
 

 

 עד כמה אני מושפע מדעתם של אחרים? 

 

  :עשייה -ראשונהמתודה 

 ":ניסוי הקווים של "אש

במחשב תמונה ובה שלושה קווים ועוד קו אחד )מצ"ב בקובץ  /שולחים בקבוצת וואטספ

 איזה מהקווים הכי דומה לקו הנוסף. בסבבנספחים( ושואלים 

מתאמים עם רוב  –אחרונים.ות  2-3לפני שמתחילים בפעילות, לפני שמגיע האחרון.ה  או 

מה יענו  בחןובה לא נכונה ונהקבוצה שיענו תשובה לא נכונה. ככה בסבב הרוב יענו תש

 .אלו שהגיעו אחרונים

 :הערות למדריך

הניסוי מראה שאנשים עונים תשובות שגויות למרות שהם יודעים מהי התשובה הנכונה. 

הסיבה היא שהם עונים תשובות שתואמות לתשובותיהם של אחרים, ולא מה שהם באמת 

ונה תשובה שגויה והחניכים החניכים משתפים פעולה ועונים בכו -חושבים. בניסוי 

 ."שעליהם עורכים את הניסוי לא יודעים זאת ולכן עונים "כמו כולם

חשוב שהמדריך יכיר היטב את הניסוי ויידע להסביר עליו. לקרוא היטב את הנספח וגם 

 .לקרוא באינטרנט

 

 (2:16)  ניסוי הקונפורמיות של אש". "נציג לקבוצה את הניסוי בסרטון ביוטיוב:

 =RCbXFXi2vk-https://www.youtube.com/watch?vקישור לסרטון: 

 

   |אין    :ציוד |  קובץ הסבר על הניסוי וקובץ עם התמונה לשליחה נספחים: | דקות 15  זמן:

 :  דיון בשאלה -נייהמתודה ש

 :קרה בניסוי. שואליםמשקפים לקבוצה מה 

 -למה אנשים ענו לא נכון? מנסים לברר עם החניכים למה זה קרה. מספרים על הניסוי 

יש להדגיש שלפי הניסוי רוב האנשים נוטים לענות לא נכון למרות שהם יודעים את 

 .התשובה

 

 :מקיימים דיון

עד כמה אנחנו מושפעים מאחרים? האם אנחנו מושפעים יותר מהמקובלים?  •

 ?ההוריםמ

נקודה טובה למחשבה היא ההתנהלות בפייסבוק: האם חשוב לי מאוד לקבל  •

 ?''לייקים

https://www.youtube.com/watch?v=-RCbXFXi2vk


 

 

 ?למה אני לא תמיד סומך על הדעה שלי  •

 וגם בהתאם לתקופה המורכבת שאנחנו חיים בה, בצל מגפת הקורונה:

 סביב הקורונה על ההתנהגות שלי? כיצד משפיעה התנהגות החברה •

שמרו על ההנחיות )כיפים, חיבוקים, התכנסות של במידה וחבריי לקבוצה לא יי •

 הרבה אנשים במקום אחד וכו'( כיצד אנהג? 

חשוב להעביר כי מדובר במנגנונים פסיכולוגיים טבעיים שיש לכולנו, אך חשוב להכיר 

 .בהם ובמגבלותיהם, כמו בניסוי שעשינו

 :הערות למדריך

החניכים שהשתתפו בניסוי. רוב  חשוב מאוד שלא להרשות להתבדח על חשבון 

האנשים נוטים לענות תשובה שגויה למרות שידעו את התשובה, וככל הנראה זה 

 .היה קורה לכולם. לתת נתונים ולהגיד שהניסוי שוחזר אלפי פעמים 

לתת גם מקום ולהכיל את הצורך של אנשים בחיזוקים חיוביים וגם לחזק אנשים 

 .לא בהכרח תומכת שמאמינים בעצמם, אפילו אם הסביבה

 

   | אין ציוד: |  אין  נספחים: | דקות 15  זמן:

 

  

  



 

 

 עד כמה אני מושפע מדעתם של אחרים -נספח

 הסבר על הניסוי.... 

 אש   של הקונפורמיות ניסוי

  חקירת: הניסוי מטרת, אש  סולומון החוקר ידי על 1951 בשנת נערך ָאש  של הקונפורמיות ניסוי

 החברתית  הפסיכולוגיה  לתחום משתייך  והוא, הקבוצתית הקונפורמיות של כוחה

 אמורים  היו שהנבדקים הקווים שלושת את מציג  הימני הכרטיס. מהניסוי   כרטיסים של דוגמה

 . השמאלי שבכרטיס הבודד לקו להשוות

 הניסוי  מהלך

 פעולה משתפי הינם והשאר הנבדק הוא  אחד  אדם מתוכם  כאשר, בחדר אנשים שבעה הושיב ָאש

  מהקווים איזה ומרל היה ועליהם, שונים באורכים  אנכיים קווים שלושה הוצגו לאנשים. החוקר עם

 לגבי זה אחר זה נשאלו האנשים(. קלה הייתה המטלה) שהוצג נוסף לקו באורכו ביותר דומה

  כך, תשובתו את שענה האחרון לפני  האחד תמיד היה הנבדק כאשר,  קווים סט  לכל תשובתם

 . אחרים אנשים חמישה  של תשובותיהם את  ששמע

  משתפי ענו, הניסוי  צעדי  בשאר אך, הנכונה התשובה את  המשתתפים כל ענו הראשונות בפעמיים

 תשובה אותה  את  כולם ענו  הפעמים בשאר. מהפעמים   ברבע רק הנכונה התשובה את הפעולה

 .שגויה

  לציין חשוב.  האנשים שאר של התנהגותם לאור התנהגותו את ישנה הנבדק  האם לבדוק רצה אש

 הפעולה משתפי   כאשר אך,  נכון ענו האנשים שאר כאשר, הדומה הקו בזהוי טעו  לא שהנבדקים

  המשתתפים שאר כמו שגויה תשובה ענו מהנבדקים  חצי. כמוהם לענות נטו הנבדקים, טעות ענו

  אחד באף קונפורמית בצורה התנהגו לא מהנבדקים רבע רק. הניסוי מצעדי  במחצית לפחות

. שענו  כפי  ענו הם מדוע נבדקיו את שאל אש. הצעדים בכל נכונה תשובה ונתנו מהמקרים

  באופן לענות רצה לא אך, שגויה תשובה עונה  שהוא ידע שהנבדק הייתה ביותר הנפוצה התשובה

 שהשתכנעו  טענו אחרים ואילו שלהם השיפוט ביכולת ספק הטילו מהנבדקים חלק, בנוסף. שונה

 . ביותר  הדומה הינו המשתתפים יתר הצביעו עליו שהקו

  קונפורמיות,  צייתנות לחקור שרצה מכיוון ברורה כה שלה שהתשובה  קלה משימה דווקא בחר אש

, הנכונה התשובה לגבי דעתם את שינו שהמשתתפים  האפשרות את  לנטרל. טהור באופן ציבורית

 . מלכתחילה לגביה טעו או

 

 

 



 

 

 

 


