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להשכלה מוסדות ל נאדג'? וכיצד נאדג'ים יכולים לתרוםהוא מה 

 ?הגבוהה

הבחירות ועל להשפיע על ות סכדי לנשונות מפתחים התערבויות  במוסדות רבים להשכלה גבוהה

ם סטודנטיה תיבת הדוא"ל שללנשלחות למשל, תזכורות רבות  סטודנטים.הת של יוההתנהגו

התערבויות . דמי ההרשמהלשלם או אותם להירשם לסמסטר הבא, לגשת לבחינה בניסיון לעודד 

 .בשטח ואלה פותחו על סמך הידע והניסיון שנצברכ

 באו"פ ככלי שיכול לסייע בפיתוח התערבויות מועילות לסטודנטים נאדג'ה את היא להציג מטרתנו

נאדג' הוא מה  גדירנ זה במסמך. פועלות לטובת הסטודנטיםהקיימות ההתערבויות את הולהשלים 

. אותםאיך מפתחים  תארנובנאדגי'ם נסביר מתי מתאים להיעזר התערבויות אחרות, בהשוואה ל

התמקדות מהעולם עם  של נאדג'ים כמה דוגמאות עםנאדג'ים ונסיים כלפי הביקורת בגם נדון 

 גבוהה.ההשכלה הבתחום 

 

 ?מהתערבויות אחרות השונוא ה במהונאדג'  הואמה . 1

 חשבישההתערבות ת. כדי המכוונת אנשים למסלול רצוי של התנהגות ממוקדתהוא התערבות  נאדג'

של רות בגובה העיניים יפ הנחתלמשל, . זכות הבחירה של כל פרטחייבת לשמור על  יאנאדג' ה

. של נאדג'קלאסית דוגמה היא תזונה בריאה יותר טריה כדי לעודד יבקפ המסתובבים עובדיםה

  1.(haler & Sunstein, 2009T) נאדג'נחשב מזונות העשירים בסוכר אינו צריכת ל עמוחלט איסור 

 ארבעם ה, יש לבאוניברסיטה הפתוחה. אולםהמופעלות ומים מאוד להתערבויות רבות דנאדג'ים 

 :תכונות המייחדות אותם מהתערבויות אחרות

 .אחרות התערבויותמ יותר זולים הם .1

ותי ספציפי לעבור חסם התנהגפרט סייע לכדי ל תובנות של מדעי ההתנהגותמיישמים הם  .2

 .בדרך להתנהגות רצויה

 .שמירת זכות הבחירה של כל פרטמעודדים התנהגויות רצויות תוך כדי הם  .3

 .בדיקה מדויקת של האפקטיביות שלהםמאפשרים הם  .4

והוא , (efault settingschange dמחדל )הברירת  שינוימכונה  יםנאדג'סוג נפוץ של , כך לדוגמה

ם זה חס(. status quo biasחסם התנהגותי המכונה הטיית הסטטוס קוו )התמודד עם מיועד ל

הנדרשת הפעולה אפילו אם  מוכנים לפעול כדי לעשות שינויאינם אנשים בהם שבמצבים מתבטא 

רוב האנשים אם ידוע מהן הבחירות המועילות עבור . לטובתםהוא השינוי שוטה ופמהם היא 

המשתלמת האפשרות רת המחדל תהיה ישבר ךאפשר להפוך את מערך קבלת ההחלטות כ ,בחברה

 תנחשבהתערבות זו . החדשה דלחמברירת המ המרוצשאינו לכל מי להציע אפשרות אחרת ו ביותר

                                                           
ובהקשרים  ,יתרונותחסרונות אך גם יש דחיפה ל. (Shoveהתנהגות מסוימת מכונה דחיפה )או איסור של בחירה או ה 1

