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בבבב נרכשתנרכשתנרכשתנרכשתההשלכות השפתיות של פגיעה ההשלכות השפתיות של פגיעה ההשלכות השפתיות של פגיעה ההשלכות השפתיות של פגיעהTheory of Mind 
°ומרגלית זיומירה אריאל, נעמה פרידמ�,נגה בלב�

 אוניברסיטת תל אביב

 פגיעה לאחריכולת שפתית של אנשי"ו)Theory of Mind )ToM בקשר בי�זה עוסקמחקר
ַה ToM.מוחית אנ, ריא לייצג עמדות מנטליות שונות$מאפשרת לאד" להבחי�ו,שי" שוני"של

במחקרי" קודמי" נמצא כי יכולת זו נפגעת לאחר פגיעה מוחית. בינ� לבי� המצב במציאות
המב שפותח במסגרת ToMבאמצעות שאלו�, איתרנו במחקר הנוכחי.וחהמיספרה הימנית של

מ, המחקר החית וסובלי" מירידה ביכולתוחולי" שעברו פגיעהToM . הצגנולחולי" אלו 
שלות לשוניות פרגמטיות שונות המחייבות ניטור של משימ  ב� השיח תו& כדי התפתחות הידע
בהמשימות. השיחה שלווש אופ� השימוזיהוי רפרנטי" בשיח: היומספר מבדקי" שנבדקו ההבנה

והבמישור המחקר עשוי לתרו". פעלי" מנטליי"  על בסיס תוצאות,באופ� מעשי. תיאורטיהמעשי
באופ�. כלי" לאבחו� ואימו� של אספקטי" אלו של הבנה והפקת שיח טבעיהמחקר נוכל לפתח

. והמערכת הלשונית ToMבי�את ההבנה של הקשר יוכל לקד" המחקר,תיאורטי

Theory of Mind ויכולת לשונית ויכולת לשונית ויכולת לשונית ויכולת לשונית 
יכולת זו מאפשרת. עוסק באופ� שבו בני אד" מייצגי" את העול" המנטלי של האחר ToMהמחקר אודות

ת מנטליות שונות כלפי ובי� עמדו, להבחי� בי� עמדה מנטלית כלפי המציאות למציאות עצמהלאד"
 (,Astington & Jenkins, 1995; Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985; Wellman, Crossאותה מציאות

(& Watson, 2001.
כאשר הילד מסוגל, לפני גיל שנה, מהל& ההתפתחות של יכולת זו מתחיל בשלבי" הטרו" מילוליי"

התייחסות מתגלה בהדרגה, בהמש&. (joint attention)קט שלישיילמקד קשב יחד ע" אד" אחר באובי
השינוי. ג" א" ה� שונות וא) מנוגדות לאלו של הילד הצעיר, כוונות ואמונות של אנשי" אחרי", רצונותל

ה.5ו3מתגלה בי� גיל ביכולת לייצג את הידע של אד" אחר המשמעותי  התפתחות ושכלולToM 
היכולת ואמונה מסדר שני, ביטויי" סרקסטיי", ממשיכי" לאור& החיי" ומתבטאי" בהבנה של אירוניה

  (,.Happé, 1994, 1995; Wellman et alלהבי� מה מישהו אחר חושב על מצב הידע של אד" שלישי
(2001.

ח ToM יכולתמהמחקר בתחו" עולה כי של, ברתי תקי�חיונית לתפקוד היא מאפשרת הבנה
 להתייחסנדרשי" והיא בעלת חשיבות מכרעת כאשר אנו, תכנו� וניבוי שלה�, אינטראקציות בינאישיות

טיבית הזו מאפשרת לנו לזהות קיומ" של פערי"יהיכולת הקוגנ. עמדה של אד" אחר באירועי" שוני"ל
ל. בידע בינינו לבי� האחר זהזיהוי כזה הוא תנאי מוקד" ניסיו� ללמד הוא ניסיו�. ניסיו� להשפיע על פער

 במסגרת, ואילו שקר או ניסיו� לרמות נחשב(Strauss, Ziv, & Stein, 2002)מודע לצמצו" פערי ידע 
ב הדיו�,ToM כניסיו� ליצור או להרחיב פערי ידע בי� הדוברת והנמע� שלה Astington & Jenkins,) 

(1995; Happé, 1994, 1995 . 
).28" מענק דוקטוראנטי(המחקר מומ� בעזרת מענק מחקר שנית� על ידי האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינו&°
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בה ה פגיעהמחקר הנוכחי מתמקד ביכולתToM המתרחשת בעקבות פגיעה מוחית בהמיספרה הימנית
(Happé, Brownell, & Winner, 1999) .בפגיעהמטרתו לקשור בי�ToM לבי� פגיעה ביכולות לשוניות

.ספציפיות
של משימובהמיספרה הימנית של מוח" התקשו למלאהראו כי אנשי" שנפגעו מספר מחקרי" אמונה'ת

 המשימה הוצגה ללא עזרי המחשהבמיוחד כאשר , ToM המאבחנת פגיעה ביכולת', מוטעית
(Siegal, Carrington, & Radel, 1996; Surian & Siegal, 2001) "של נמצא כי יכולת" אחרי"במחקרי

אה לנבדקי" ירודה בהשוו, ToM המחייבות הפעלת, אחרותלבצע משימות)י"פה(פגועי המיספרה ימנית
י שני"פהלהציגו , Happé et al. (1999),באחד המחקרי". חולי" שנפגעו באונה השמאליתלו,בריאי"

כאלו שהבנת" מחייבת ייחוס כוונה מנטלית לדמויות וכאלו, סוגי" של סיפורי" קצרי" וציורי קריקטורות
כי. שהבנת" נשענה רק על הבנת המצב הפיזי של האירוע תקשו רק בהבנת הסיפורי"ההנבדקי"נמצא

כי. והקריקטורות שחייבו התייחסות למצבי הידע ופערי הידע בי� הדמויות השונות החוקרי" הסיקו
פגיעהי מציגי""השפ, למסקנה דומה. החולי" נפגעו פגיעה סלקטיבית ביכולת לייצג מצבי" מנטליי"

ג", הממוקדת בתחו" ההבנה של העול" המנטלי .Winner, Brownell, Happe, & Blum (1998)הגיעו
שהראו בעבודת" זו הנבדקי" במחקר. לחולי" אלוייחוס אמונה מדרגה שניה קשה מאד החוקרי"

