלא לחשוף את ילדים לתכ הגות אלים בקרב ילדים, לכן  לפיתוח דפוס הת

הגות של הילד.   אלימים וכך להשפיע על ההת

ה מתופעות אחרות בט י האדם, בשו הגות ב בע, כמו למשל תופעות פיסיקליות, או תופעות הת

ו  ות למדידה מדויקת ואף להסבר וחיזוי מדויקים, היא מורכבת ופעמים רבות אין א ית כימיות ה

סה למצוא יותר ויותר גורמים  -יכולים לתארה באופן מדויק. המחקר, באמצעות תיאור והסבר מ

ו לחזות אותה הגות האדם אשר יסיעו ל   באופן מדויק יותר. הקשורים להת
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ים תחת הפסיכולוגיה   התחומים השו

בדלים אלה מאלה בש ים אשר  חלקת לתתי תחומים מגוו לות בהן עוסקים אהפסיכולוגיה 

עשה שימוש.   ובאמצעי המחקר בהם 

  פסיכולוגיה פיסיולוגית

ויים הביולוגית  הבסיס הביולוגיתחום העוסק בחקר  הגות האדם. השי  הקשוריםשל הת

הגות. ל ה המוח המובילים לפיתוח הת ויים במב למשל: מחקר בתחום זה יכול לחקור את השי

יה.   מחלת הסכיזופר

  תפיסה

ית,  רוייםיקולט גתחום העוסק בתהליך בו האדם  ים מן הסביבה החיצו  ומפרש אותם. מעבדשו

ו קולטים רגיה א ים של א ו מערכת החושיםבאמצעות  סוגים שו רגיית אורשל במערכת  . למשל א

  שמיעה.במערכת ה , גלי קולהראיה

  למידה

ויים קבועיםתחום החוקר  הגותו של אדם כתוצאה מ שי חשף לגירוייםסיוןיבהת ומגיב  . האדם 

ה את אופן תגובתו באופן עקבי  חשיפותבאופן מסוים, אם ב וכל לומר שהתרחשה  -הבאות יש

יסוי יחיםיסוי בו  ים המוכרים ביותר המשקף למידה הואלמידה. אחד ה בפתחו של מבוך  עכבר מ

יסיון הראשון ייקח ל .אשר בסופו מזון גיע אל המזון, בפעמים יזמן מסוים ללכת במבוך עד ש עכברב

שים אות דרש לבפתחו ש והבאות ש וכל לראות כי הזמן ש אל  וכדי למצוא את דרכ ול אותו מבוך 

יתן לחקור באופן מדעי תהליך של למידה  התרחשה למידה. -קצר יותר-המזון  ים כי לא  יש הטוע

סתר.   משום שהוא 

ציה טליג   אי

יתוחשל האדם,  יכולות החשיבהתחום החוקר את  ם . יכולתו לפתור בעיות וכן -שלו יכולות ה יש

ציה טליג ים של אי ים לג סוגים שו בי ההגדרה ואין הסכמה חד משמעית בין החוקרים השו

ט ים כילהמדויקת של סוגי האי ציה. יש חוקרים הטוע ו מספר מצומצם של סוגי ג י יש

ט ה קורלציה (מתאם, קשר) בין יכולותיו של אדם מסוים בכל אחד מהתחומים, ילאי ציה וכי יש ג

ם סוגים רבים מאוד של יש הסבורים  ציהכי יש טליג ים. כמו כן  אי וכי אין קשר בין הסוגים השו

 מטרות הפסיכולוגיה

 . השפעה4 . הסבר2 . תיאור1 . ניבוי3
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ציהככלי למדידת  IQמקובל כיום להשתמש במבחן  טליג ם כלי האי רבים אחרים  םאך עם זאת יש

ים מאוד לשם כך.   ומגוו

  אישיות

הגותותחום החוקר את  ים -של אדם הת הגותדפוסי . תחום זה עוסק בבמצבים שו  ההת

ות ו הריגושיים שים  אופיהבתכו שים בעלי  בריאיםאצל א . האם אדם הפרעות אישיותוכן אצל א

