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:נושאים

רקע ומונחי יסוד•

Rיישומים בשפת •

דוגמא•



רקע ומונחי יסוד: ניתוח רשתות



הצגה חזותית של נתונים: רקע

:¹הצגת נתונים תוך שימוש בעזרים חזותיים נתפסת כ

(מאשר הצגת נתונים ללא שימוש בעזרים חזותיים43%-ב)משכנעת יותר •

מתומצת יותר•

ברורה יותר•

מקצועית יותר•

מעניינת יותר•

1. Vogel, D. R., Dickson, G. W., & Lehman, J. A. (1986). Persuasion and the role of visual presentation support: The UM/3M study. Minneapolis: Management Information Systems Research Center, School of 

Management, University of Minnesota.



הגדרה ושימושים  : ניתוח רשתות

:שימושים

זיהוי המבנה של מושגים תאורטיים שונים•

(Data Reduction)ללא צורך בשיטות נוספות לצמצום נתונים ( המרכיבים מושג תיאורטי נתון)קיבוץ משתנים•

ומובהקות( חיובי או שלילי)אופי הקשר , מבחינת עוצמה( המרכיבים מושג תיאורטי נתון)מיפוי הקשרים בין משתנים •

זיהוי היבטים מרכזיים במושג  •

2. Borsboom, D. (2008). Psychometric perspectives on diagnostic systems. Journal of clinical psychology, 64(9), 1089-1108.

:הגדרה

²הצגה חזותית של נתונים מתאפשרת באמצעות ניתוח רשתות פסיכומטרי•

ניתוח זה ממפה דפוסים סטטיסטיים מורכבים ומציג את הנתונים כרשת•



מרכיבי הבסיס של הרשת: ניתוח רשתות

:  רשת נתונים מורכבת משני אלמנטים בסיסיים

(  למשל פריטים בשאלון)המשתנים עצמם / רכיבי המושג התיאורטי •

(Nodes)מיוצגים חזותית כעיגולים 

מיוצגים חזותית  רכיבי המושג התיאורטיכיווניים בין -קשרים דו•

(Edges)כקווים המחברים בין העיגולים 

קווים אדומיםי "וקשרים שליליים עקווים ירוקים י "קשרים חיוביים מיוצגים ע•

(Edges Weights)עוצמת הקשר מיוצגת באמצעות עובי הקו •

3משתנה 

1משתנה 

2משתנה 

מיקום העיגולים ברשת נקבע לרוב על סמך עוצמת הקשרים בין המשתנים•



מדדים סטטיסטיים המאפיינים את הרשת כולה: ניתוח רשתות

עד כמה המשתנים שברשת  (: Global Strength)חוזק הרשת 

מחוברים זה לזה

מחושב כסכום המוחלט של כל הקשרים שברשת•

ככל שהמדד גבוה יותר כך הרשת נחשבת חזקה יותר•

4משתנה 

3משתנה 

1משתנה 

2משתנה 

5משתנה 

Small-Worldness)הקרבה בין כלל המשתנים ברשת  Index)³

מחושבת על בסיס המרחקים הכי קצרים בין המשתנים

המרחק הכי קצר בין שני משתנים הינו מספר הקווים  •

המינימלי שיש לעבור בין שתי נקודות

3. Humphries, M. D., & Gurney, K. (2008). Network ‘small-world-ness’: a quantitative method for determining canonical network equivalence. PloS one, 3(4), e0002051.



(Clustering)התקבצות של משתנים : מדדים המאפיינים את הרשת כולה: ניתוח רשתות

?כיצד מתקבצים המשתנים של המושג התיאורטי

(             Communities)קבוצות של משתנים בתוך הרשת •

*מחושבות באמצעות מגוון אלגוריתמים

כל מערך של קבוצות משתנים מדורג בעזרת ציונים  •

⁴(Modularity Scores)ייעודיים 

0כאשר הרשת בנויה מקבוצה אחת הציון יהיה •

ציון חיובי מעיד על כך שמספר הקשרים בתוך הרשת עולה  •

וציון שלילי מעיד על כך שמספר  , על המצופה באופן אקראי

הקשרים בנמצא נמוך יותר מהמצופה באופן אקראי

4משתנה 

3משתנה 

1משתנה 

2משתנה 

5משתנה 

(https://igraph.org/r/doc/communities.html): פ מגוון שיטות שונות"ניתן לביצוע ע*

cluster_edge_betweenness, cluster_fast_greedy, cluster_label_prop, cluster_leading_eigen, cluster_louvain, cluster_optimal, cluster_spinglass, cluster_walktrap