 .נאדג'ים לעומת דחיפותלדיון מקיף על , Sunstein (2014). ראו להועיל הא יכוליהמסוימים לכן 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nudge_(book)
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797617702501
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797617702501
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/16205305/shortguide9_22.pdf?sequence=4
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/16205305/shortguide9_22.pdf?sequence=4
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2390120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2390120
https://www.openu.ac.il/lists/mediaserver_documents/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
https://www.openu.ac.il/lists/mediaserver_documents/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/default-optionsetting/
https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/status-quo-bias/
https://harvardlawreview.org/2014/04/nudges-vs-shoves/
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תהליך קבלת ההחלטות  ומפשטת את בחסם התנהגותי ספציפי ממוקדת, היא זולהמשום שנאדג' 

 .זכות הבחירה ה עלתוך שמיר

ם במקרה של איברי לתרוםהסכמה ה בנושאאפשר למצוא דוגמה לנאדג' אפקטיבי ביותר מסוג זה 

המסכימים להירשם במאגר המידע של על שיעור מאוד משפיעה הנקבעת ברירת המחדל . מוות

כך  ,כברירת מחדל להירשם במאגרהסכמה -אי ותובעקחלק מהמדינות . בכל מדינה התורמים

במדינות . (opt-inאת הסכמתו ) הוא מצייןשבה של הפרט  יזומהפעולה  למאגר מחייבתשההרשמה 

 מדינותיש , לעומת זאת(. 27%–4%נמוך )הוא למאגר התורמים שיעור ההסכמה להירשם  ,האל

צריך רשום בו להיות  שאינו מעונייןכל מי ו ,במאגר המידעהסכמה להירשם  כברירת מחדלקבעו ש

התורמים למאגר , כמעט כולם מסכימים להירשם ה(. במדינות אלopt-out) הסכמתו-את אילציין 

 .(א בנספח 4איור ראו ) הסכמה-איוחרים באפשרות של בשל אנשים שיעור מזערי ורק ( 99%–86%)

 יותר.  שפעתו מתונהה, המקרים במרבית, אך משמעותי ביותרהאפקט של הנאדג'  ,במקרה הזה

                                מבוקראקראי משתמשים במערך ניסוי וק את האפקטיביות של נאדג', דכדי לב

(RCT – Randomized Controlled Trial). ת באופן אקראי אוכלוסיית המחקר מחולק ,במערך זה

ין נאדג'. השוואת התוצאות באת הולקבוצת ביקורת שאינה מקבלת את הנאדג'  מקבלתש הלקבוצ

 להרחיב את השימושוהתערבויות אינן אפקטיביות לו ילזהות אקבוצות הללו מאפשרת שתי ה

  .2אפקטיביותה האלב

 .בנושא תרומת איברים אנגליהממשלת  שהפעילהממצאים ממערך ניסוי מבוקר  יםמוצג בנספח א

אינה מעוניינת להשתמש בשינוי ברירת המחדל  ממשלההו הסכמה-ברירת המחדל היא אי ,באנגליה

במקום זאת, אנגליה בדקה את האפקטיביות של שבעה נאדג'ים אחרים במסגרת מערך . כנאדג'

 (opt-in) יזוםאזרחי אנגליה להירשם באופן את כדי לעודד  פותחו הנאדג'ים אלניסוי מבוקר. 

, הבדלים משמעותיים באפקטיביות של הנאדג'ים השוניםנמצאו במחקר  .איבריםהתרומת למאגר 

אפקטיביים ביותר ולבטל את נאדג'ים ההלהרחיב את היקף הפעולות של לממשלה פשר ידבר שא

 ים.שלא היו אפקטיבי האל

 ?נאדג'להפעיל אפשר מתי . 2

 :קריטריונים ארבעהמתקיימים בהם שנאדג' במקרים  ומתאים להפעילרצוי 

בחירות או  המונעים חסמים התנהגותייםהמאפשר איתור של  בארגון קיים ידע .1

 .התנהגויות רצויות

 .התערבות זולה ופשוטה ליישםאפשרות יש  .2

 .אנשים( )לפחות אלף יעד גדולההאוכלוסיית  .3

  .ההתערבות אפקטיביות לבחינת מבוקר אקראימערך ניסוי  ליישם ותאפשריש  .4

 ?נאדג'איך מפתחים . 3

 בעיהה את יםגדירמ, בתחילת התהליך. נאדג'יםשל פיתוח התהליך לי של לתיאור כמוצג  1באיור 