ה שמיוחסת לו  ה מסוימת יפגין אותה בכל סיטואציה? האם סיטואציות מסוימת תעורר תכו

ה לאותה  שים המגיבים באופן שו י א ה בין ש הגויות מסוימות אצל כל אדם? מה שו הת

  שאלות מסוג זה הן שמעסיקות את החוקרים בתחום זה של הפסיכולוגיה. -?סיטואציה

  פסיכולוגיה התפתחותית

ותו הפסיכולוגיתתחום החוקר את  ות חישל האדם  השת . תחום זה עוסק בהיבטים וילאורך ש

הגות האדם, החל מההתפ ים של הת וק לקלוט  -חות התפיסתיתתשו ה של התי ויכולתו המשת

ה או צליל, דרך התפתחות מוטורית כמו זחילה או אחיזה,  ולעבד גירוים פשוטים כמו תמו

ים.ומוסר, יכולות מורכבות כמו התפתחות השפה, התפתחות  ציה ועוד היבטים שו טילג   אי

  חברתיתפסיכולוגיה 

הגות האדםתחום החוקר את  מ הת שיםצא כשהוא  עומדת השאלה המרכזית ה. בסביבת א

וכחות  הגותו של האדם מ ה הת שים אחרים. דוגמות  שלבבסיסו של תחום זה היא כיצד משת א

היגות ושליטה, חרדה  ן פיתוח דעות קדומות, דימוי עצמי, מ חקרות בתחום זה הי לתופעות ה

  חברתית, תחרותיות ועוד.

  תחומי העיסוק של הפסיכולוגיה:

  פסיכולוגים מטפלים

ים  סיועפסיכולוגים המציעים  שים עם בעיות מתחומי הפסיכולוגיה השו לפתור כדי שיוכלו לא

הל אורח חיים אותן או  להתמודד איתן טוב יותר. פסיכולוגים מטפלים מסייעים ליחידים לשוב ול

  ורמטיבי.

יים פשיות, : פסיכולוגים קלי הגותיות ובבעיות מומחים באבחון של בעיות  פרעות אישיות ההת

יים הם הי םוהתאמת הטיפול המתאים. הפסיכולוגי ה שכזאת.הקלי   חידים המורשים לבצע אבח

שים אשר עברו אירועים ש -פסיכולוגים שיקומיים יות והתמודדב המלוויםתפקידם לסייע לא

ת דרכים קשה המותירה טראומה -פסיכולוגיות כתוצאה מן האירוע עצמו  או כתוצאה  ,כמו תאו

וי באורח הח הופהכמו מקרה בו אדם  -ים ימשי הל את חייו משת  -ך משותק וכעת האופן בו הוא מ

  סיוע של פסיכולוג שיקומי. ךדבר זה פעמים רבות מצרי
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וכיים וכיות כמו בתי ספר ותפקידם לאתר בעיות למידה  - פסיכולוגים חי פועלים במסגרות חי

הגות ולסייע במתן כלים    להתמודדות עם הבעיה.והת

כון בו  -סיכולוגים ייעוצייםפ צריך  אדם או ארגוןפסיכולוגים שתפקידם לתת יעוץ על הכיוון ה

  .ההישגים מקסוםלפעול לשם 

משמשים כמקור מקצועי לייעוץ עבור יחידים המחפשים כיוון ללמודים  -פסיכולוגים תעסוקתיים

ים במטרה להבין באיזה או לעיסוק. הפסיכולוג התעסוקתי מקיים שיחה  ים שו ומעביר שאלו

ם גם פסיכולוגים תעסוקת יו האישיים. יש ים המסייעים יתחום כדאי לאדם לעסוק על פי מאפיי

ים בתפקידים שמתאימים להם. ים להציב את העובדים השו   לארגו

יים ן ראקציות ביטכמקור מקצועי לארגון ומטרתו לשפר את האי יםמשמש -פסיכולוגים ארגו

פשות הפועלות  יםגרת ביצועי הארגון. הפסיכולוגים האלשפר א כדיה יים בו ות,  ו ומעבירים סד

הלים בפתרון בעיות ספציופיות ומאתרים צרכים בתוך הארגון.מ   סיעים למ

יסוייםפסיכולוגים העוסקים  -חוקריםפסיכולוגים  ון וביצוע  האת הלקדם שמטרתם  בתכ  הב

ות.  פיתוח של כלים להערכה ולמדידההפסיכולוגים או בתהליכים בדבר ה הגויות שו של הת

ים ולכן פעילותם יכולה להיות  הפסיכולוגים החוקרים עוסקים בכל תחומי הפסיכולוגיה השו

ת    .מאודמגוו

  ים: רדוגמות לחוק

ם הגורמי עוסקים בתחום הפסיכולוגיה הפיסיולוגית וחוקרים את הקשר בין -וירופסיכולוגים

