תהליך קבלת החלטות
(ממד  :4שימוש משמעותי בידע)
קבלת החלטות הוא התהליך של פיתוח שיקולי-בחירה ושימוש בהם לשם קביעת העדפה מתוך
כמה חלופות הנראות כדומות .ההחלטות שאנחנו מקבלים בכל יום ,חשובות יותר או חשובות
פחות ,מּונָעות על-ידי השיקולים ,ותלויות בערך שאנחנו מייחסים לכל שיקול.
בכל יום אנו מקבלים החלטות רבות באופן ספונטני ולעיתים אף ללא מודעות לתהליך שאנו
עוברים .אך כאשר ההחלטות נתפסות בעינינו כמשמעותיות להמשך תפקודנו בחיים ,או כאשר
קבלת ההחלטות נעשית במסגרת של מטלה לימודית ,חשוב שייעשו באופן שיטתי ,מובנה ומושכל.
לצורך זה עלינו להצטייד בשני מרכיבים עיקריים:


מודל לתהליך קבלת החלטות.



מידע רלוונטי להערכת השיקולים ולבחירת החלופות.

מודל לקבלת החלטות
.1
.2
.3
.4
.5

זהה/זהי החלטה שאת/ה רוצה לקבל.
נסח/י את שאלת ההחלטה במספר צורות עד שהיא משקפת את סיטואצית
ההחלטה.
זהה/זהי את השיקולים שנראים לך חשובים לקבלת החלטה טובה.
נסח/י כל אחד מהשיקולים שזיהית ,במשפט מגדיר וברור.
קבע/י המשקל או הציון לכל שיקול (ניתן למספר מ 1 -עד  )3זהו "ציון החשיבות".

 .6קבע/י את הציון של כל שיקול לגבי כל אפשרות (ניתן למספר מ –  1עד  ,) 3תוך
נימוק הציון שניתן .זהו "ציון האפשרות".
 .7הכפל/הכפילי את "ציון החשיבות" ב"ציון האפשרות" כדי לקבל את "ציון
העדיפות".
 .8סכם /סכמי את התוצאות ,ובדק/י איזה אפשרות קיבלה את "ציון העדיפות"
הגבוה ביותר.
 .9שאל/י את עצמך האם התוצאה מספקת אותך? אם לא מה היית רוצה לשנות
בלוח?


לשנות את השיקולים?



לשנות את ציון החשיבות של השיקול?



לשנות ציון האפשרות?

נקודות מפתח:
 בכדי שהשיקולים לקביעת הבחירה יובילו לקבלת החלטה אפקטיבית ,חשוב שהם ינוסחו
במשפט מגדיר וברור ולא במילה אחת.
 חשוב מאוד שציון חשיבות השיקול וציון האפשרות יינתנו באופן מנומק ,ותוך כדי דיאלוג
בין לומדים ,כדי ליצור תרבות של חשיבה מדויקת ולא אקראית.
 רצוי מאוד להציע ללומדים מקבלי ההחלטות ,לשנות במהלך התהליך אחד או יותר מן
השיקולים ,כדי לסייע להם לבחון את הבחירה מנקודות מבט נוספות ,ובכדי לזמן שימוש רחב
יותר בידע שרכשו לצורך התהליך.
 מומלץ להציע ללומדים במסגרת הבית-ספרית משימות של קבלת החלטות היכולות לשרת
אותם גם בחיי היום-יום.

מטריצה לקבלת החלטות
מה אני רוצה להחליט? ___________________________________________________________________
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