דנים  היונות אלאבר המכירים היטב את השטח.ח תעומק עם אנשי מפראיונות באמצעות סדרה של 

                                                           
 כמובן, שיכולות להיות כמה קבוצות שמקבלות את הנאדג' והן יושוו לקבוצת ביקורת. 2

 

https://science.sciencemag.org/content/302/5649/1338
https://science.sciencemag.org/content/302/5649/1338
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 שמתאיםאחת בעיה צמצם את המיקוד למטרה לרלוונטיות בבעיות שונות שעשויות להיות ב

 . נאדג' להפעיל בה

. שמסבירים חלק ניכר מהבעיה העיקריים החסמים אתלאתר  מנסים היאחרי הגדרת הבע

תמריצים , )למשל או סביבתייםו/)למשל, חוסר מוטיבציה(  אישייםהחסמים יכולים להיות 

 ,יונות עומק עם אנשי המפתחארבאמצעות מאתרים החסמים את גם (. להתנהגויות לא רצויות

של במקרה למשל, ) המועבר למדגם מהשטחשאלון בעיבוד נתונים ו/או ב נעזריםלעיתים ו

 .סטודנטים( זה יכול להיות האוניברסיטה

ות תהיה בהתערכל . חשוב שבהתאם לחסמים העיקריים שאותרו תערבותהה את מפתחים עתה

שההתערבות תהיה מבוססת גם סביבתי. חשוב ובין ש אישיזה חסם שבין ממוקדת בחסם ספציפי, 

בנספח ב . כלכלההפסיכולוגיה וה, מדעי ההתנהגותשהצטברו בעקרונות הפעולה על על התובנות ו

רעיונות יחד עם  יםחיוניים לפיתוח נאדג' יםשל עקרונות פעולה הנחשבמוצגת רשימה מקיפה 

בשלב הפיתוח, חשוב גם להגדיר את מדדי התוצאה כך  .אוניברסיטהאפשריים ליישום ב

 .הרלוונטיות התוצאות יאחריהיה אפשר לעקוב בשטח הנאדג'  כשמתחילים ליישם אתש

אקראי מסגרת מערך מחקר ב שלו האפקטיביות את בודקיםאחרי פיתוח הנאדג' ויישומו בשטח 

 משתתפים באוכלוסיית היעדכל הסטודנטים , האוניברסיטהבמקרה של למשל,  (.2איור מבוקר )

קבלת הנאדג' -( וחלק מוקצים לאיהנאדג'הנאדג' )קבוצת  קבלתבהגרלה כך שחלק מוקצים ל

אמורה להיות דומה לקבוצת הביקורת בכל דבר למעט  הנאדג'קבוצת )קבוצת הביקורת(. באופן זה, 

מדדי בבין שתי הקבוצות  ההשוואבאמצעות אומדים את ההשפעה של הנאדג' . קבלת הנאדג'

על מלמד  ,נאדג'פער לטובת קבוצת ה. התמדה(או  הישגיםלמשל, ) הפיתוחנקבעו בשלב התוצאה ש

 .נאדג'ההשפעה חיובית של 

של . שלב זה כולל זיהוי התאםב יםאת הנאדג' שפרלומנסים  אותצמהתו ומדיםלשלב האחרון ב

גם תורמות  שלונותימידה מכוללמידה מהצלחות אפקטיביים. -לאונאדג'ים  נאדג'ים אפקטיביים

 דשים, חדשניים ואף מועילים יותר.נאדג'ים חפיתוח ל יחד
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ניים לפיתוח ו. השלבים החי1איור 
מועילנאדג' 

 

איך מבצעים ניסוי אקראי . 2איור 
 מבוקר

הגדרת

בעיה

אבחון

חסמים

פיתוח  
'נאדג

בדיקת 
אפקטיביות

למידה 
ושיפור

 קבוצת ביקורת

 הקצאה

  אקראית

נאדג'קבוצת   

אוכלוסיית היעדהגדרת    
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 על נאדג'ים ביקורת ה. 4