הגות האדם.  הביולוגים, בעיקר ים במוח או בגוף בכלל להת וירו   פעילות ה

  

יסוים המייצרים סיטואציות חברתיות במטרה לראות כיצד  - פסיכולוגים חברתיים ים  מתכ

ות על תופעות חברתיות. דוגמות  סים להסיק מסק ה ומכך מ תו בדקים יפעלו בסיטואציה ה ה

האם אדם יגיש עזרה לאדם אחר מהר יותר כשהוא לבד או  -לשאלות בתחום זה יכולות להיות 

וכחות של ק    הל משפרת ביצועים או אולי פוגעת בהם?כשהוא חלק מקבוצה? האם 

  

ות  -פסיכולוגים התפתחותיים שע חוקרים אילו יכולות מתפתחות בגילים מסוימים, אילו יכולות 

תופעות רבות  ןלמשל יש -על התפתחות יכולות קודמות, מה מאפיין תקופות מסוימות בחיי האדם 

ה. במסגרת מחק ר זה עוסקים בן היתר בהשפעתה של המיוחסות לגיל ההתבגרות או לגיל הזק

ות.   התרבות בה גדל הילד לפיתוח יכולותיו השו
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חוקרים את הקשר בין מחלות והתמודדות עם מחלות לבין המצב  -פסיכולוגים רפואיים

כיצד ישפיע מצב של דיכאון על מצבו  -הפסיכולוגי של החולה או לעיתים של סביבתו. למשל

  פול רפואי ממושך משפיע על מצבו הפסיכולוגי של המטופל?הבריאותי של חולה? או כיצד טי

  

  

  

  

  

  

  הפסיכולוגיה כמדע

יתן להתי ים כי לא  חס אל הפסיכולוגיה כאל תחום מדעי משום שמתוקף הגדרתה היא ייש הטוע

יתן לחקור באופ ים כי ראוי להעוסקת בתופעות סמויות אשר לא  אל  יחסיתן מדעי. אחרים טוע

יתן לחקור  הפסיכולוגיה כאל תחום מדעי ולכן יש לעסוק רק בתופעות הגלויות, ויש הסבורים כי 

סתרות דון יה המדעי של הפיטוב יותר את אופ. כדי להבין באופן מדעי גם תופעות  סיכולוגיה 

ים מדע.   בגורמים המאפיי

  אובייקטיביות

תיו וקטיבי, כלומר ללא השפעה של אמויובימדע עליו להיחקר באופן אל היחשבכדי שתחום יוכל ל

ות ואף תקוות  מחקרגש לבצע ישל החוקר. ברור כי ברוב המקרים לחוקר ה יש השערות, אמו

ושא טולה שחוקר יגיע יפייבקשר לתוצאות המחקר שלו. אין צ  גישהאלא שידע לאמץ  -כל זיקה ל

ות החוקר יכולות לבוא לידי יטרליות ביטוי בבחירת שיטת מחקר מסוימת, . השפעות של אמו

יסוחן. מחקר יחשב אוביחסות חלקית לתוצאות, בהסקת היבהתי ות וב קטיבי ותקף אם ימסק

אים ויתקבלו תוצאות זהות או דומות מספיק. יעיתויביבצעו אותו  ם בלתי תלויים תחת אותם ת

ה שחזור (רפליקציה). י ש הסבורים שאין הליך זה מקובל מאוד בתחומי המדעים בכלל ומכו

ותיו לאפשרות  תק את אמו ות לחוקר ל חלוטין בעת ביצוע המחקר ולכן השפעתן ישתקפו במסק

ו שהפסיכולוגיה חסר את מימד האוב ים כי המחקרים יהחוקר ועל כן יטע יקטיביות. אחרים טוע

ים במידה גבוהה מספיק של אוב יח ושא יקטיביות.יבתחום דווקא  והשחזור  גם  ט. רבים פשו אי

הרפואה גם הרבה מחקרים בתחום  -מהמחקרים בפסיכולוגיה לא הצליחו לשחזר, אך מאידך

חשב לתחום מדעי ללא עוררין, הרבה מהמקרים לא הצליחו לשחזר. יסיון לפתור את  למשל, ה ב

 תחומי העיסוק בפסיכולוגיה

 פסיכולוגים מטפלים

 פסיכולוגים קליניים -
פסיכולוגים  -

 שיקומיים
 פסיכולוגים חינוכיים -

 פסיכולוגים יעוציים

 פסיכולוגים תעסוקתיים -
 פסיכולוגים ארגוניים -

 

