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 ?מי אני



 עוד דוגמא לעקרון קוגניטיבי



 המבחן

 התוצאה
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 עוורון באנרים
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 ...גם אם זה לא פרסומת
 עיוורון באנרים
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 ?מה עם חושים אחרים



 .תחום שעוסק בהכרה ובידיעה האנושית•
 !וגם אחסון, עיבוד ויישום של מידע, תהליכי רכישה•
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 ?מהי קוגניציה -ונחזור להתחלה 



 :קבוצה של תהליכים מנטליים בתחומי•
 זכרון–
 תשומת לב–
 הבנה ושימוש בשפה–
 לימוד–
 הצדקה–
 פתרון בעיות–
 קבלת החלטות–
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 ?מהם עקרונות קוגניטיביים



7±2 

?מוכנים  



 1956, פסיכולוג קוגניטיבי מפרינסטון•
 Chunks, זכרון לטווח קצר•
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 Miller’s Law –חוק מילר 
 עקרונות קוגניטיביים

 



 !החלטה מהירה



-15% errors 

 מילוי טפסים



 ריבוי פריטים
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 ...אינטואיציה היא עניין של נסיון

https://www.youtube.com/watch?v=XY1gfyME4Js�


הדרך שבה אדם מפרש מציאות  –מודל מנטלי •
 .  מסוימת

 .  בדרך כלל הייצוג מגיע מהתנסות וחויה דומה מהעבר•
 .שיחת טלפון ועוד, חשמל דרך חוטים•
 .  אין חשיבות לפרטים הטכניים או לנכונות הפרשנות•
 .הפרשנות שונה מאדם לאדם•
אך היא לא תמיד , המידע מספק כדי ליצור תחזית•

 . מדויקת ולא משקפת לכלל המשתמשים
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 מודלים מנטליים
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 מטאפורות מהעולם האמיתי   –סקאומורפיזם 



 מודלים מנטליים
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https://www.youtube.com/watch?v=8deYjcgVgm8�


 מודלים מנטליים
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 מודלים מנטליים
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 מודלים מנטליים
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עד כמה תפקיד הרכיב בממשק ברור לעין ומזמין  •

 .  פעולה
 .תקופות/תלוי בטרנדים•
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 Perceived Affordance –מזמינות 
 עקרונות קוגניטיביים

 

BUY 
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 )משולב במודל מנטלי(מזמינות 
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 אישור חברתי

 .השתייכות –אנשים הם יצור חברתי •
גורמים  /אחרים עוזרים –כוחה של סטטיסטיקה •

 ).הזמנת אוכל למשל(בקבלת החלטות 
 .ויזואלי ועוד, מילולי, מידע ודירוג כמותי•
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 היצע וביקוש, דעת הקהל
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 הזאב והביקורת
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 .עקרונות קוגניטיביים טבועים בכולנו•
ועכשיו למדנו לתת להם  , אנחנו מרגישים את רובם•

 .שמות ולהבין את משמעותם
טובים  , וגם עיצוב, ההבנה מאפשרת ליישם אפיון•

 .  יותר
 …יש עוד הרבה חוקים ועקרונות•
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 ?אז מה הלאה

 




	עקרונות קוגניטיביים – �  האם המוח פועל מעצמו?
	אינסטינקט בסיסי...
	מי אני?
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	עוורון באנרים
	גם אם זה לא פרסומת...
	מה עם חושים אחרים?
	ונחזור להתחלה - מהי קוגניציה?
	מהם עקרונות קוגניטיביים?
	7±2
	חוק מילר – Miller’s Law
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	אינטואיציה היא עניין של נסיון...
	מודלים מנטליים
	סקאומורפיזם – מטאפורות מהעולם האמיתי 
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	מזמינות – Perceived Affordance
	מזמינות (משולב במודל מנטלי)
	אישור חברתי
	דעת הקהל, היצע וביקוש
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	אז מה הלאה?
	Slide Number 30