שזכה בפרס נובל  ת'יילרריצ'רד הוקרה. זכו לנאדג'ים ההתומכים המובילים של  ,בשנים האחרונות

, ערך בלוג "נאדג'"את הספר  ,יחד עם קס סונסטיןהוא כתב,  הוא מחלוצי התחום. 2017 -לכלכלה ב

את הנאדג' ככלי מדיניות מוביל. בעשור מסד כדי ל פעולות רבות נוספותב והשתתף בלוג' נאדגבשם 

ארצות נשיא מצד ואפילו  קובעי מדיניות ,ריםקחוצד מ הרבלב בלו תשומת ינאדג'ים קה ,האחרון

 על התחום, גם ביקורת מתקיי ,אולם. קמרוןדייוויד  ת אנגליהממשל אשאובמה ורהברית ברק 

 הביקורת.  כך הלכה והחריפה ,התרחב השימוש בנאדג'יםש ככלו

מכיוון זאת נאדג' עושה ה. כלומר מפתח יםפטרנליסטיהם  נאדג'יםש ךמכ תנובעעיקר ההתנגדות 

הנאדג'ים אינם רבים  מקריםבכמו כן, . א יודע מה טוב לאנשים אחריםוא חושב שהושה

 האל !תםאומקבלים האנשים ש ה עלשפיע לרעלה יםיכול אף הם רחוקות, ולעיתים ,אפקטיביים

ביקורת הזו אפשר להוסיף שגם ל. מה טוב לאחרים ועולא ידטעו מפתחי הנאדג'  מקרים שבהםהם 

. בלבדטווח וקצרת  השפעה מתונה ישרובם ל ,דג'ים שנראים אפקטיבייםאאם מתמקדים רק בנ

 אחרי תקופה קצרה.  נעלם חזק ובדרך כלל  ובמילים אחרות, האפקט של נאדג'ים אינ

 בשמירת זכות הבחירה של כל פרטתומכי הנאדג' מדגישים את החשיבות  ,זוכתגובה לביקורת 

 תבולטש ,של רוב הנאדג'ים העלות הזולהאת גם הם מציינים  שמקבל את ההתערבות של נאדג'.

יתרה מזו, ראוי לציין,  3.כניות חברתיות שאפתניות ויקרות יותרולת בהשוואהכיתרון משמעותי 

 מרשימה ביותר. להשפעה  יכול להביא נאדג' קטן לפעמיםשכמו שראינו במקרה של תרומת איברים, 

שלים ועיל ורכיב מלהיות כלי מנאדג' יכול  ,קשרים מתאימיםכלומר על אף הביקורת, בה

 .יותרויקרות שאפתניות קיימות, התערבויות ל

 

 דוגמאות. 5

סיפורי מקרה נבחרים של נאדג'ים המיועדים לסטודנטים בהשכלה גבוהה. חלק כמה להלן 

הן נציג  להלן הצליחו לעזור לסטודנטים במידה מסוימת וחלק לא הצליחו לעזור. הללו מהנאדג'ים 

שכן כולם תורמים באותה המידה ליכולת שלנו לשפר את  את ההצלחות והן את הכישלונות

 .ההתערבויות העתידיות

 

 למכללה השייכות תחושת את להגביר המיועדים'ים נאדג

יעד להגביר לעצמה ( הציבה San Francisco State Universityציבורית בסן פרנסיסקו )ה מכללהה

שהם מסוגלים להתמודד עם כל הרגשה להם קנות האת תחושת השייכות של הסטודנטים שלה ול

כנית מקיפה שכללה מגוון של ופותחה ת ,Ideas42בעזרת , כך לשםם. הלך לימודיהקושי שיעלה במ

  :הפסיכולוגיה נבחרים מתחוםעקרונות פעולה לפי נאדג'ים שעוצבו 

  :ארו את האתגרים ישל שלוש דקות שת סרטוניםנאדג' אחד שפיתחו כלל השפעה חברתית

בדרך  האל ם אתגריםעשלהם תמודדות הה את אופניוטודנטים ותיקים בפני סהעומדים 

                                                           
כניות חברתיות שמצליחות להשפיע באופן חיובי על משתתפיה, נמצא כי וברוב הניסיונות לבדוק מה השיעור של ת 3