בסיפורי" הקצרי" שהוצגו לנבדקי" ההבדל בי�.התבקשו להבחי� בי� אמירת שקר לאמירת ביטוי אירוני
כאשר הדוברת אמרה אמירה שאינה. השניי" היה תלוי במצב הידע של גיבור הסיפור לגבי ב� שיחו

לעומת. צריכי" היו הנבדקי" לשפוט את האמירה כאירונית, אבל ידעה שהנמע� יבי� אותה ככזו, נכונה
צרי& היה, כאשר אמרה אמירה שאינה אמת מתו& הנחה שהנמע� בסיפור לא יוכל לזהות אותה ככזו, זאת

מאשר לקבוצת הבקרה להבחי� בי� מצביי היה קשה יותר"הנמצא שלפ. הנבדק לשפוט אותה כשקר
 את לייצגהבעיה הממוקדת שהתגלתה כא� היא חוסר היכולת, על פי החוקרי".השקר ומצבי האירוניה

.מצב הידע של דמות אחת ביחס לאחרת
ו איתרנו,בראשו�. המחקר הנוכחי חולק לשני שלבי" הצגנו מטופלי" שעברו פגיעה בהמיספרה הימנית

בל מבדק הכוללה"  מטלות שונות המצריכות שימושToM (Happé, 1994, 1995) .הצגנו, השניבשלב
על. שיפורטו בהמש&, מתייחסות ליכולות לשוניות ספציפיותה משימות לנבדקי" כול� משימות הנשענות
ה יכולתToM ,ביקשנו לברר הא". כלומר ה� מחייבות התייחסות למצב הידע המנטלי של ב� השיח

הישנה התא מה במידת ההצלחה במשימותToM לבי� הצלחה במשימות הלשוניות .

ה ההיכולות ההיכולות ההיכולות  שוניותשוניותשוניותשוניותללללהיכולות
של, מבחינה תיאורטית, מטרת המחקר היא לקשור בי� משימות לשוניות הנשענות, כאמור על יכולתה

משימות הנשענות על יכולת פרגמטית כפי שהוגדרה, כלומר. הדוברת לייצג את מצב הידע של הנמע�
עלראש המשימה, גרייסלפי. mind readingאת הבנת השיח כמשימה של שתיאר, Grice (1989)י"ונה

הבנת הכוונה. הנמע�על ידישל הבנה בשיח היא משימה של שחזור הכוונות התקשורתיות של הדוברת 
יכולת להבי� את המסר הסמויב, ובנוס), המילולי, המסר המפורשבהבנת, לפיו, התקשורתית תלויה

. המנחות ניהול שיח תקי�) maxims(שמעבירה הדוברת באמצעות הפרות גלויות של המקסימות
תיאורטיקני" פרגמטיי" מאוחרי" יותר ערערו על ההבחנה החדה שבי� מסר מפורש וסמוי והציעו כי

ההעשרה הפרגמטית חיונית ליצירת הייצוג הלשוני וכי לא מדובר רק בתוספת העולה לאחר שייצוג כזה 
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חייב הנמע�)2(ו)1(בדוגמאות,למשל.(Carston, 2002; Sperber & Wilson, 2002)בר נוצרכ
בהתא" לדוגמאות אצל( בו מופיע המשפט כדי לקבוע את משמעותו הטענתיתשלהתייחס אל ההקשר 

Carston, 2002; Wilson, 2005(.

.הוא לא הגיע אלינו מוכ�)1(
.הגינה קרובה לבית.א)2(

. לכדור האר.הירח קרוב.ב

"אוה"למי הכוונה בכינויי"((reference assignment) זהות מיה" המשתתפי"ל צור&יש)1( דוגמאב
המ") אלינו"ו א,)2(במשפט.'מוכ�'להיולהבהיר את המשמעות של ב. ברור מההשוואה בי� כי מדובר.ל

של. במושג בעלי סדרי גודל משתני" משמעות הדבר היא. הסקהמשימות אלו ה� משימות פרגמטיות
.(Carston, 2002)אי� דר& לענות על שאלות אלו באמצעות פניה לקוד לשוני קבועש

הדוברת מסתמכת על הידע. המוקד של המחקר הנוכחי הוא הידע המנטלי של ב� השיח כסוג של הקשר
 את מצב הידע של משימה זו מחייבת אותה לייצג. שלה לגבי הידע של ב� שיחה בעיצוב המבעי" השוני"

המשימות, מבחינה תיאורטית. הנמע� בתחילת השיח ובהמשכו לנטר ולעקוב אחרי השינויי" בידע זה
 פניה אל הידע של הנמע� ואל הידע המשות) לדוברת במבדקי" השוני" מחייבותהלשוניות שנציג

כי. ולנמע� כדי שהמבעי" יעוצבו באופ� תקי� עשויה ToMב יעהפגהעדר הצלחה במבדקי" אלו מעיד
 (;Baron-Cohen, O'Riordan, Stone, Jones, & Plaisted ,1999לא רק על מדדי שיח כללי"להשפיע 

(Brownell & Stringfellow, 1999 "לשוני תקי�על תפקוד אלא ג .
שאלת זיהוי הרפרנטי": בהמש& מוצגות שתי שאלות מחקר וכלי המחקר שפותחו על מנת לענות עליה�

.(Reference Resolution) זיהוי רפרנטי"השאלה הראשונה שנעסוק בה היא. לי" מנטליי"והבנת פע
כדי לזהות את הרפרנט שאליו התכוונה הדוברת. אחת המשימות החשובות להבנת שיחמשימה זו היא

לבי� יכולת) חוקי הכבילה Binding Principles, למשל( לשוניבשיח הנמע� נדרש לשלב בי� ידע 
שלית הקובעת את פרגמט  Ariel)1990( לפי. (Ariel, 1990) ביטויי" רפרנציאליי" שוני" בשיח תפוצת"

שכל) עקבותהחל משמות מלאי" ועד(מרפררי" לרשותה של הדוברת עומדת מערכת עשירה של כינויי"
 אחד מה" מאפשר סימו� של מידת הנגישות המשתנה של הרפרנטי" השוני" העולי" במהל& השיח מתו&

