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חשיבה היא דבר מורכב
2



מטרות מחקר
3

 מדעי הרשתות)יישום של כלים חישוביים  ,
כדי לחקור באופן כמותי  ( בלשנות חישובית

התנהגות מורכבת
אסתטיקה, שפה, אינטליגנציה, ידע, זיכרון, יצירתיות  ,

אוכלוסיות  , שאלונים פסיכומטריים, נורמות חברתיות
קליניות

  חקר אמפירי של ממצאים כמותיים אלו באמצעות
מוחיות  -שיטות מחקר קוגניטיביות

RT, Split visual fields, ERP, fMRI, DTI, tDCS



?מהי יצירתיות
4



התחילהכלאיפה 

“I discuss the subject of 
creativity with great 
hesitation, for it 
represents an area in 
which psychologists 
generally, whether they 
be angels or not, have 
feared to tread.”

רגישות לבעיות
שטף
חדשנות
גמישות מחשבתית
סינתזה
זיהוי
ארגון ממחדש
מורכבות
הערכה
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J. P. 
Guilford



המחשה-מתבזרתחשיבה 
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התיאוריה האסוציאטיבית של יצירתיות  
(Mednick, 1962)

  התהליך היצירתי מוגדר כתהליך אסוציאטיבי של
חיבור מושגים לרעיונות חדשים בעלי ערך

  ככל שמושגים אלו פחות קשורים אחד לשני
כך הרעיון החדש יהיה יצירתי יותר, במקור

  אנשים יותר ופחות יצירתיים נבדלים בארגון
(היררכיות אסוציאטיביות)הזיכרון שלהם 
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שאלות מחקר

  מהו תפקידו של ידע
?בחשיבה יצירתית

  מהי הדינמיקה
הקוגניטיבית אשר 
מעורבת בתהליך  

?היצירתי

  האם המוח היצירתי
מחווט אחרת מהמוח  

?הלא יצירתי

  מהי הדינמיקה
העצבית המובילה  
?לחשיבה יצירתית
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קוגניטיבי מוחי



(?)מדידת יצירתיות 

  כיצד ניתן לכמת
?יצירתיות

  שיפוט אנושי הינו
סובייקטיבי ורועש

  מדידת מכונה
?אובייקטיבית
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Kenett (2019), Current Opinion in Behavioral Sciences. 27, 11-18

מדעי 
הרשתות

בלשנות  
חישובית



מדעי הרשתות
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מדעי הרשתות
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Collins and Loftus (1975)Kenett et al. (2011)



קורלציות של אסוציאציות
12

רדיו עיתון

לחן

Kenett et al. (2011). PLoS ONE, 6(8): e23912.



קבוצות: רשתות סמנטיות ויצירתיות

Kenett et al. (2014). Frontiers in Human Neuroscience, 8:407.

אנשים  
יותר  
יצירתיים

אנשים  
פחות 
יצירתיים



יצירתיות  : רשתות סמנטיות ויצירתיות
ואינטליגנציה

14

Kenett et al. (2016). Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 10(4), 377-388.



ניבוי התנהגות אנושית מורכבת  
מתהליכי חיפוש בזיכרון
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Stella and Kenett (2019). Big Data and Cognitive 
Computing, 3, 45.



ספרית על  -השפעת הסביבה הבית
ארגון ידע ויצירתיות
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Denervau et al. (2021). npj Science of Learning.



יחידים: רשתות סמנטיות ויצירתיות
17

r(79) = .24, p = .03

r(79) = -.28, p = .01

r(79) = -.17, p = .14

τ = -.41, p = .02 

τ = .35, p = .04 

τ = -.32, p = .06 

Bernard, Kenett et al., 

2019

Benedek, Kenett et 

al., 2017



מדידת ידע ברמת הנבדק הבודד
18

He, Kenett, et al. (2021). Thinking & Reasoning.



שינוי ידע בעקבות פתרון בעיות
19

הברמן מכוון רובה  . אדם נכנס לבר ומבקש כוס מים
האדם אומר ״תודה״ ויוצא מהבר. אל האדם

Blieth et al. (under review).



?אז איך עושים את זה
20

Christensen & Kenett (in press), Psychological Methods Dr. Alexander Christensen



בלשנות חישובית

21



Distributional Semantics
22

Bhatia et al. (2019), Current Opinion in Behavioral Sciences, 29, 31-36



מרחקים סמנטיים
23

מדידה כמותית של מרחק קונספטואלי בין מילים  ,
..רעיונות, מושגים

1– מרחק סמנטי= דמיון סמנטי

מוביל למהפכה כמותית ביצירתיות

Kenett (2019), Current Opinion in 

Behavioral Sciences. 27, 11-18



השוואה בין : מרחקים סמנטיים ויצירתיות
מילים בודדות

24

Beaty & Johnson (2021), Behavioral Research Methods, 53(2), 757-780



מטלת : מרחקים סמנטיים ויצירתיות
השימושים האלטרנטיביים
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Beaty & Johnson (2021), Behavioral Research Methods, 53(2), 757-780



סיפורים: מרחקים סמנטיים ויצירתיות

Today I am writing a letter to my imaginary friend

Average all pairwise word-to-word semantic distances

Indexes how much story incorporates divergent contexts, 

situations, and concepts

I wrote a letter to my aunt. I went to the post office and 

bought a stamp. I put the stamp on the letter and gave it to 

the mailman to send.

High semantic diversity

Low semantic diversity

My husband had just left for the war, and I had mixed feelings 

about it. I have always imagined from the movies, writing a letter 

would be romantic. But I was wrong once I put the stamp on that 

envelope to send.

Johnson et al. (2021), ArXiv



?אז איך עושים את זה
27

Beaty & Johnson (2021), Behavioral Research Methods, 53(2), 757-780

http://semdis.wlu.psu.edu/

Dr. Roger Beaty



!אפשר גם בעברית
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אריאל ניצב



כימות שרשראות אסוציאטיביות
29

Gray et al., (2019). American Psychologist, 74(5), 539-554.



סיכום

30



המהפכה הפסיכומטרית ביצירתיות
31



הזדמנויות ואתגרים

עברית שפה קשה
נגישות לאוכלוסיות יעד
  איסוף נתונים ובניית

נורמות
מחקר פסיכומטרי

כלים ושיטות זמינות
 מדידת ידע והשינוי שלו

בזמן
  הבדלים בין אישיים

בתהליכי חשיבה  
גבוהים

  מדידה כמותית של
תהליכי חשיבה גבוהים

32

אתגרים הזדמנויות



סיכום
33

ורב , דינמית, יצירתיות הינה תופעה מורכבת
ממדית

  המהפכה הקוגניטיבית ביצירתיות פירקה תופעה
תפיסה  , ידע, זיכרון, כגון קשב, זו לגורמים

  כלים חישוביים מבלשנות חישובית ומדעי
הרשתות מאפשרים לחקור ידע אנושי ותפקידו  

בתהליכי חשיבה גבוהים באופן שלא היה אפשרי 
בעבר