כניות חברתיות שלא ובחשבון את חלק הארי של ת מביאזה אינו )או אף פחות( מצליחות להשפיע, ואומדן  30%-כ
 .טובה מספיק ת אפקטיביותעברו בדיק

http://nudges.org/
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/first-obama-now-cameron-embraces-nudge-theory-2050127.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/first-obama-now-cameron-embraces-nudge-theory-2050127.html
https://www.amazon.com/Adapt-Success-Always-Starts-Failure/dp/0374100969/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1308088067&sr=1-1
https://www.amazon.com/Adapt-Success-Always-Starts-Failure/dp/0374100969/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1308088067&sr=1-1
https://www.amazon.com/Adapt-Success-Always-Starts-Failure/dp/0374100969/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1308088067&sr=1-1
https://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2016/12/I42-718_Brief_SFSU_3.pdf
https://www.ideas42.org/
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 מתקשים שהאתגרים שלהםהלהראות לסטודנטים  הניסשהם פיתחו . נאדג' אחר להצלחה

 .על כישלון אישי מעיד אינוושקיומם אתגרים של סטודנטים רבים אחרים דומים ל

  :מטרתו ששאלון קצר  לעסטודנטים התבקשו להשיב  ,בעקבות צפייה בסרטוןיישום כוונות

קצרה לכתוב פסקה התבקשו בנוסף, הסטודנטים  .מהסרטוןאת המסרים  הייתה לחזק

 .שלהםהאישיים הסרטון לערכים וליעדים התכנים של את  תשרהמק

 ייל שבועי שכלל תזכורות בלו מיסטודנטים ק :)"דדליין"( תאריך היעדהדגשת ו תזכורות

הזדרז למייל שמעודד אותם למשל, . הם קיבלו ייעוץ אקדמיאו  מנהליות והכוונה

 מועד בחינה.חונכות לפני ההשתמש בשירותי ול

 להשפעהו לימודיםהבהתמדה בשנה השנייה של  10%לגידול של  ההביא'ים נאדג של זו חבילה

 .זכותהבציון הממוצע ובצבירת נקודות  דומהחיובית 

 

 לונדון' קולג בקינגס הסטודנטים לטובת'ים נאדג

 התערבויותשל  אפקטיביותהאת  לבדוק שנועדה What Works יחידת הוקמהקינגס קולג' בלונדון ב

 בדקוהם לנשירה. גבוה בסיכון הנמצאים  םסטודנטילהמיועדות בעיקר באוניברסיטה שונות 

לעידוד השתתפות במפגשי מסרון )כגון שליחת  קטנים נאדג'יםמהחל  התערבויות מגוונות

. חצי מההתערבויות ת המיועדת לשימור סטודנטיםושאפתני הכנית רחבותעד לאוריינטציה( ו

כנית השאפתנית לשימור והת(. 4אפקטיביות וחצי נמצאו לא אפקטיביות )איור שנבדקו נמצאו 

 ניסויבמערכי כל ההתערבויות נבדקו לא הצליחה להשפיע על ההתמדה בלימודים.  סטודנטים

אפקטיביות ולהסיר או לשנות  והתערבויות שנמצאהרחיב את קולג' להלפשר י, דבר שאמבוקרים

 שלא נמצאו אפקטיביות.את אלה 

 

 קינגס קולג' )בנקודות אחוז(בההשפעות של התערבויות שונות . 3 איור

 

 

 

-0.3

0.7

1.0

1.0

1.0

0.8

3.6

6.3

לסטודנטיםייעוץלקבלתשירותבמוקדלשימושעידוד
(ומיילמסרון)