את האופ� המתאי", בכל אחד משלבי השיח,)באופ� לא מודע(הדוברת בוחרת. אצל הנמע�, ההקשר
ענגישותו. ייצוג הרפרנטלרפרר אל רפרנט מסוי" על פי מידת נגישותו של  י בולטותו ומרכזיותו"נקבעת

מו. בייצוג השיח של הנמע�של אותו רפרנט שפעת מידת הנגישות של רפרנטי" שוני" אצל הנמע�
גור" שני. המרחק בי� הכינוי המרפרר לאזכור קוד" של הרפרנט בשיח גור" אחד הוא. ממספר גורמי"

גור". מידת הבולטות של הרפרנט בשיח, כלומר(discourse topic) היותו של הרפרנט נושא השיחהוא 
י נוגע לאופ� גור" רביע. מופיע הביטוי המרפרר והמזהה שלושבה�היחס בי� הפסוקיות שלישי הוא 

מתו& אותה נקודת התייחסות או האזכורי" השוני" של הדמות נעשי" הא": האיזכור של הפריטי" בשיח
.משתי נקודות התייחסות שונות

ְמ בינונית, סמני נגישות נמוכה, את סמני הנגישות לשלוש קבוצות Ariel (1990) לקתַחבאופ� כללי
כל אחת מהקבוצות וליצור סול" של דרגות נגישות לשלוש נית� לסדר מדרג ג" בתו&, בנוס).וגבוהה
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בד" הוא"כינוי הגו), למשל. הקבוצות יחד למשל כאלו,כ לסימו� רפרנטי" מאד נגישי" לנמע�"משמש
, שמות מלאי" משמשי" לרפרור אל רפרנטי" ברמת נגישות נמוכה, לעומת זאת.מהווי" את נושא השיחה

.ה בשיחלמשל כאלו שמוצגי" בפע" הראשונ
מידותל הפקת שיח שבו פזורי" סמני הנגישות באופ� שיהיה לנמע� קל להבינ" מחייבת התייחסות

התייחסות למצב הידע של כלומר היא מחייבת, אצלורפרנטי" שוני" במהל& השיחלשהנגישות השונות 
בתיאור זה קורא לבחינת האופ� בו מצליחי". הנמע� תו& כדי השיחה אנשי" ע" פגיעהToM למלא את

 אחר מצב הידע של לעקובהמשימה מחייבת אות", כדוברי". כדוברי" וכנמעני",חלק" במשימה זו
ו אליו ה" מתכווני"ש הביטוי המרפרר המתאי" למידת הנגישות של ייצוג הרפרנטאתרובחלנמענ"

ב. באותו שלב בשיח  את מוצלחאופ� כנמעני" עליה" לפענח את כוונות הדוברת הפונה אליה" ולשלו)
. הרפרנט המתאי"

 פעלי".(Mental state verbs) פעלי" מנטליי"פעלי" מנטליי"פעלי" מנטליי"פעלי" מנטליי"הנושא השני שהצגנו לגביו שאלות מחקר הוא הבנה של
 מהווי" נושא מחקר מעניי� מכיוו� שהשימוש התקי� בה" כולל תיאו" בי� משתני" מהתחו" אלו

ב, הסמנטי פעלי" מנטליי" מתארי", סמנטית.זההתחבירי והקוגניטיבי באופני" שוני" התלויי" זה
פעלי", תחבירית. להרהר ולנחש, לשכוח,לזכור, לדעת, פעילויות מנטליות שונות כמו למשל לחשוב

נקודת ציו� מהווי" ולכ� כיוו� שה" מצריכי" לרב משלימי" אחרי""באופ� יחסי לפעליאלו מורכבי" 
י" מנטליי" רבי" נוטי" לשמש במוב� פעל, פרגמטית.(Nixon, 2005)במסגרת רכישת שפת א" 

למשל בביטוי . (Thompson, 2002)כ& שמשמעות" הסמנטית אינה משרתת בהבנת הביטוי, אפיסטמי
לא כמביעה התייחסות לתוכ� ספציפי" חשבתי"סביר שנפרש את המלה,"חשבתי שאת אוהבת אדו""

המנטליי" שוני" אלו מאלו במגוו� הפעלי".של מחשבה אלא כסימו� של מידת הביטחו� בתוכ� המשלי"
 ומידת הוודאות שמציי� הפועל (factivity)החשובות ביניה" היא הפקטיות. תכונות לקסיקליות

(certainty) .המאפייני" הללו תלויי" אלו באלו ויוצרי" מבני" בעלי רמות מורכבות שונותMoore &) 
(Furrow, 1991.היכולת של לקויי ToM תכונה נוספת.זהיקליות אלו תיבדק במחקר להבי� תכונות לקס

. בי� הפועל המנטלי והזמ� של המשפט המשלי" בח� במחקר היא ההתאמהישת
. את אמיתות המשלימי" שלה"(presuppose)הפעלי" המנטליי" הפקטיי" קד" מניחי":פקטיותפקטיותפקטיותפקטיות

המשלי" נשמרת הא" אמיתות, כלומר, המבדק המשמש לאישוש קביעה זו הוא מבדק העמידות לשלילה
.כאשר הפועל העיקרי נשללג" 

.היא יודעת שיורד גש")3(
.היא לא יודעת שיורד גש")4(

לא עולה, לעומת זאת בפעלי" שאינ" פקטיי".'יורד גש"'ישנה קד" הנחה)4(ו)3(בשני המשפטי"
זהקד" ו)5(: הנחה מסוג)6(.