 פסיכולוגים חוקרים

 פסיכולוגים נוירופסיכולוגים -
 פסיכולוגים התפתחותיים -
 פסיכולוגים רפואיים -
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ותיו כחלק  -יקטיביותיבעיית האוב מחקרו, כך שעמיתיו המקצועיים מהוג כי חוקר מפרט את אמו

  לבקר את ממצאיו במידת הצורך. יוכלו

  אמפיריות

ימשמעות המילה אמפירי היא  ה היא כי יתן לבדיקה ולאימותסיון) או י(מתבסס על  יסיו . הכוו

ים של  יסויי. אחד המאפיי ו לבדוק את ההשערות באופן  תחום יחשב למדעי אם יש ביכולת

יתן לחשוב על אותה להפריךהוא היכולת  יתאמפירהדרושים לתיאוריה כדי להגדירה  . כלומר אם 

ה.ו  - מהלך שאם הוא יתרחש כו ה  ם  -לדוגמה: התיאוריה הבאה  כל לומר כי התיאוריה אי "יש

ים המעופפים בחדר  יתן לראות אותם לשמוע אותם ועושים פרצופים מצחיקיםיצורים קט , לא 

ה אמפירית -או לחוש אותם בשום דרך שהיא"  יסוחה אין אפשרות תיאוריה זו אי , משום שמאופן 

יתן לבדוק באופן אמפירי מצומצמות  להפריך אותה. בעבר סברו כי התופעות הפסיכולוגיות אותן 

הגות יסוי באמצעותם אפשר ימאוד לכדי תהליכים הת ים גלויים בלבד. כיום הצליחו לצור מערכי 

כמו התיאוריה יאוריות פסיכולוגיות ם. עם זאת, קיימות תילחקור באופן אמפירי גם תהליכים סמוי

ליטית  ים רבים שלה אשר הפסיכוא יתן לחקור באופן אמפירימאפיי או לפחות לא הצליחו  -לא 

  שות זאת עד היום.לע

  ביותמפו

יתן  מצאים בידי כל מי שיחפוץ בהם, כך ש ים ה תו ותיו מתבססות על  תחום יחשב למדע אם מסק

ים שיהיה לבצע  תו ותיו המקוריות של החוקר). חזורים על  אלה (וכך לאשש או להפריך את מסק

בצע מחקר בכימיה, חשב מדע למשל: אם  יסוי יתחום ה י ה תו וכל לתאר את  ו כמות  -,  חיממ

יות מטמפ' של  60כשהיה במצב מוצק במשך  Xגרם מחומר  200של  מפ' של טל סמעלות צלזיו 30ש

ו  35 חשבים מעלות צלזיוס והתוצאות שקיבל ים אלו  תו הן שחצי מכמות החומר הפכה לגז. 

יין ב יסוי בעצמו. לעומת זכפומביים משום שגורם המעו ות ה סות לאמת את מסק את, ך יוכל ל

שים מדברים מהר יותר  סה לבדוק האם א וסף אשר לצורך הדוגמה מ סתכל בתיאור מחקר 

ו את משך הזמן שלקח לכל אחד מ  5סקה של פריא הקבדקים ל 30-כאשר הם מפחדים: מדד

סתם לחדר עם  ו בכל אחד מהם פחד באמצעות הכ כביש גדול מאוד, ותוך עשורות, לאחר מכן עורר

ו שוב את משך הזמן שלקח להם להק ו ש שורות 5אורך יא פסקה אחרת ברכדי כך מדד זמן הומצא

ו פומבי משום שאין שלקח להם לעשות זאת  ה. תיאור זה אי ו לדעת האם אכן לא השת ביכולת

בדקים ו יכולים לראות העכביש עורר פחד ב   . את הפחד אין א

גד הגדרת הפסיכולוגיה היא כי היא חסרה את  ות המרכזיות כ אמר כבר קודם, אחת הטע כפי ש

לווים לתופעה הסמויה.  למשל מימד פומביות. פתרון שהוצע לכך הוא שימוש בגורמים פומביים ה

תון  מדידת קצב הלב יסויים רבים אחרים כמעיד עד תגובת פחד).  מצא ב בדקים (ממצא ש של ה

יתן לאימות על ידי    .באמצעות מכשור מתאים -כללהזה יחשב לפומבי כיוון ש