(מסרון)במבחןהשתתפותעידוד

(ותיקיםמסטודנטיםטלפוניליווי)סטודנטיםשימור

החיבורהגברתבאמצעותסטודנטיםשימורעידוד
(רחבהתוכנית)'לקולגשלהם

(מסרון)ל"בחוללימודיםהרשמהעידוד

חונכותקבלתהמאפשרתבפלטפורמהלשימושעידוד
(מסרון)מבוגרים

(מסרון)אוריינטציהבמפגשהשתתפותעידוד

מסרון)אינטרנטילמידהתומךבמודוללשימושעידוד
(ומייל

** p<.05 

** p<.05 

* p<.10 

https://www.kcl.ac.uk/study/assets/PDF/widening-participation/What-works-project-report.pdf
https://www.kcl.ac.uk/study/widening-participation/what-works
https://www.kcl.ac.uk/study/widening-participation/what-works
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 המיועדים לסייע בהתמודדות עם חסמים התנהגותיים של סטודנטים נאדג'ים

 גבוה בסיכוןשהיו איתרה סטודנטים ( rockportSUNY B)יורק -ציבורית של מדינת ניוהמכללה ה

למזער סדרה  ותמיועדה, קיבלו הודעות באמצעות דוא"לו נאדג'הוקצו לקבוצת החלקם . לנשירה

 וחוסר ניצול נוכחות במפגשי למידה, הכנה לא מספקת למבחנים-איכגון  ,של התנהגויות לא רצויות

ללא תשלום. הניסוחים בהודעות נבחרו על סמך שיטות מבוססות במדעי  שיעורי עזרשירותים של 

 ההתנהגות:

  ומייל בקורס שלוןימפני כמיילים המזהירים סטודנטים בסיכון  :ופרסונליזציהפישוט ,

 .לפני מבחנים חינםהמעודד את השימוש בשיעורי עזר 

  מנהליתלביצוע משימה  תאריך יעד שלתזכורת מיילים עם : תאריכי יעדהדגשת. 

  :על העלות של כל מפגש למידה. מיילים שכללו מידעהדגשת הפסד 

  :סטודנטים  מייל שכולל מידע על סטודנטים מצליחים. למשל,השפעה חברתית"

 .שעות שבועיות בלמידה" 20שמצליחים מקדישים 

 חונכותב בהיעזרות 27%בנשירה מקורסים וגידול של  10%הביאה לירידה של  'יםנאדגזו של  חבילה

  .ההתערבותבקבוצת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2016/09/Nudging-For-Success-FINAL.pdf
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 פירוט על תרומת איברים באנגליה –א  נספח

שיעור רק  ולכן תרומת האיברים במקרה של מוות,למאגר הרשמה -אי ברירת המחדל היאבאנגליה 

מוכנה לשנות  אינה ה. מדינת אנגלי(4 איור)היכנס למאגר התורמים מסכימים ל אזרחיםשל נמוך 

ההסכמה , אך היא יזמה סדרה של נאדג'ים המיועדים להגדיל את שיעור הזואת ברירת המחדל 

כלל ניסוח פנייה שהתמקד בחסם ( 5)החלק העליון באיור . כל נאדג' רומותהתלמאגר להירשם 

רוב הנאדג'ים הגדילו את שיעור ההרשמה  .פנייה גנריתוקבוצת הביקורת קיבלה  ספציפיהתנהגותי 

(. חשוב לציין שהיו הבדלים 5איור החלק התחתון של )למערכת התורמים במידה מתונה 

להרחיב את היקף הפעולות  ממשלהשאפשר למה , הנאדג'ים השוניםבאפקטיביות של משמעותיים 

השפעה ה ה,במקרה הז ים.שלא היו אפקטיבי האלתר ולבטל את ואפקטיביים ביהנאדג'ים של ה

 .מעל חצי מליון אנשים למערכת התורמיםהצליחה להוסיף  הנאדג'יםהמתונה של 

 
 במדינות שונותברים י. שיעור ההסכמה לתרום א4איור 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2855-5
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2855-5
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 ובקבוצת( 7–2 קבוצות) השונות ההתערבות קבוצותבהאנשים  בלוישק הפניות תוכן. 5איור 
 Behavioural)מקור:  ההרשמה למערכת תרומת האיברים בכל קבוצה יושיעור ,(1) הביקורת

Insights Team (2013))  
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 במוסדות להשכלה גבוההליישום אפשרי  ודוגמאות עקרונות פעולה –ב  נספח

 .תחושת דחיפות ליצור כדי תאריך היעד הדגשת :יעד תאריךהדגשת 

היתרונות את  שמדגישהרשמה הסדירה סגירת ה שליחת מייל או מסרון לסטודנטים לפני :דוגמה

הרשמה השליליות של ההשלכות או את /ו)לזכות במקום בקבוצה המבוקשת(  סדירהלהרשמה 

 מאוחרת )דמי איחור(.