 היא חושבת שיורד גש")5(
.שיורד גש" היא לא חושבת)6(

, בפרט. תכונת הפקטיות מאפשרת לבחו� הא" הנבדקי" מייצגי" את מאפייני הפועל במשפט העיקרי
באמצעות בדיקה. עבד שגויוהא" יש ביכולת" לייצג ייצוג כפול שבו המשפט העיקרי אמיתי ואילו המש
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י" לייצג מצליח ToM נוכל ללמוד הא" אנשי" פגועישיפוטי האמת של המשפטי" המשועבדי"של 
ובאמצעות" לזהות את המעמד האינפורמטיבי שהדוברת התכוונה אונטולוגיי"פעלי" המתארי" מצבי" 

. לייחס לה"

 את הדוברת לסמ� את מידת הוודאות שלה לגבי אמיתותתחירת הפועל המנטלי משמשב: וודאות וודאות וודאות וודאותמידותמידותמידותמידות
. (Thompson, 2002)"יש הרואי" בשימוש זה את תפקיד" העיקרי של הפעלי" המנטליי. המשלי"

מידת הוודאות שמציי� הפועל היא תכונה, בשונה מההבחנה הדיכוטומית בי� פעלי" פקטי" ולא פקטיי"
.רציפה

מתחילי" להביע את מידת הביטחו� שלה" בוודאות המשלי") שני"32בי� גיל(לדי" צעירי"י
ה"באנגלית הראש(באמצעות הבחנה בי� פעלי" פקטי" לעומת לא פקטי"   ,knowוני" השימושיי"

think.( ילדי" מבחיני" באופ� מוצלח בי� מידת הוודאות שמצייני" הפעלי"שני"5 בגילknow, think, 
guess . "החוקרי Moore & Furrow (1991) גיל חמש הוא מעידה כי ההצלחה במבדקי" אלו מסבירי" כי

 דומה לזו של המבוגרי" ששימשו קבוצת הגיל בו היכולת להבחי� במאפיי� הוודאות של מצבי" מנטליי"
.ילדי" מצליחי" במשימות האמונה המוטעיתבושזהו ג" הגיל, כאמור. ביקורת במחקר

אתסבהתייח  לתכונה זו של הפעלי" המנטליי" יהיה מעניי� לבחו� הא" קבוצת הנבדקי" שמתקשה לייצג
 בפעלי" אלו ולזהות כי ההבדל בי�מצב הידע של הדוברת תוכל לנצל את מלוא האינפורמציה הגלומה

הב" בטוח"ו" יודע"פעלי" כמו טחו� או האמונה של הדוברת ביחס לאמיתות המשלי"ינוגע למידת
לו .היותו אמיתי או לא במציאותאינה מתייחסת

תכונה לקסיקלית נוספת של פעלי" אלו שתיבח� היא ההתאמה בי� הפועל העיקרי במשפט והטיית הזמ�
או,על פי משמעות", פעלי" מנטליי" שוני" מחייבי". לי"של המשפט המש  משלי" שיהיה בעבר

" התחרט"הפועל, מחייב משלי" המתייחס לאירוע שעדיי� לא התרחש" ניבא"הפועל, למשל. בעתיד
. מחייב משלי" המתייחס לאירוע שאירע בעבר

שToMחוקרי" שוני" שעוסקי" בהתפתחות  משועבדי"ל משפטי" עוסקי" בקשר שבי� הבנה והפקה
חוקרי" שוני" טועני" כי היכולת להפיק.ToM (de Villiers & Pyres, 2002)לבי� הצלחה במבדקי

 (-ToM de Villers & de Villiers, 2000; Hale & Tager היא תנאי להתפתחות משועבדי"משפטי" 
(Flusberg, 2003.במחקרי" אלו הציגו לילדי" משימותToM הב נת משפטי" מורכבי" ומבדקי" של
החוקרי" הראו כי האימו� בהפקת משפטי" מורכבי" ובזיהוי האינפורמציה שבמשלי". כמשימות אימו�

 (& Hale & Tager-Flusberg, 2003; Lohmannמקדמת את הביצוע ג" במשימות אמונה מוטעית
(Tomasello, 2003."הזמ� בי� הפועל ביחס להתאמת,השאלה שאנו מציבות לקבוצת הנבדקי" המבוגרי 
יכולה להעיד הא" המטופלי" ערי" לתכונות הלקסיקליות של הפעלי" המנטליי", הראשי והמשלי"

 כלומר אנו בוחנות את הקשר בי� המשפט העיקרי למשלי", המכתיבות את תכונות המשפט המשלי"
. המשועבד שלו
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 מחקרמחקרמחקרמחקרההההתתתת שיטשיטשיטשיט
 נבדקי"נבדקי"נבדקי"נבדקי"

 לקו מתוכ"27, לי" שנפגעו בהמיספרה הימניתמטופ30קבוצת הנבדקי" שאיתרנו עד כה כוללת
בCVAועברו ניתוח להסרתו של שניי" מתוכ". מגידול באזורי" שוני" של האונה הימניתנפגעו3

עהמוחית מיקו" הפגיעה על פי סינו� הנבדקי" לא נעשה. הגידול פיאו האטיולוגיה שלה אלא  הביצועל
כללונ הצלחה בשאלו� 70%מחולי" שהשיגו פחות13. שפותח לצור& המחקר הנוכחיToMבשאלו�

זה, האחרי"חולי"ה17.)ליתו"(ToM של סובלי" מליקוי הבדיקהתוצבקב  שהצליחו מעבר לקריטריו�
בדקנו שבעה מקבוצת).1 הנבדקי" מופיעה בנספח רשימת(.)ללא ליתו"(ההשוואה וצתכללו בקבנ

זתמי"הלתו  ממוצעאחוז(בו הצליחו וכול" הצליחו ) BAFLA, Friedmann, 1998(י" במבדק תחביר
 97.4 בממוצע הלתומי" מתו& קבוצת5במבדק הבנת כללי הכבילה הצליחו קבוצה של ). 4.4ת"ס93.3
.מהתוצאות עד כה נראה כי קבוצת הלתומי" אינה סובלת מליקוי תחבירי). 3.5ת"ס( אחוז

. שפת הא" של כול" עברית. 6415הורכבה ממתנדבי" בגילאי קבוצת הבקרה
 ידווח מספר בכל אחד מהמבדקי". עדיי� כל המטופלי" בכל המבדקי"בשלב זה של המחקר לא נבדקו

. הנבדקי" שענו עליו

 כלי המחקרכלי המחקרכלי המחקרכלי המחקר
ה בקבוצת כבסיס להכלל, ToMהשתמשנו במבדק, ליכולות שפתיות ToMכדי לבחו� את הקשר בי�

זיהוי הרפרנטי": בהמש& פותחו לבחו� שני תחומי" לשוניי"המבדקי" הלשוניי" שיוצגו. תומי"הל
. בשיח והבנת פעלי" מנטליי"

 ToM מבדקמבדקמבדקמבדק....1111
מהמבדק גיוו� הפריטי" . ToM פריטי" נוגע למאפיי� או היבט אחר של סוגכל. פריטי"סוגי8הורכב

 תה חשוב על מנת שנוכל לאפיי� פרופיל של קושי והצלחה בתחומי" השוני" המרכיבי" או
(Tager-Flusberg & Sullivan, 2000).הנושאי" שנבדקו :

 בסו) הקטע?ה מוטעית לגבי מצב ענייני" בעול"הדמות בסיפור מחזיקה באמונהא": אמונה מוטעית.א
זוג הפריטי" המופיע בשאלו� הומצא לצור& השאלו� הנוכחי. נשאלה שאלת ביקורת ושאלת מבח�

פיע שלל  . Wimmer & Perner (1983) הדוגמה
שאלה: נשאלו שתי שאלות.הפתעה על א) שלא באמת הופתעהלמה הדמות בסיפור מביעה: הפתעה.ב

. הא" מה שאמרה הדמות אמיתי ונימוק מדוע היא אמרה את מה שאמרה–לגבי הבנת הסיפור 
ב הפריטי" נכתבו על פי הדוגמאותHappé (1994) .

