
  תורת חלוצי בעקבות :למחקר הרקע

 ראו כלכלנים ,ומורגנשטרן נוימן פון ,המשחקים
 ."רציונלית" התנהגות ,רווחים למקסום בחתירה

  

  מקסימליים יהיו הרווחים ההסתברות תורת פי על

  בעלת הבחירה את נעדיף עקבי באופן אם

 מוגדרת תוחלת כאשר ,ביותר הגבוהה התוחלת

   .לקבלו בהסתברות הסכום כמכפלת

 

  - רציונליים אינם האנשים רוב ,זו הגדרה פי על

 (1 הסתברות) בביטחון ח"ש 3000 מעדיפים הם

  ;(0.8) גבוהה די בהסתברות ח"ש 4000 פני על

  הראשונה האפשרות של שהתוחלת למרות
3000X  1 = 3000 של מהתוחלת קטנה 

 .4000X0.8 = 3200  השניה האפשרות

 

 לפי בוחרים אינם אדם בני :אפשרי הסבר

 התועלת תוחלת לפי אלא ,הרווח תוחלת

 ,הרווח עם עולה אמנם זו ;הרווח של הנתפסת

 בהתחלה מהירה העלייה - אחיד בקצב לא אך

 יותר רב ערך הראשון לשקל .יותר איטית כ"ואח

  .4000-ה לשקל מאשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וטברסקי כהנמן ובעקבותיו ,(1952) מרקוביץ

 תפיסת גם - נוספת הבחנה עשו ,(1979)

   :לינארית אינה ההסתברויות

לפי תפיסת  ( ציר אנכי)גרף תוחלת התועלת 

ערך הסכום  ולפי תפיסת משקל ההסתברות  

 (צירים אופקיים)

 הימור הגדרנו ,Dubins & Savage (1965) בעקבות

  נמוכה הסתברות יש בה באופציה כבחירה נועז

  נתונים ס"ע .לאלטרנטיבה ביחס גדול לרווח

 מיפינו ,ל"ובצה ס"בבי ,רבים מנחקרים שאספנו
  גיאומטרי במרחב Faceted SSA) י"ע) בחירה מצבי

  כמקדם ביניהם הסטטיסטי המתאם שימש בו

   .דימיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  C האתגר רמת לפי המרחב של חלוקה איתרנו

 ידי על המוצבת ,צפוי דיסוננס בפני עמידה של

  החלטה מצב של האתגר רמת .ההחלטה בעיית

 :ראשון בקירוב וחושבה פסיכולוגית נומקה בינארי

  C = x2(p2-p1) 
  היא p2 ;יותר "בטוח"ה ,הקטן הסכום הוא x2 באשר

  לזכות ההסתברות היא p1 ;בו לזכות ההסתברות

 .הגדול בסכום

 

 המארגן יסוד-כמושג האתגר רמת את פירשנו

  החלטות קבלת בעת האנושית החשיבה את

 ;Facet Theory ;השטחות תורת 'ר) ודאות-אי בתנאי
Guttman, 1968; Shye, 1978; 1999).   

 

FSSA החשיבה של פונקציולית הדמיה מהווה  

  על מתבססת (fMRI-מ בשונה) אשר האנושית

  מדגם ועל אוכלוסייה המייצגים נחקרים קבוצת

  מסוג המצבים מכלול את המייצגים החלטה מצבי

  ולניבוי להבנה תורמת כאן שפותחה הגישה .נתון

  מצאנו ,כך .ודאות-אי בתנאי אנושית התנהגות

  מצב של האתגר רמת בין גבוה שלילי מתאם

  הנועזת באופציה הבוחרים שיעור לבין ההחלטה

 כהנמן בנתוני -0.70 ,בנתונינו -0.75) שלו

  בין להבדלים מתייחס המחקר .(וטברסקי

  ,איתנותם ,חייהם איכות מבחינת המחליטים

 .שלהם נוספות ותכונות ,משאביהם

 תעוזה  
 לפי מגדר

 ₪  1000א-

 25%בסיכוי ב-
₪  240-ב

 בוודאות

 62% 37% גברים

 92% 7% נשים

לפי  תעוזה 
 בריאות

 ₪  6000א-

 0.1%בסיכוי 
 ₪  3000-ב

 0.2%בסיכוי 

 8% 91% פיזי גבוהאיזון 

 25% 74% איזון פיזי נמוך

לפי  תעוזה 

 ִחברות
 

  ישתתף בהגרלה$ 5האם במחיר 

 $ ?100להרוויח  10%עם סיכוי 

 לא-ב כןא-

איזון חברתי  

 גבוה
60% 40% 

 חברתיאיזון 
 נמוך  

33% 66% 
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 שכר גבוה שכר בינוני שכר נמוך

 באפשרות הנועזת  שיעור הבוחרים 
בהסתברות של ₪  5,000קבלת ( א)

 5קבלת ( ב)פני אפשרות על , 1%
 הכנסהלפי בוודאות ₪ 

 ודאות -עצים ויער בחקר קבלת החלטות בתנאי אי
 קידום תיאוריה על פי תורת השטחות 

 ירושלים, עידו הבר: חניך

 ליר והאוניברסיטה העברית בירושלים-מכון ון, פרופסור שמואל שי: עמית-מנחה

התעוזה בהימור גבוהה יותר בקרב בעלי ציון  

גבוה במרכיבי האיזון של איכות החיים 

 (SQOL; Shye 1989)המערכתית 

תכונות  התעוזה בהימור גבוהה יותר בקרב בעלי 

 :דמוגרפיות מסויימות
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הנתפסת של  התועלת . 1תמונה 
הכסף מסבירה העדפת אופציה  

 עם תוחלת רווח נמוכה יותר

 

U(3000)=2100    U(4000)=2400 
2100X1=2100 > 2400 X 0.8=1920 
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