היגולוכיספ יחנומ
),א המישר(

תשקבלו הטיסרבינואה לש היגוגדיפל ןוכמה לש ותשקבל הנענ ןושלה דעו

הדעו א"שת ירשת ו"כב דימעהו האופרה יחנומל הדעווה לש םידחא םירבח

'י 'רד !:םיפתתשמ הדעווב .היגולוכיספב םיחנומ תכרעמ תעיבקל תדחוימ

!ןושלה דעו םעטמ — דאלק 'ב 'רדו יקסבלסיוו 'צ 'רד ,؛؛ןיטשפא
והיכרב 'מ 'דד !היגולוכיספל םיחמומ—לירב 'מ 'רדו הרוטנבאנוב 'פורפ
.הדעווה ריכזמ שמשמ םייחיןב 'ז 'רד !םיאפור — ןירפלייה 'רדו
המכ ררבל הלחהו הנושארה התבישיל הדעווה הסנכתנ א"שת ןושחרמ ז"טב
תובישיב הדבועש — תינכתה יפ לע .הפקיהו הדובעה רדסל תועגונה תוידוסי תולאש

היגולוכיספבש םיידוסיהו םייללכה םיחנומה תא הדעווה ףיקת — תונושארה
םידחוימ היגולוכיספ יפנעבו םירידנ םיחנומב קוסעת אלו םיירקיעה היתועוצקמל
".דיחיה ליבש" תניחב םהש

םיגשומ )ב !،הקיטסיטטסו רקחמ )א ،:؛םיקרפ הרשעב וכרעיי םיחנומה

לשו בחרמה לש( הסיפת )ד !השוחתו שוח )ג !תיללכ היגולוכיספב םיירקיע
תולועפ( הבשחמו תינחור הדובע ,בשק )ו !ןוימדו ןורכז ,םיגצומ תוכימס )ה !)ןמזה

!תויולעפיהו תושגדה ,תושגר )ח !תויצרו םיטקניטסניא ,םיסכלפר )ז !)תונוילע
היגולוכיספ )י !תוחתפתהו הביבסו-השרות ,תילאיצנרפיד היגולוכיספ ,יפוא )ט
.םיילגנאה םיחנומה ב"א יפל אוה םיקרפה ךותב רודיסה .הזילנאוכיספו תיגולותפ

הינפל איבמש םייזעול םיחנומ לש תומישר יפ לע םיחנומב הנד הדעווה
תבטב 'ו ןמל הדעווה הקסע ןלהל תמסרפתמה םיחנומה תמישרב .הרוטנבאנוב יפורפ
.היינש המישר סופדל ןיכת בורקבו הב באב ב"י דעו א"שת

םוקמ לכמ ,תירבעל יזעול חנומ לכ םגרתל הדיפקה אלש תנייצמ הדעווה
םיחנומ תובא רומאכ םהש ,םיחנומה בורל תמלוה תירבע הרומת אוצמל הלדתשה
.הז עוצקמב

,ןיביי 'ש 'ה ,יקסבוחינרשט 'ש 'רד 'ןאימרוא 'ח 'רד :םינודאל הדומ הדעווה

םיחנומל םהיתועצהו םהיתורעה לע קילגיסנאיאפ 'ש 'רדו יול 'י 'רד ,ץכ 'י 'רד
.םינוש

רקחמ .א
הניחב examination

 to experimentםייוסג השע ,םייוסנ ךורע

examen

experimenter

Examen, Priifung

experimentieren,

experience

 experimentalייוסנ ,יוסגבש /יוסנ לש

Experiment, Versuch

experimental
experimentell

Versuche austellen

יוסג experiment

תא קיספהו הדעווב רגה רוא ףסוי 'ה היה בי'שת טבש דעו א"שת זומתב ז''כמ 1

.בתכב הדובעב ףתתשמ ة .ל"וחל ותאצ מע ותופתתשה
דוהיבו ,םיקרפב םימיוסמ םייוניש ולוחי הדעווה לש התדובע ידנ רותש ןכתיי 8
.ועבקייש םיחנומל םאתהב םהיתומשב