מקזיהוי כי : faux pas.ג  ביחס בסיפורדמותהובלת חברתית נובעת ממצב של חוסר ידע של התנהגות לא
אחד הפריטי". שאלת הבנה ונימוק, שאלת ביקורת, נשאלו שלוש שאלות. למצב הענייני" בעול"

לוו Baron-Cohen et al. (1999)תורג" מתו& . השני נכתב בהתא"
 בפריטי" אלו.של דמות שלישיתביחס למצב הידעתחושבדמות אחתמה: אמונה מוטעית מסדר שני.ד

ושאלת המבח�, הצגנו סיפור שמתפתח בהדרגה ולאורכו נשאלות שאלות בקרה על הבנת הסיפור
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של. מתייחסת לידע של דמות אחת לגבי הידע שמחזיקה דמות אחרת אחד הפריטי" הוא תרגו"
לווHughes et al. (2000) דוגמא מתו& המחקר של . הפריט השני נכתב בהתאמה

. סיפורי" שהבנת" מחייבת התייחסות לפערי הידע ולכוונות השונות של הדמויות בסיפור: פערי ידע.ה
התשובה(, כפי שפעלהאחת שאלת הסבר מדוע פעלה דמות, שאלת ביקורת: נשאלו שלוש שאלות

של, החסר, ושאלה לגבי מצב הידע) היא מכיוו� שהיא הבינה לא נכו� את הכוונה של הדמות השניה
של. הדמות השניה  הפריט השני חובר, Happé et al. (1999)אחד הפריטי" תורג" מתו& המאמר

.בהתא" לו
 מה מצב הידע של הדמות. אחת בסיפור מביעה השתתפות ברגש של דמות אחרתדמותמדוע:יהטאמפ.ו

שאלת. בסו) כל סיפור נשאלו ארבע שאלות.המביעה אמפטיה ביחס למצב הידע של הדמות האחרת
של, שאלה המתייחסת להבנת הפער בידע של שתי הדמויות, ביקורת שאלה המתייחסת לזיהוי
.לו"השני נכתב בהתאו  Baron-Cohen et al. (1999)אחד מהפריטי" תורג" מתו&. ונימוק, אמפטיה

ר הנבדקי" התבקשו לספ. המפתח להבנת� מחייב התייחסות לכוונות של הדמויות בציור: קריקטורות.ז
של. מה מתרחש בציור והא" זה מצחיק בעיניה"  נכללו 1999ושותפיה משנת Happéבעבודת"

. קריקטורות הנסמכות על הבנת מצבי" מנטליי" וקריקטורות שהבנת� נשענת על מצבי" פיזיי"
המטופלי" שלא הצליחו במשימות של הבנת פערי ידע בי� דמויות בסיפור נכשלו ג" בהבנת

 בפני הנבדקי" כא�נוהקריקטורות שהצג. קטורות שהוצגו ש" לוו במלליהקר.תקריקטורות מנטליו
הציור למטה שהבנתו, למשל. ללא תיוו& שפתיToM כדי לאפשר בדיקה של ה� ללא טקסט מלווה

. מחייבת התייחסות לכוונות של הכריש כלפי האד" היושב על הסלע

משחק קלפי" ומשחק, קריאה, שריכת שרוכי"(מצבי למידה שוני" הוצגו ארבעה לנבדקי": הוראה.ח
מה). כדור נישב. המורה טועה לחשוב כי התלמיד כבר יודע את מה שרצה ללמדומצבי"בשניי"

בכל המקרי". את מה שרצה ללמדוהמורה טועה לחשוב כי התלמיד עדיי� לא יודע המקרי" האחרי"
מטרת הפריטי" היא לבחו� הא" הנבדק מבי� כי ההחלטה. הנבדק נשאל הא" המורה יָלמד ומדוע

ללמד נובעת ממצב הידע של המורה לגבי מצב הידע של התלמיד ולא ישירות ממצב הידע של 
 ). 2007, גברילוב(התלמיד 
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ו הועבר לחלק מהמטופלי" במקו" האשמבדקה:הלי&הלי&הלי&הלי& הוא הועבר במספר חלקי". אחרי" בבית"לפוז
.קבוצת הבקרה ענתה על השאלו� כולו ברצ) במפגש יחיד. במטרה לשמור על ערנות ועניי� בפריטי"

שאלות.0 ולשאלה שנענתה לא נכו� נית� הניקוד1לכל תשובה נכונה נית� הניקוד:ToM מבדקמבדקמבדקמבדקתוצאות תוצאות תוצאות תוצאות
מ , לשאלת ההבנהניתנה תשובה לא נכונהא". הל& הסיפורהביקורת נועדו לוודא כי הנבדק הבי� את

ברוהשאלה נשאלה, הפריט נקרא פע" נוספת של. ורי"שוב כ& שפרטי הסיפור יהיו הנימוקי" קיבלו ציו�
של. כמו כוונות והבנות של הדמויות, כאשר נית� נימוק שהתייחס למניעי" מנטלי"1  נית� כאשר0ניקוד

.י של המצב או לא התאי" כלל לסיטואציההנימוק נשע� על היבט פיז
ו, דוגמאות לנימוקי" מנטליי"ה�)87(,למשל)9.ה� דוגמאות לנימוקי" לא מנטאליי") 10

