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נושאים אלו כוללים שאלות מחזית מטרת הקורס היא להציג נושאים מתקדמים בפסיכולוגיה קוגניטיבית.  
ע"י  חבהרצאת אוראים יוצג ושגוריון כשכל אחד מהנ-המדע הנחקרות ע"י חוקרים מאוניברסיטת בן

קונצפציות .  מלבד נושאים אלו יוצגו (להרצאות יתלווה חומר קריאה) המומחה/ית החוקר/ת אותו
ניסוים קוגניטיביים.  מתודולוגיות אלו כוללות חודיות שנועדו לטיפול בנתונים התנהגותיים מימתודולוגיות יו

  מתודולוגיות של טיפול בזמני תגובה, בדיוק, וביחס שבין זמני תגובה ודיוק.
  

כל סמסטר, והגשת עבודה מעשית בסוף הקורס.  סוף חובות הקורס כוללות שתי בחינות, אחת ב
בכיתה.  העבודה בהכרח שלא הוצגו  החובההבחינות יהיו הן על החומר שהוצג בכיתה והן על מאמרי 

כשבחלק מהמקרים ידרש ליישמן על תכנים שנלמדו  תתבסס על יישום של המתודולוגיות שנלמדו בקורס
הציון הקובע הוא הציון (מהציון.   30%מהציון ומשקל העבודה הוא  35%.  משקל כל בחינה הוא בכיתה

בסמסטר אלף אינה מהווה תנאי מעבר לסמסטר קרי, הצלחה בבחינת   השנתי ולא הציון הסמסטריאלי.
  ב).

  :נושאים מתודולוגים וסוגיות נושאי הקורס כוללים
  

  : יםמתודולוגינושאים 
  זמני תגובה:  

הגברת העוצמה הסטטיסטית באמצעות טיפול בזמני תגובה חריגים או טרנספורמציות שיקולים ל .1
 מתימטיות

תכנון ניסוים המיועדים להסקה על ארכיטקטורה קוגניטיבית מתוך התפלגויות זמני תגובה כולל  .2
 Additive Factors Method (AFM), Miller’s inequality, Vincentizing, Systemsאת השיטות 

Factorial Technology (SFT)  
 )Ex‐Gaussian Distribution Fittingמידול התפלגות זמני התגובה ( .3

  :דיוק ואיכות התגובה
 )rating procedureעל פי תיאוריית גילוי אותות (כולל של ביצוע הפקת פרמטרים  .1
 של תהליך קוגניטיבי באמצעות מודלים מולטינומיים הצלחתוהסקה לגבי הסתברות  .2

  :יחס בין דיוק ומהירות
 המרת דיוק במהירות .1
 )Evidence accumulation, Drift‐Diffusion Modelמידול תהליך ההחלטה ( .2

 
 

  . לוח זמניםניתן למצוא בקישור הבא:  יחד עם רשימת קריאת החובה לכל שיעוראת לוח הרצאות האורח 
  אנא שימו לב כי ייתכנו שינויים.

  
  

  דרישות העבודה להגשה



 
  מקבץ של חמש עבודות קטנות הבנויות על יישום המתודולוגיות שנלמדו בקורס.   במייליש להגיש 

יש לתכנן ניסוי שמיועד לברר מהם שלבי העיבוד המעורבים באפקט או תהליך מסויים תוך   .1
ה תיאורטית .  יש לתת הנמקSFTשימוש באחת מהמתודולוגיות: גישת הגורמים האדפטיביים או 

קצרה ולהציג דפוסי תוצאות צפוים.  בעבודה יש להקפיד על שימוש במינוח ובשיטות הסימון 
 (נוטציה) המקובלות בתחום.

יש לקחת סט נתונים ולנתח אחד מהאפקטים שלו.  בניתוח יש לבדוק את ההשפעה של שיטות  .2
של האפקט.   Vincentizingקיצוץ וטרנספורמציה שונות על האפקט בזמן התגובה וכן להציג גרף 

גאוסיאנית.  לבסוף, יש לנתח גם -מאלו יש לשער היכן ממוקם האפקט בתוך ההתפלגות האקס
 ).speed accuracy tradeoffשיעורי טעויות ולהסיק לגבי קיומה של המרת מהירות בדיוק (

), להמציא rating procedureיש המציא ניסוי המבוסס על תיאוריית גילוי אותות עם שיטת דירוג ( .3
תוצאות של נבדק יחיד ולנתח אותן תוך בדיקת התקיימות ההנחות של המודל הגאוסיאני 

 פרמטרית.-יטה גאוסיאנית או בשיטה אשובהתאם לצורך הפקת פרמטרים ב
 survivor interactionכמו  SFTיש לנתח נתונים אמיתיים לגבי נבדק בודד באמצעות שיטות מ  .4

contrast  של מילר (בהתאם לנדרש במקרה המסוים).ואי השיוויון 
יש לתכן ניסוי שתוצאותיו תנותחנה באמצעות מודל מולטינומי.  יש לנסח את המודל, להמציא  .5

 תוצאות, ולנתח אותן באמצעות המודל המולטינומי.
  

יש לשלב עם שתי סוגיות לפחות שנלמדו בקורס.  קרי, יש לתכנן ניסוים ומודלים שיוכלו  1,3,5בעבודת 
  לענות על שאלות שצצו בהקשר אותן סוגיות.
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