
 
 
 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 פסיכולוגיה קוגניטיבית
 לימודים קוגניטיביים

 
 )א+ב(  סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית

 2016-2017 זתשע"
 סמסטר א   101-2-0022
 סמסטר ב   101-2-0032

 פרופ. נחשון מירן
 

 .הערה: קרוב לוודאי כי הקורס יינתן בשנה זו בשפה האנגלית

)תדרש שליטה  Rהערה: השנה כולל הקורס ביצוע בפועל של הניתוחים הנלמדים באמצעות שפת 

 בסיסית ביותר בשפה, שתוקנה לסטודנטים בקורס(
 

מטרת הקורס היא להציג נושאים מתקדמים בפסיכולוגיה קוגניטיבית.  נושאים אלו כוללים שאלות מחזית 
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
ללות חודיות שנועדו לטיפול בנתונים התנהגותיים מניסוים קוגניטיביים.  מתודולוגיות אלו כוימתודולוגיות יו

 י תגובה, בדיוק, וביחס שבין זמני תגובה ודיוק.מתודולוגיות של טיפול בזמנ
 

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  סתתבסס על יישום של המתודולוגיות שנלמדו בקור
הציון הקובע הוא הציון )מהציון.   30%מהציון ומשקל העבודה הוא  35%.  משקל כל בחינה הוא בכיתה

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

 :לוגים וסוגיותנושאים מתודו נושאי הקורס כוללים
 

 : יםמתודולוגינושאים 
 דיוק ואיכות התגובה:

 אמדן הסתברות ההצלחה של תהליך קוגניטיבי באמצעות מודלים מולטינומיים .1
 מודלים של גילוי אותות .2

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

 מתימטיות
 איכותיים המבוססים על זמני תגובה: וניסנטייזינג, גרפי דלתהאמדנים  .2
הבנת הארכיטקטורה הקוגניטיבית: גורמים אדיטיביים, וטכנולוגית מערכות פקטוריאלית  .3

(Systems Factorial Technology  .)  
 (Ex-Gaussian Distribution Fittingמידול התפלגות זמני התגובה ) .4

 :יחס בין דיוק ומהירות
 דיוק במהירות המרת .1
 Evidence accumulation, Drift-Diffusion Model, Linear ballisticמידול תהליך ההחלטה ) .2

Accumulator model) 
 



 
 R בשפתמלבד לימוד התיאוריה שבבסיס המודלים המפורטים, הסטודנטים יידרשו לנתח נתונים אמיתיים 

, Rרמת שליטה בסיסית ביותר בשפת  על מנת לעמוד בדרישות הקורס תידרש  באמצעות המודלים.

 שתילמד במהלך הקורס.
 

 נתן באתר המודל של הקורס לאחר שההרצאות יתואמו עם החוקרים.  יילוח הרצאות האורח 
 
 

תוך שלושה שבועות לאחר לימוד שיטה מסויימת יש להגיש עבודה )במייל בלבד( שבה יושמה 
הניתוח תמציתי ביותר של , תיאור צרמבוא קצרכל עבודה כוללת   השיטה על נתונים אמיתיים.

 ששימש בניתוח )העבודות תוגשנה בעברית או באנגלית, לבחירת הסטודנטים( Rה  קודותוצאותיו, ו

 
 העבודות כוללות:

 
שמתאים למשימה בניסוי כולל ציור עץ  מודלים מולטינומיים )תיאור ניסוי, פירוט מודל מולטינומי .1

התהליך ופירוט הנוסחאות הנובעות ממנו( ובחינה אמפירית של המודל והפרמטרים שלו. )אם 
 (”mpt“) אין נתונים, ניתן להתבסס לצורך התרגיל על נתונים פיקטיביים(.

 .(rscoreוכנת )בתתיאוריית גילוי אותות: ניתוח תוצאות ניסוי  .2
ם מניסוי זמן תגובה ולנתח אחד מהאפקטים שלו.  בניתוח יש לבדוק את יש לקחת סט נתוני .3

ההשפעה של שיטות קיצוץ וטרנספורמציה שונות על האפקט בזמן התגובה וכן להציג גרף 
Vincentizing  של האפקט וגרף דלתה.  מאלו יש לשער היכן ממוקם האפקט בתוך ההתפלגות

רי טעויות ולהסיק לגבי קיומה של המרת מהירות בסוף, יש לנתח גם שיעול גאוסיאנית. -האקס
 (”speed accuracy tradeoff(  )“prepdatבדיוק )

, למדל את )80יש לקחת נתונים מניסוי זמן תגובה שבו יש מספיק צעדים לתנאי )מעל  .4

התפלגויות זמני התגובה לכל תנאי ונבדק באמצעות המודל האקס גאוסיאני, לערוך ניתוחי שונות 
שנלמד בכיתה  החומרהפרמטרים של המודל, ולפרש את הממצאים לאור  על שלושת

(“retimes”) 
יש לתכנן ניסוי המבוסס על שיטת הגורמים האדיטיביים.  הניסוי צריך להיות מתוכנן כך שיענה  .5

על שאלה מתאימה )למשל, איזה שלב עיבוד אחראי להבדל בזמני תגובה שנמצא בין שתי 
 אוכלוסיות?(

  SFTוי לבירור ארכיטקטורה קוגניטיבית באמצעות שיטת יש לתכנן ניס .6
 SICיש לקבוע איזו ארכיטקטורה מאפיינת מטלה קוגנטיבית מסויימת, וזאת באמצעות גרפי  .7

(SFT.) (“sft”) 
 (”glba“) ולפרשן. LBAיש לנתח תוצאות באמצעות מודל ה  .8
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