בזמ�. הוא ש" את התכשיטי" בכיס והתחיל לרו. ברחוב, איש אחד שדד חנות תכשיטי")7(
שכ. נפלה לו כפפה מהתיק, שהאיש ר. פפה נפלה מהתיק שוטר שעבר ש" במקרה ראה

"השוטר צעק. שהאיש גנב לא ידע השוטר. של האיש שר. בגלל,!"חכהאתה! היי:
לו, הגנב. שהוא רצה להחזיר לאיש את הכפפה את, ששמע את השוטר צועק הסגיר

. הודה בגנבה והחזיר את התכשיטי", עצמו

?למה הגנב הודה שהוא גנב את התכשיטי"
ה נואת .. כי השוטר מצא את את הכפפה כי הוא רצה להחזיר לו את זה והגנב, הזה

.חשב שהוא ראה שהוא לקח את התכשיטי" אז הוא בלית ברירה הודה כבר

מירב גילתה את ההפתעה במקרה אבל. מסיבת הפתעה, מירב, ענת הכינה לחברה שלה)8(
ול" לכ� כשהגיע יו" הולדתה היא באה למקו" המסיבה וכשכ. היא לא סיפרה על כ&

אני לא מאמינה, הצלחת" להפתיע אותי, וואו"–מירב אמרה !!" הפתעה"–קפצו 
 !!". שהכנת" לי כזאת הפתעה

? מה שענת אמרה, הא" זה נכו� מה שהיא אמרה
.לא

? למה היא אמרה את זה
היא חשבה אבל היא ידעה ולא רצתה להגיד שהיא יודעת אז היא עשתה עליה" רוש"

. מה"כאילו שהיא מופתעת

:דוגמאות לנימוקי" לא מנטליי"
פ)9( ):1(ריטלגבי

?למה הגנב הודה שהוא גנב את התכשיטי"
ואז לפי הכפפה הוא יקח טביעת אצבעות ואז הוא ידע, כי הוא ראה שהשוטר גילה את הכפפה שלו

עת אצבעות בעצ" לא לפי הכפפה הוא יכול הוא יכול לפי היד לוקחי" טבי, שהוא גנב את התכשיטי"
אבל א" הוא הפיל כפפה הוא הסגיר את עצמו כבר ברגע שהכפפה נפלה אז כבר, לא לפי הכפפה

.היה מכשול לשודד
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. בסיו" הקורס ה" ניגשו לבחינת סיכו". מירי וגלעד למדו יחד בקורס מחשבי" באוניברסיטה)10(
ל. ציוני המבח� נתלו על לוח המודעות שליד מזכירות ראות את התוצאות מכיוו� גלעד לא הגיע

ו: שהיה עסוק בעבודה אל. גלעד נכשלמירי עברה את המבח� גלעד ואמרה בערב מירי התקשרה
"לו . אני מצטערת על מה שקרה: "גלעד ענה" "מירי ענתה"?על מה את מדברת: לא, כלו":

 .." חשוב

? למה מירי אמרה שהיא מצטערת על מה שקרה
.נכשלהיא רצתה להודיע לו שהוא

מכיוו� שבמהל& המחקר השאלו�. מופיעי" אחוזי התשובות הנכונות לכל אחד מסוגי השאלות1 בטבלה
בכל תא מפורט מספר הנבדקי". מספר הנתוני" לגבי כל אחד מסוגי השאלות שונה, עבר עדכוני" שוני"

. שענו על כל אחד מסוגי השאלות
בכדי. 92.4%הממוצע הכולל של קבוצת הבקרה היה ל להיות  תומי"טוחי" שהנבדקי" שבחרנו היו אכ�

להכללנו בקבוצה  ושהביצוע שלה" 70%רק נבדקי" שהממוצע הביצוע הכולל שלה" היה מתחת
מ . 50%בלפחות שלושה מסוגי המטלות היה פחות

)ת"ס( אחוז התשובות הנכונות לכל אחד מסוגי השאלות ToMתוצאות מבדק.1טבלה
י ליתו""פה

n=11 
tמבדק
תוומובהק

י ללא ליתו""פה
n=15 

tמבדק
תוומובהק

 בקרה
n=9 

)20.2(84.0אמונה מוטעית
n=11 

t=3.07 
p<.005 

100)0.0(
n=15 

100)0.0(
n=9 

)43.0(54.5 הפתעה
n=11 

t=3.60 
p<.005 

96.3)12.4(
n=15 

t=.11 
p>.05 

97.2)8.3(
n=9 

Faux pas 43.1)29.7(
n=11 

t=3.92 
p<.005 

83.3)22.4(
n=15 

t=.31 
p>.05 

86.1)18.1(
n=9 

)19.8(255.4טו" סדר
n=11 

t=2.14 
p<.05 

72.8)19.5(
n=16 

t=1.12 
p>.05 

81.4)19.4(
n=9 

)23.6(72.7 פערי ידע
n=11 

t=3.27 
p<.005 

95.0)10.0(
n=15 

t=.12 
p>.05 

94.4)11.0(
n=9 

)30.1(42.4 אמפטיה
n=11 

t=2.53 
p<.005 

75.0)33.1(
n=14 

t=2.06 
p<.05 

98.1)5.5(
n=9 

)18.7(29.5 קריקטורות
n=11 

t=5.19 
p<.005 

76.7)34.6(
n=14 

t=1.23 
p>.05 

91.6)12.5(
n=9 

)31.2(28.5 הוראה
n=7 

t=3.20 
p<.005 

72.9)22.2(
n=8 

t=2.67 
p<.05 

94.4 )9.0(
n=9 

)12.93(92.9)23.44( 83.9)32.37( 54.4 וללכממוצע
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פירוט הנתוני" על פי סוגי הפריטי" מאפשר לבחו� אילו סוגי פריטי" מבחיני" בי� הקבוצות השונות 
. באופ� יעיל

המהתבוננות באחוזי ההצלחה במשימות, ראשיתToM כי, השונות פההביצוע של נראה י"הקבוצה של
מהיה נמו& בעלי הליתו" , ה" הצליחו היטב. בכל המשימותתי הקבוצות האחרותששל באופ� משמעותי
כ,האמונה המוטעיתבמשימת, באופ� יחסי  פחות מזה של קבוצת 15%א" כי ג" הביצוע במשימה זו היה

