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יעדי ההוראה:
הקורס יעסוק בתהליכי קבלת החלטות בכלל והחלטות ניהוליות בפרט ,תוך התמקדות בהיבטים
ההתנהגותיים של תהליכים אלו .יוצג המודל הנורמטיבי לקבלת החלטות ומחקרים המסבירים
התנהגות של קבלת החלטות ,שיפוט ובחירה ,בהתבסס על מודלים קוגניטיביים ,חברתיים ורגשיים.
ייסקרו תופעות וממצאים ניסויים ,ויושם דגש על התנאים בהם החלטות אנוש אינן אופטימאליות
מנקודת ראותו של מקבל ההחלטה ,או מנקודת ראות חברתית .ההשלכות היישומיות של ממצאים אלו
ייבחנו גם בקונטקסט ניהולי וארגוני.
פרשיות לימודים:
מודלים נורמטיביים ותיאוריים בקבלת החלטות.
אי וודאות ,אחד מתנאי היסוד של חיינו.
המודל הרציונאלי ורציונאליות מוגבלת.
פונקצית התועלת ותועלת סובייקטיבית.
הגיון מול רגש בקבלת החלטות .שתי מערכות קוגניטיביות
הטיות בקבלת החלטות ובחירה :זמינות ,עיגון ,מסגור ,יציגות ,ראשונות ,אחרונות
היפוך העדפות
חקר האושר – האם ההחלטות שלנו מגבירות את אושרנו?
אפקט ה"בעלות" ואפקט האבדן ,הטיית הסטאטוס קוו.
חרטה ,מחשבות נגד עובדתיות
פערים בתפיסת עצמי ואחרים ,הטיות אגוצנטריות
קבלת החלטות כגרעין ההתנהגות המנהלית וככלי לקביעת מדיניות.
יישומים בניהול ובמערכות חינוכיות
דרישות והרכב ציון הקורס
מינימום נוכחות נדרשת 70% -
עבודה מסכמת 100%
סה"כ 100% -
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