4. Newman, M. E., & Girvan, M. (2004). Finding and evaluating community structure in networks. Physical review E, 69(2), 026113



(Centrality Scores)מדדים סטטיסטיים ברמת המשתנה : ניתוח רשתות

כל רשת ניתנת לאפיון באמצעות מדדים סטטיסטיים המחושבים 

של כל משתנה לרשת  גודל התרומה ברמת המשתנה ומעריכים את 

סכומם האבסולוטי של הקשרים  (: Strength Centrality)חוזק •

בין משתנה אחד לשאר המשתנים ברשת

אחוז המעברים  (: Betweenness Centrality)השפעה עקיפה •

מספר הקווים )הקצרים ביותר בין כל שני משתנים ברשת 

שעוברים דרך המשתנה( המינימלי שיש לעבור בין שתי נקודות

אחד חלקי סכום המרחקים בין  (: Closeness centrality)קרבה •

אותו פריט לשאר הפריטים ברשת

4משתנה 

3משתנה 

1משתנה 

2משתנה 

5משתנה 



(  Factor Analysis)הבדלים בין ניתוח רשתות לניתוח גורמים 

ניתוח רשתות ניתוח גורמים שימוש

מערכת מורכבת של משתנים נצפים 

הקשורים זה לזה

מבנה היררכי הצגת הנתונים

מתקבצים בתוך הרשת  משתנים נצפים 

על בסיס הקשרים ביניהם

שתחתיו נמצאים קבוצת גורם סמוי

המשתנים הנצפים השייכת לו

זיהוי המבנה של מושגים 

תאורטיים שונים

לכל משתנה ישנם מספר מדדים הקובעים 

משמעותי לרשת כולהבאיזה מידה הוא 

כל משתנה נצפה מקבל ציון המבוסס על 

(Loading)הקשר שלו לגורמים הסמויים 

פירוש רמת המשתנה

לחוזק ולמובהקות  , משמעות לכיווןישנה 

של הקשרים בין המשתנים הנצפים

הקשרים בין המשתנים הנצפים מיוצגים  

ההיררכייםיחסם לגורמים הסמויים י "ע

מיפוי הקשרים בין  

המשתנים הנצפים



השוואה בין רשתות

השוואת רשתות מאפשרת בחינה של הבדלים במושג תיאורטי נתון  

ניתן להשוות בין רשתות  . שונותונקודות זמן שונות אוכלוסיותבין 

:באמצעות מגוון מדדים סטטיסטיים

⁵(Network Structure)במבנה הרשת הבדלים •

⁵(Global Strength)של הרשת חוזק הכללי הבדלים ב•

החיוביים והשליליים שברשתמספר ועוצמת הקשרים הבדלים ב•

(Tמבחני )

⁵בעוצמת הקשר בין שני משתנים מסוימיםהבדלים •

4משתנה 

3משתנה 

1משתנה 

2משתנה 

5משתנה 

5. Van Borkulo, C. D. (2015). Network comparison test: permutation-based test of differences in strength of networks.



ניתוח רשתות בספרות

:ניתוח זה בוצע בשנים האחרונות על מגוון של מושגים כגון

⁶אינטליגנציה•

⁷איכות חיים•

⁸סימפטומים של סכיזופרניה•

⁹התנהגויות המאפיינות אוטיזם•

¹⁰טראומטית-סימפטומים של הפרעת דחק פוסט•

6. Kan K-J, van der Maas HLJ, Levine SZ. Extending psychometric network analysis: Empirical evidence against g in favor of mutualism? Intelligence 2019;73:52–62.

7. Rotstein A, Roe D, Gelkopf M, Shadmi E, Levine SZ. Quality of life disparities between persons with schizophrenia and their professional caregivers: Network analysis in a National Cohort. Schizophr Res 2018.

8. Levine SZ, Leucht S. Identifying a system of predominant negative symptoms: Network analysis of three randomized clinical trials. Schizophr Res 2016;178:17–22.

9. Ruzzano L, Borsboom D, Geurts HM. Repetitive behaviors in autism and obsessive–compulsive disorder: New perspectives from a network analysis. J Autism Dev Disord 2015;45:192–202.

10. Armour C, Fried EI, Deserno MK, Tsai J, Pietrzak RH. A network analysis of DSM-5 posttraumatic stress disorder symptoms and correlates in US military veterans. J Anxiety Disord 2017;45:49–59.



