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 תקציר

בזירת המדיניות הציבורית החלטות מתקבלות כמעט תמיד בתנאי מחסור תקציבי. מעצבי 

לאיזה נושאים,  -המדיניות הציבורית מחזיקים בעוגה התקציבית ומחליטים כיצד לחלק אותה 

תוכניות ובעיות להקצות משאבים, ולאיזה לא. זניחת הטיפול בנושאים שונים, נובעת לרוב 

בשאלת השפעת מחסור במשאבים על תהליך קבלת ההחלטות זו עוסקת  עבודהממחסור תקציבי. 

הפועלים תחת תנאי  יצד מקבלי החלטות. כלומר, כמדיותימ-דו ניסיון, בבעיות החלטה מבוסס

, המכילים בעיות רבות, מדיתינדרשים להכריע בנושאים בעלי מורכבות רב ממחסור, ואשר 

 , מקבלים החלטות.וחלופות מרובות ומתחרות

)בהשוואה לתנאי שפע(, משפיעים על  המחסורמחקר זה בוחן בתנאי מעבדה האם וכיצד תנאי 

החלטות מורכבות, הדומות להחלטות מדיניות. לצורך כך, נשענו על ספרות תיאורטית ומחקרית 

אודות קבלת החלטות בתנאי מחסור. אפיינו את ההחלטות בזירת המדיניות הציבורית, 

יר הגדרה מינימלית לקבלת החלטות מורכבות, הגדרנו החלטות כאלו כמורכבות. על מנת להגד

מימדיות. בכדי לפתח רעיון זה, נשענו על הספרות בנושא של עיבוד מידע חזותי, המבחינה  -כרב

במימד לוקלי ובמימד גלובלי. שני המאפיינים של קבלת החלטות  -בין שני מימדים של עיבוד  

)קבלת החלטות מרובת בעיות, מרובת פתרונות, מרובת  .מורכבות הזירה1מדיניות הינם: 

. קבלת ההחלטות מבוססת ניסיון. לגבי החלק הראשון, אנו 2שחקנים, חסרה בתקציבים ועוד'(. 

מימדיות הניתנת לתפעול ניסויי על ידי יצירת -מציעים הגדרה אופרציונלית של קבלת החלטות רב

מימדיות(, ובחלק השני, אנו נשענים על הספרות -לוקלית וגלובלית )דו –שתי רמות של המשימה 

 הקיימת מתחום קבלת החלטות מבוססת ניסיון.

 

 , מחקר (Shah, Mullainathan and Shafir ,2012) שאה, מולאינתן ושפיר פרסמו   2912בשנת 

תופעה, לפיה אנשים ל המחקר התייחס תנאי מחסור על קבלת החלטות. משפיעים כיצד אשר בחן

 הלוואותפרזת של נטילה מולמשל,  ,ת תנאי העונימתנהגים לעיתים באופן המגביר א, עניים

(Schreiner  and Sherraden, 2007,)  על פיגורים וכו'דחיית תשלומים עד לשלב קנסות וריביות .



התנהגויות מסוימות נובעות מעצם  כי, הסיקו החוקריםשערכו,  בעקבות סדרת מחקרים

מסוגים שונים )מחסור כלכלי, מחסור בזמן, מחסור בקשב  תנאי מחסורב אנשיםהימצאותם של 

גורסים שמחסור משפיע על האופן בו אנשים מקצים את תשומת שאה, מולאינתן ושפיר . וכו'(

תוך הזנחת בעיות , מעורבות עמוקה יותר בבעיות מסוימות, כך שהם נוטים להפגין הלב שלהם

לשינוי באופן בו אנשים ולמעשה גורם  ,בחלוקת הקשבגורם לתנודות ת. כמו כן, מחסור אחרו

אשר , 1יחד עם זאת, מחקרם עסק במשימות פשוטות יחסית בעיות ומקבלים החלטות. מבינים

אינן משקפות את אופיין של בעיות החלטה מורכבות, בדומה לאלו הקיימות בשדה המדיניות 

בין נושאים על בסביבה מרובת דילמות בזירת המדיניות הציבורית, מעצב המדיניות פו הציבורית. 

 ה זולכליות )במה, האם וכמה להשקיע בסוגיות שונות(. זירם שונים, בעלות השלכות כערכיו

 וסדרתיות המבוססות על ניסיון.  מדיםימזמנת החלטות מרובות מ

 

כיצד מקבלי עבודה זו מבקשת לבחון  , ם של שאה, מולאינתן ושפירבהתבסס על ממצאי מחקר

זיהוי של  לוקלי הכוללות מימד -לנהל בעיות החלטה מורכבות )דו מימדיות החלטות, הנדרשים 

חלוקת משאבים בין של  גלובלי מימדוות בבעיית ההחלטה, בעי-תתיחלופות אפקטיביות בתוך 

-, וזיהוי בעיות בעלות פוטנציאל לאפקטיביות גבוהה יותר. להלן "בעיות החלטה דובעיות

קבלת החלטות תחת תנאי מחסור בבעבודה זו  ההתמקדותדיות"(, מושפעים מתנאי מחסור.  מימ

מימדיות -תנהגותם של אנשים המקבלים החלטות רבלהקיש מה מהרצוןובעת במשאבים נ

 או מחסור., לקובעי מדיניות הפועלים בתנאי שפעבתנאים אלה, 

 

ה על הישגיהם הכוללים של לתנאי המחסור אין השפעמצביעים על כך ש ממצאי מחקר זה

המשתתפים. ההבדל בין קבוצת מקבלי ההחלטות בתנאי מחסור לקבוצת מקבלי ההחלטות 

מקבלי בתנאי שפע, נמצא באסטרטגיית ההתמודדות שלהם עם המשימה. תחת תנאי מחסור, 

, תוך שהם מזניחים  את השנייה, בבעיה אחתבמימד הגלובלי ולהשקיע להתמקד נטו ההחלטות 

ם ממקדים מאמצים במציאת החלופה האפקטיבית ביותר בתוך כל בעיה )המימד הלוקלי(. ואינ

בזיהוי החלופה במימד הלוקלי, קרי בתנאים של שפע, נמצא שמקבלי החלטות היו יעילים יותר 

  ., אך לא בזיהוי הבעיה בעלת הפוטנציאל לאפקטיביות גדולה יותרהעדיפה בתוך כל בעיה

                                                
1
–ו  המחסור תופעל באמצעות תקציב הניסיונות של המשתתפים לנחש אותיות בחידות מילוליות,משחקים  כמו גלגל המזל, בו    

Family Feud,"שיחקו בתנאי מחסור בזמן , בו השחקנים "העניים . 