בעקבות ביצוע  הרווח האפשרילעומת  האנשים הדגשת ההפסד האפשרי של :הדגשת ההפסד

 .פעולה

 ."לימודיםשיכלו לעזור לך לממן את ה₪  X להפסיד שויה אתה עגלא תגיש בקשה למל אם" :דוגמה

רת תחושת לחץ חברתי להתמיד ולהצליח בלימודים על ידי סטודנטים אחרים ייצ השפעה חברתית:

 ו/או קרובי משפחה וחברים של הסטודנטים שרוצים שהם יצליחו. 

דוגמה: שליחת דיוור אלקטרוני לסטודנטים חדשים עם טיפים מסטודנטים מצטיינים ו/או 

 . מסטודנטים שהצליחו להתמודד עם הבעיות הנפוצות בקרב סטודנטים

 רוסית.  , ו/אוערבית, אנגלית, אמהריתפניות חיוניות ל תרגום :תהתאמה לשוני

 רלוונטית במיוחד לדוברי ערבית יכללו תרגום לערבית.הן דוגמה: פניות ש

 .מסוימת פעולהלבצע  העל כוונהצהרה בקשת  :יישום כוונות

מועד שבו הוא לרשום  בו הסטודנט מתבקשיועץ/ת טופס מקוון של שלצרף למייל פנייה  :דוגמה

 מתכנן להגיע לפגישת ייעוץ.

 .תהליכיםאו /ו בפניות ניסוחיםפישוט  פישוט:

  .ושימוש באיורים להמחשה גופן הגדלת: הפחתת מלל, ניסוחים לפישוט הדוגמ

ידי שימוש בפרטים אישיים כדי להפוך את הפנייה )או -הקניית יחס אישי, למשל, על פרסונליזציה:

 לאישית יותר.את התהליך( 

ר נקודות הזכות שנותרו לו לסיום  :הדוגמ פנייה אל הסטודנט בשמו וציון נתונים אישיים כמו מספָּ

 .התואר

 פעולות.הביצוע  לתאריך היעד שלבסמוך  מייליםבמסרונים או בשימוש  תזכורות:

  לבחינה. סטודנטים לגשתאו מיילים עם ניסוחים שונים כדי לעודד  מסרוניםשליחת  :דוגמה

Active No: .לבקש מאנשים לבצע פעולה יזומה כדי לדחות את השירות 

דרישה מסטודנטים שטרם ניגשו לבחינה לציין באופן יזום שהם אינם רוצים לגשת אליה  :דוגמה

 במועד הקרוב.

אפשרות אחרת צריך לציין  ףבאופן אוטומטי וכל מי שמעדימסוימת נקבעת אפשרות  :לברירת מחד

 .זאת
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תאריך ההרשמות בכל מועד עד את שלושה קורסים מתאימים. תוכל לשנות  ךבחרנו עבור :דוגמה

לחצו על  – את הבחירה לשנותכדי . לחצו על הקישור להלןם ושלביצוע התר ולושי. לאמסוים

 הקישור להלן.

אם לא מבצעים אותה הם בו ש באופןאנשים להתחייב לביצוע משימה  שכנוע :התחייבות מראש

 .חייבים לעשות משהו אחר

רכוש מלגה באופן אוטומטי בשנה העוקבת רק אם הסטודנט עמד בהתחייבות ל הענקת :דוגמה

נקודות זכות באותה השנה. אם הסטודנט לא יעמוד בהתחייבות שלו, הוא לא  מסוים של מספר

 ימשיך לקבל מלגה באופן אוטומטי בשנה שלאחר מכן.
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