Rיישומים בשפת : ניתוח רשתות



R :שפה וסביבת עבודה  , תוכנה

ביצוע ניתוח רשתות פסיכומטרי •

Rמתאפשר בתוכנת 

•https://www.r-project.org/

•https://rstudio.com/

•https://www.coursera.org/learn

/r-programming

https://www.r-project.org/
https://rstudio.com/
https://www.coursera.org/learn/r-programming


R :ספריית : שפה וסביבת עבודה, תוכנהqgraph¹¹

המספקת ממשק להצגה חזותית של נתונים באמצעות ניתוח רשתותR-ספרייה ב•

י מיפוי המשתנים המרכיבים אותם "פותחה בהקשר פסיכומטרי בכוונה לאפשר ייצוג של מושגים תאורטיים ע•

•https://cran.r-project.org/web/packages/qgraph/index.html

11. Epskamp, S., Cramer, A.O., Waldorp, L.J., Schmittmann, V.D. and Borsboom, D., 2012. qgraph: Network visualizations of relationships in psychometric data. Journal of Statistical Software, 48(4), pp.1-18.

https://cran.r-project.org/web/packages/qgraph/index.html


R :ספריית : שפה וסביבת עבודה, תוכנהqgraph :קוד בסיסי

11. Epskamp, S., Cramer, A.O., Waldorp, L.J., Schmittmann, V.D. and Borsboom, D., 2012. qgraph: Network visualizations of relationships in psychometric data. Journal of Statistical Software, 48(4), pp.1-18.

12. Fruchterman TMJ, Reingold EM (1991). “Graph Drawing by Force-Directed Placement.” Software: Practice and Experience, 21(11), 1129–1164

qgraph()¹¹הפונקציה המרכזית ליצירת גרף של רשת על בסיס מטריצה של קורלציות נקראת •

:קוד זה יוצר את הגרף הבסיסי ביותר•

¹²י המשתמש"אופן הצגת המשתנים נקבע ע•

ניתן לבחור האם לבסס את הגרף על מטריצה של קורלציות או קורלציות חלקיות  •

Data <- read.csv(‘‘Data.csv’’)

install.packages("qgraph")

library("qgraph")

Q<-qgraph(cor(Data))

Q<-qgraph(cor(Data), group=groups)

Q<-qgraph(cor(Data), group=groups, layout = "spring")

Q<-qgraph(cor(Data), group=groups, layout = "spring“, type = "association“ / "concentration“) 



R :ספריית : שפה וסביבת עבודה, תוכנהqgraph:אפשרויות נוספות

smallworldness(Q)

cluster_walktrap(Q)

centrality_auto(Q) 

:דוגמא למדד סטטיסטי המאפיין את הרשת כולה•

:דוגמא למדד סטטיסטי המשמש להתקבצות של משתנים•

:דוגמא למדד סטטיסטי ברמת המשתנה•



R :השוואה בין רשתות: שפה וסביבת עבודה, תוכנה

 Network Comparison Test (NTC)בשםRהשוואה בין שתי רשתות מתאפשרת באמצעות ספריית •

•https://cran.r-project.org/web/packages/NetworkComparisonTest/NetworkComparisonTest.pdf

 NCT(Data1, Data2): קוד בסיסי להשוואה •

https://cran.r-project.org/web/packages/NetworkComparisonTest/NetworkComparisonTest.pdf


דוגמא: ניתוח רשתות

שינויים לאורך זמן במבנה של שאלון מקוצר לבחינת המצב הקוגניטיבי

(Mini Mental State Examination)



שינויים לאורך זמן במבנה של שאלון מקוצר לבחינת המצב הקוגניטיבי: דוגמא

ניתוח רשתות מתבצע לראשונה בשאלון זה ולאורך זמן, עקב מחקרי עבר סותרים: מבוא

לבחון את מבנה השאלון באמצעות ניתוח רשתות ולאורך זמן: מטרות המחקר

:  שיטה

(N=7,207; 2016: N=5715 :2012-2013)השאלון הועבר לאוכלוסייה מבוגרת פעמיים בהפרש של ארבע שנים •

ניתוח רשתות חושב פעמיים על פריטי השאלון  •



שינויים לאורך זמן במבנה של שאלון מקוצר לבחינת המצב הקוגניטיבי: דוגמא

:  תוצאות

פריטי השאלון התקבצו לקבוצה אחת צפופה שנשמרה לאורך זמן והמבנה נותר ללא שינוי•

חוזק ומספר הקשרים השליליים בין פריטי השאלון עלה עם הזמן•

מדדים ברמת המשתנה•

נשארו דומים

(היבטים שהשתנו ייתכן ומשקפים שינויים קוגניטיביים)מבנה השאלון נותר יציב למדי לאורך ארבע שנים : דיון



תודה רבה

rotstein.anat@gmail.com


