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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
•

הקניית מושגי יסוד ומודלים בקבלת החלטות

•

הבנת היבטים התנהגותיים של קבלת החלטות

תיאור הקורס:
הקורס יעסוק בהיבטים התנהגותיים של קבלת החלטות .במסגרת הקורס יוצג המודל הנורמטיבי-רציונלי של
קבלת החלטות ,כמו גם מודלים תיאוריים ,מושגי יסוד ,וממצאים מחקריים הקשורים לתהליכים קוגניטיביים
ורגשיים המעורבים בקבלת החלטות .בקורס יושם דגש על התנאים בהם החלטות אנוש אינן אופטימאליות
ומדגימות סטייה מן המודל הרציונאלי-נורמטיבי .במסגרת הקורס נדון בהשלכות התיאורטיות והיישומיות של
הממצאים למנהלים ,ליועצים ארגוניים ולהדיוטות.
מהלך השיעורים:
•

במשך מרבית הסמסטר הראשון ,הרצאות פרונטאליות ,דיונים ופרזנטציות של הסטודנטים.

•

במהלך רוב הסמסטר השני ,תתקיימנה פגישות פרטניות עם צוותי המחקר במקום הרצאות.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
 .1מבוא לקבלת החלטות
 .2מטריצות ,חוקי החלטה ועצי החלטה
 .3תורת תוחלת הערך ,תוחלת התועלת ופרדוקסים התנהגותיים
 .4מודלים תיאוריים של קבלת החלטות – תורת הפרוספקט
 .5אפקט המסגור
 .6אפקט העלות השקועה והסלמה לא רציונאלית של מחויבות
 .7אפקט הבעלות ,שנאת הפסד ,אפקט הסטטוס-קוו והטיית המצב הקיים

 .8תועלת נחווית ותועלת צפויה
 .9סיכון ורגש
 .10אינטואיציה וחשיבה
 .11אתיקה ויושר
 .12קבלת החלטות בהקשר חברתי :העדפות חברתיות
 .13קבלת החלטות בהקשר חברתי :דילמות חברתיות
דרישות קדם:
אין
חובות  /דרישות  /מטלות**:

•

נוכחות )חובה!!( והשתתפות פעילה

•

הצגת מאמר )סמסטר א'(

•

כתיבת )סוף סמסטר א'( והצגת )תחילת סמסטר ב'( הצעת מחקר מקדמית )בזוגות; עד  1500מילים(

•

כתיבת והצגת דו"ח מחקר )סוף סמסטר ב'; בזוגות; עד  2500מילים(

מרכיבי הציון הסופי:
•

נוכחות )חובה!!( והשתתפות פעילה

•

הצגת מאמר )סמסטר א'(

•

כתיבת )סוף סמסטר א'( והצגת )תחילת סמסטר ב'( הצעת מחקר מקדמית )בזוגות; עד  1500מילים(

•

כתיבת והצגת דו"ח מחקר )סוף סמסטר ב'; בזוגות; עד  2500מילים(
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*רשימת קריאה ונושאי הלימוד עשויים להשתנות בהמשך הקורס

שם הקורס באנגלית:
Introduction to Decision-Making
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת
הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות שהלומד
מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .
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** המדריך :איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות .לקריאה לחץ כאן .
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