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 :תקציר

הסדנה תעסוק בתהליכי חשיבה וקבלת החלטות בקבוצות, ותשווה ביניהם לבין תהליכים 

נעסוק בקבלת החלטות תפיסתית, שיפוטי ביטחון, זיכרון המתרחשים ברמה האינדיבידואלית. למשל, 

עובד, זיכרון ארוך טווח, וקשב ויזואלי. בתחומים אלה ונוספים נבחן האם ביצוע קבוצתי טוב )או גרוע( 

יותר מביצוע אישי, מה משפיע על הביצוע הקבוצתי, ומה הקשר בין הביצוע הקבוצתי לבין הביצועים 

קבוצות המקיימות אינטראקציה  –שאלות אלה ייבחנו בשני סוגי קבוצות האישיים של חברי הקבוצה. 

חברתית בין חברי הקבוצה, לעומת קבוצות שאינן מקיימות אינטראקציה )ובפרט, תופעות הקשורות 

בחוכמת ההמונים, או בטיפשות ההמונים(. השיעורים יתבססו בעיקרם על הצגת מאמרים על ידי 

  רים אלה.סטודנטים בכיתה, ודיון במאמ
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 רשימת המאמרים המלאה לקריאה ולהצגה תינתן עם פתיחת הסדנה.

 

 :הרכב הציוןמטלות הסדנה ו

מאמר אחד לפחות במהלך הסמסטר. ההצגה תהיה ביחידים, זוגות או שלשות. גודל  כל סטודנט יציג

הקבוצה יקבע לפי מספר הסטודנטים שיירשמו לקורס )עדיפות להצגה ביחידים במידת האפשר(. כמו 

כן, יידרשו הסטודנטים לקריאה שבועית של מאמרים, כהכנה להצגות בכיתה וכחומר רקע לדיון. 

 מהציון הסופי. 30%תפות בדיונים יהוו ההצגה בכיתה וההשת

המטלה הסופית בסדנה היא כתיבת הצעה למחקר אמפירי בנושאי הסדנה. ההצעה תכלול שאלת 

בפורמט של  , פרטים אודות השיטה ואופן ניתוח התוצאותעל פי סקירת ספרות מחקר, רקע תיאורטי

pre-registration ל-OSF70%בצע ביחידים או בזוגות, ותהווה , וכן ניתוח של נתוני דמה. העבודה תת 

  מהציון הסופי.

 הנוכחות בשיעורים הינה חובה.