םיחנומהו "דזה קרפה תא ונקליח ,ףסונ ןויד םיכירצ הקיטסיטטסה יחגומש ןוויכ ه
.ומצע ינפב קרפכ ואובי וללה
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^^ןושלה

retrospection רבעשכ תולכתסה

experimentation םייוסנ תכירע

retrospection

experimentation

Ruckbeobachtung

Experimentieren

research הריקח

recherche

Forschung, Erforschung

םלס

ا

echelle

etude

ילחמ

Arbeit (wissenschafthche)

subject (of experiment) קדבנ
sujet
Versuchsperson

to mtrospect וכותב לכתסה

observer SOI meme,
s,observer

hlbbbah

introspection םדא( תולכתסה
introspection

Selbstbeobachtung

subj'ect of research הריקחה"אשונ
sujet de la recherche
Forschungsgegenstan

investigation
recherche

Untersuchung

system הטיש
systeme

0 ءinvestigate דב1ק

rechercher

System

test

to follow up ידחא בוקע, ידחא ללא
suivre

ver olgen

Skala

tudy

experimenter ןיסנ
experimentateur
Versuchsleiter

untersuchen

ןחבמ

test

Test Probe

test scaling םינחבמה"גורד

0 ءstudy רוקח

rechercher

h , ch

method תמ ךרד1הד

echelonnement

methode

depreuves

Methode

Teststaffelung

observation תיפצת )דלוצפ( היפצ

battery of tests םינחבמ תכרעמ

observation

batterie depreuves
Testreihe

Beobachtung

mental test לכשהךחבמ

test mental,

epreuve menta e
Intelligenzprufung

to test ןחבמ ךורע/ ןחבמ השע
examiner

testen

tested ןחבנ

 תטיחש פיע( ץוח"תיפצfield observation
ץוח, )הדבעמה ילתכל ץוחמ רמולכ

ה؛נצ

to

observe

observer

beobachten

 הדובע רדסprocedure
precede
Prozedur Verfahren

 ןולאשquestionnaire

sujet de Pepreuvequestionary
Fragebogen

tester, examiner ד ןחוב،עשב לכת؟5 רto retrospect

examinateur

Tester

regarder en arriere
ruckbeobachten

 היגולוכיספ יחנומ245

testing ןהבמדוכירע

examen

testimony حم תודע
temoignage

Testen

Aussage

:٠ םייללכ םייגולוכיספ םיחנומ
clearness תוריהב

ability רשכ, הלעפ רשכ

clarte

habilete

Deutlichkeit

Eignung, Befahigung

condition ((יאנת٦' םיאנת

condition

edingung

component ביכרמ
composant
Bestandteil

conscious עדומ
conscient

bewusst

preconscious (ת שו ע ש( עדומל ךומס
preconscient
vorbewusst

unconscious עדומ"אל
mconscient

unbewusst
consciousness ת1העד
conscience

Bewusstsein

able

רשכמ

habile
geeignet befahigt

 קוידaccuracy
precision

Genauigkeit

 גשהachievement
achevement
Errungenschaft

 ؛'תמצמוצמ( ךלעפ ו לעפact action
Handlung

activity תוליעפ )האצות( לעפמ
a ti te

Tatigket
adjustment adaptation תולגתסה לוגס
adaptation

Anpassung

aptitude
תיצובק"העדות, collective consciousness
aptitude
aptitude
 ץובקה תעדותconscience collective
Kollektivbewusstsem
Anlage, Talent

 "ינכתcontents of consciousness
 העדותהcontenus de conscience
Bewusstseinsinhalte

ןורשכ

attitude
en
תונוכתד ןוו؟؛
attitude emstellung
attitude einstell
eu
attitude
n
Emstellung

 "הדשfield of consciousness
attitude דדמע דדימע
 העדותהchamp de la conscience
d
T
T
ewusstseinsfeld
Haltun

 יכילהתprocess of consciousness
תה1 העדprocessus de conscience
Bewusstseinsgeschehen