בכל. נמצא הפרש מובהק בי� קבוצת הלתומי" והקבוצה ללא ליתו"צת הבקרהוומקבי ללא ליתו""פה
הפער. יצוע של קבוצת הלתומי" לבי� הקבוצה ללא הליתו"סוגי הפריטי" נמצא פער מובהק בי� הב

, faux pas, הפתעהה לשתי הקבוצות האחרות היה בשאלות תו"י ע" הלי"הגדול ביותר בי� קבוצת הפה
.הבנת הקריקטורות וההוראה, אמפטיהה

ב 70%שהצליחה מעלי"הפהקבוצת, לעומת זאתToM ביצעה את רב המשימות באופ� קרוב מאד
אמפטיהה ה� שאלותבאופ� מובהק, המשימות שבה� הצליחו פחות מקבוצת הבקרה. וצת הביקורתלקב

.הוראההו
, באופ� הטוב ביותר ביחס לשאר המשימותהקבוצה ע" הליתו" ענתההאמונה המוטעיתלשאלות, כאמור

אל. א" כי הביצוע היה נמו& באופ� מובהק מזה של שתי הקבוצות האחרות ו פחות נראה כי פריטי"
זאת בניגוד לממצאי". יעילי" בזיהוי בעייתיות או קושי בהשוואה לסוגי המשימות האחרות

. (Siegal et al., 1996 ; Surian & Siegal, 2001)קודמי"
 היה טוב יחסית להצלחה במשימות מות פערי הידע של קבוצת הליתומי"מעניי� כי ג" הביצוע במשי

ש בHappé et al. (1999)ל אחרות משימה זו שימשה במחקר"  לזיהוי קושיToM אצל אוכלוסיית 
.י"פה

מ קבוצת הבקרה של הבריאי" הצליחה בשני סוגי" של שאלות בהסבר. אחוזי ההצלחה90%בפחות
תיאור הקריקטורות ג" הוא היה. מסדר שני ToMובמשימות, faux pas,האירועי" החברתיי" המביכי" 

).91.6%(קשה באופ� יחסי 

ה: ביניי" ביניי" ביניי" ביניי"דיו�דיו�דיו�דיו� התשובות לשאלו�ToM "לא כל המטופלי" שסבלו, ראשית. מעניינות מכמה היבטי
ממצא זה הוא חשוב מכיוו� שרב הספרות. מפגיעה בהמיספרה הימנית התקשו בביצוע מטלות אלו

 (,Brownell & Stringfellowבתחו" מתייחסת לנפגעי המיספרה ימי� כאוכלוסיה אחידה שסובלת מליתו"
(1999; Tompkins, Lehman, & Baumgaertner, 1999 . בפגישה ע" המטופלי" במרכזי השיקו" נראה כי

. במבדק85%והצליחו מעל, המטופלי" שרואיינו ענו בקלות לשאלות30 מתו&8לפחות, אי� זה המצב
 ,Tompkins, Scharp, Fassbinder, Meigh, & Armstrong: ראובסוג משימה אחרת, ממצאי" דומי"ל(

על א) שנועד להעיד על יכולת, נית� לראות כי מגוו� השאלות שהוצג למטופלי", שנית.)2008
בה,קוגניטיבית אחת נראה כי שאלות האמונה המוטעית. מאפשר להתבונ� על המימדי" השוני"

ל, ToMבעיקר בספרות אודות התפתחות, שנחשבות באופ� יחסי קלות לפתרו�,"קיומה"כסמ�
ב. יית המבוגרי" החולי"לאוכלוס מדד זה כנראה אינו מספיק רגיש לזיהוי בעיהToM . 

אולי, בקצה השני של סקאלת הביצועי" נית� לראות כי ישנ� משימות שג" בוגרי" בריאי" מתקשי" בה�
.או מורכבות הפריטי" שיצרנו, שאלו�בשל המעמד הלא מוכר של 

קריקטורות, אמפטיה, פערי הידע, פריטי ההפתעה,"יחד ע" זאת נמצא כי סוגי" שוני" של פריטי
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 של קבוצת הבקרה לבי� המטופלי" ע" מלאה) כמעט(שבה" מתגלה פער ברור בי� הצלחה וההוראה
. פער זה מעיד כי כלי המחקר רגיש לזיהוי קושי בתחו". ליתו"

ש בהמש& לשתי מטלות לשוניות אציג . ופעלי" מנטליי"זיהוי רפרנטי" בשיח, קבוצת הלתומי"הוצגו
. יחסות למצב הידע של ב� השיח במהל& שיחהיכאמור ביצוע תקי� בשני תחומי" אלו דורש הת

 זיהוי רפרנטי"זיהוי רפרנטי"זיהוי רפרנטי"זיהוי רפרנטי"מבדקי מבדקי מבדקי מבדקי....2222
פי.מבדק זה בוח� את היכולת של הנבדקי" לבחור ביטוי מרפרר מתאי":בחירת הרפרורבחירת הרפרורבחירת הרפרורבחירת הרפרור מבדקמבדקמבדקמבדק  על

של תפו,Ariel (1990) שהציגההתיאוריה ררי" בשיח תלויה במידת הנגישות שמייחסת ביטויי" מרפצת"
של, כלומר. ינד של הנמע� שלהיהדוברת לרפרנטי" השוני" במ כאשר הדוברת תופסת כי מידת הנגישות

במשטהרפרנ כלומר, נד של הנמע� היא תשתמש בסמ� לנגישות נמוכהייאליה היא מתייחסת הוא נמו&
אל,לעומת זאת. הנמע�על ידי כדי להבטיח זיהוי נכו� שלורט יותרוש" מלא ומפ  כאשר היא מתייחסת

ע . לא להעמיס אינפורמציה מיותרתמנתלרפרנט שנמצא במידת נגישות גבוהה היא תשתמש בכינוי גו)
פיינד של הנמע� שלהיהדוברת קובעת את מידת הנגישות של כל רפרנט במ , בי� היתר, מספר מדדי"על

מס,ט או באזכור חוזרהא" מדובר באזכור ראשוני של הרפרנ שלפרהא" בשיח מוצגי"  קט� או רב
.'רפרנטי" מתחרי" וכו
היה צור& להארי& ולפרט ש" מלא בארבעה מה", מצבי" שוני" פריטי"16בבשאלו� הנוכחי הצגנו