Bewusstheit

תעו

behaviour תוגהנתה
ת1מצע"תעד1(דאלש0) self consciousness
conscience de soi
comportement
Verhalten
Selbstbevvusstsein
situations of consciousness  "יבצמcapacity

situations de conscience העדותה
capacite

Bewusstseinszustande

Fahigkeit

תלכי
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 ןויסנI experience  הע؛נותphenomenon
experience' phenomene
Erfahrung  أErscheinung

practice ןומא, תונמאהה

experience היוח

Uebung

le vecu
Erlebnis

processus

vivre, eprouver

exercice

process  ךילהת0 ءexperience היוח היח, ^ה9ה

U_g_g ieri_

property הנוכת
propriete

Eigenschaft

psychic, mental ישפנ, יכיספ
psychique, mental
seelisch, psyc isch

 עבמexpression
expression

Ausdruck

 שפנה"תוח؛נfaculties
facultes

Vermogen

psychic connections  םיישפנ םירושק إforesJght ד_ תיאר היכס
connections psychi^  םירושקprevision

psychische Verbmdungen  םייכיספVoraussicht
םיישפנ תודוסי,  תודוסיpsychic elements

function דיקפת )ךילהת( הלעפ

 םייכיספelements psychiques

fonction )ן )םיוסמ רביאב תולועפ יולימ

psychische Elemente

Funktion (רתא רבדב תוילת( היצקגפ

תוישפנ תורוצת, psychic formations
 תויכיספ תורוצתformations psychiques
psychische Gebilde

ת היגולוכיספ1ד"תר، שפנpsychology
psychologie
Psychologie

 לש היגולוכיספabnormal psychology

 םיטסpsychologie des anormaux

()םיילמרונ אל-Psychologie der Abnor

impression םשד
impression

Emdruck

insight הניב

intuition

Emsicht

law

קח

י

Gesetz

men

 נ؟ורal؛en"؛l  היגולוכיספanimal psych

tue  ילעבלש ركءpsychologie zoologique

 םי؛ח ؛Tierpsychologie

Imm^  היגולוכיספapplied psychology

 תישומש أpsychologie appliquee

 ةءءاء1 angewandte Psychologie
٥١٠٦ lm1n4sP1r1t  לש היגולוכיספchild psychology

Pnt תודליה ا ؟؟psychologie de Penfant

 ءذKmderpsychologie

orientation תואצמתה
 היגולוכיספcomparative psychology
orientation
 הושמpsychologie comparee

vetgleichende Psychologie

Orientierung

performance עוצב
 לש היגולוכיספaowd psychology
execution
 ןומההpsychologic des foules

Massenpsychologie

Ausfuhrung
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 היגולוכיספI descriptive psychology
 תראתמych010gie descriptive؟P צר ا

rationelle Psychologie beschreib

 היגולוכיספdifferential psychology פ

 תי؛ד؟הpsychologie differentielle

Sozialpsychologie I Differen

theoretical psychology היגולוכיספ
לוכי؟פ1 היגeducational

psychologie theoretique תי^יע
 תיכונחpsychologie p
theoretische Psychologie

padagogische Psychologi

vocational psychology היגולוכיספ
לש
היגולוכיספ

empirical

psychologie des aptitudes תועוצקמ
תינוי؟נ," לשpsychologie
professionnelles
ןויםثמשمأויסנempirische
Gewerbepsychologie

 דיגולוכי؟פexperimenta

psychopathology היגולותפוכיספ
٠  םייוסנpsychologie e
לש
psychopathologie
Psychopathologie

experimentelle Psycholog

 םימער לש דיגולוכיספfo

psychologie
psychophysiology היגולוכיספ

des peuples
Volkerpsychologie
psychologie phsiologique תיגולואיסיפ
sychop ysiologie

reaction, reponse הבוגת
reaction

Reaktion

situation םינינעה בצמ ןבצמ
etat de chauses
Tatbestand

soul

ame, esprit

המ^נ

Seele

tendency احب

tendance, penchant
eigung, Anlage

vocation עוצקמ

profession
Beruf

avocation לפט עוצקמ, עוצקמ-יאול
profession accessotre
Nebenberuf

 תיטנג היגולוכיספgeneti
psychologie genetique
Entwicklungspsychologie

 היגולוכיספgroups p
 תורובח לשpsychologie
Gruppenpsychologie

 היגולוכיספmdustfial
 הישעתלpsychologie m
mdustnelle Psychologie

 היגולוכיספmedical p

* תיאופרpsychologie

medizmische Psychologie

 לש היגולוכיספpsychol

 דיחיד٠ individual

psychologie individuelle
Individualpsychologie

 לש היגולוכיספpsychology of work

 הדובע٠ psychologie du travail
Arbeitspsychologie