מכיוו� שמדובר בדמויות שה� בעלות רמת נגישות נמוכה.)11(מאדוג, ותיאור של הרפרנט המוזכר
בלנמעני" שבס של' יפור ציפינו כי הנבדקי" יבחרו באפשרות ידע) חוסר(וינמקו את הבחירה במונחי"

ג" כא�).12(דוגמא, בארבעה פריטי" אחרי" הש" המלא מספק עוד) אינפורמציה. משות) לדמויות
.'אחותי'היכרות בי� בני משפחה מייתרת את הכינוי, למשל, ציפינו להסבר במונחי" של ידע משות)

הנבדק היה צרי& לבחור את הש" המתאי", שוות באורכ�, עה פריטי" אחרי" הוצגו שתי חלופותבארב
א").13(דוגמא, יותר בהתא" לסיטואציה שתוארה ג" כא� ביקשנו נימוק לבחירה והחשבנו נימוק כנכו�

וב4בנוס) הופיעו. הוא נסמ& על מידת הידע המשות) בי� הדמויות בקטע סוג קטעי" שווי" באורכ"
.בפריטי" אלו ההבדל בי� האפשרויות לא נגע לידע המשות) בי� הדמויות, הסיטואציה שהציגו

לכ. משפחתה של ריקי עברה דירה מרמת ג� לרחובות)11( תהיהמורה החדשה הציעה לה להביא
ג�. תמונות מביתה הקוד"  את התמונה ומתארת היא מראה. ריקי הביאה תמונה של חבריה מרמת

ה : איזה מהתיאורי" סביר יותר.חדשי"לחבריה
. אפרת וגילת, את התמונה הזו צילמה דינה ומופיעות בה אני.א
, ושתי החברות הכי טובות שלי, ומופיעות בה אני, דינה, את התמונה הזו צילמה המחנכת שלי.ב

. אפרת וגילת
? למה

ה. יפעת ונורית ה� אחיות וה� רבות הרבה ביניה�)12( אלנורית הלכה. רגיזה את אחותההיו" יפעת
: אמא שלה� ואמרה לה

.יפעת נורא מעצבנת, אמא.א
. נורא מעצבנת, יפעתאחותי, אמא.ב

? למה
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את, עופר מספר לסבא שלו על עבודתו החדשה במפעל למכשירי אלקטרוניקה)13(  אי& עופר יתאר
: העבודה שלו לסבא

. עבדתי כל הזמ� ע" צוות התכנו� והתקצוב של המפעלביו" ראשו� התחיל פרויקט חדש ומאז.א
. יוני וגילת, ביו" ראשו� התחיל פרויקט חדש ומאז עבדתי כל הזמ� ע" צביקה.ב

? למה

ח7:תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות עהניקוד של. הבחירה בציו� הנימוקציו� הכפלתל ידישב  נית� רק לשאלות1כלומר ניקוד
ג"שבה� את הנבדק שלה מבי� האפשרות הנכונהבחר ידע משות) שתיי" וג" נימק את בחירתו במונחי"

.2סיכו" התוצאות מופיע בטבלה. או העדרו
בי, נכו�)11( ענה לשאלה1דניאל, למשל � שתי אול" הנימוק שהביא אינו מנטלי ולמעשה הוא אינו מבחי�

: האפשרויות המוצעות כתשובה
'ב:ד
? ולמה:נ
.בתו& התמונות, בגלל שה" בפני":ד

ה)12(ג" לשאלה :ספקאול" לא הביא נימוק, נכונההוא בחר את התשובה
מה, אמא:ד . יפעת נורא מעצבנת, אמא. לא הגיוני?מה, אחות שלי
? למה:נ
 יותר הגיוני:ד

ה2בטבלה .ושל נבדקי הבקרה," ליתו"עי"הפהנתוני" של קבוצה מתו& הנבדקי" מוצגי"

)ת"ס( באחוזי")בחירה נכונה ונימוק נכו�(ממוצעי תשובות הנכונות: מבדק בחירת הריפרור.2טבלה
י ליתו""פה

n=5 
 בקרה
n=10 

)0(100)29(35.0 תשובות ארוכות
) 7.9(97.5)38(40.0 תשובות קצרות

)0(100)21( 30.0 אור&שוות

ה זההלתומי"הנבדקי". בקרה ענתה באופ� כמעט מושל" על כל סוגי הפריטי"קבוצת . התקשו במבדק
ציו�. 72.1%ממוצע ההצלחה בבחירת התשובה היה. לא היה הבדל בביצוע בשלושת סוגי פריטי המבח�

ממוצע ההצלחה במת� נימוקי" מתאימי". 99.1%הנמו& באופ� משמעותי מזה של קבוצת הבקרה שהיה 
נ ב. 49.4%, מו& יותרהיה  מהמקרי" נימוקי" שנגעו לידע המשות) בי� 100%קבוצת הבקרה נימקה

χ2נמצא הבדל מובהק בי� הקבוצות.הדמויות בפריטי" = 95.29, p < .0001.
יצעו באופ� מובהקבהלתומי" בהשוואה של כל נבדק לתו" לממוצע קבוצת הבקרה נמצא כי כל הנבדקי"

χ2,קורת מקבוצת הביפחות טוב = 21.68, p < .0001.

. שמות הנבדקי" המופיעי" במאמר ה" כול" שמות בדויי"1
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בכ: מבדק נגישות גבוההמבדק נגישות גבוההמבדק נגישות גבוההמבדק נגישות גבוהה לנ, ינוי גו)בשאלו� זה בדקנו את הבחירה המתאימה גישות גבוהה בשני כסמ�
האפשרות הלא מתאימה היתה בכל המקרי". משפטי" מחוברי" ומשפטי" משועבדי": מבני" תחביריי"

, כאשר ש" מופיע בעמדת נושא, (Ariel, 1990) על פי תיאוריית הנגישות.חזרה על ש" מלא של הרפרנט
הבולטות שלו בייצוג השיח היא גבוהה ולכ� דוברי" בריאי" יעדיפו לרפרר אליו באמצעות כינוי גו) ולא

.לסוג הפריטי" שהופיעו במבדק)15(ו)14(למטה מופיעות שתי דוגמאות.באמצעות חזרה על הש"

: דוגמה למשפט מחובר
. לטיול וצבי ציל" הרבה תמונותצבי נסע.א)14(

. צבי נסע לטיול והוא ציל" הרבה תמונות.ב

: דוגמה למשפט משועבד
.דני התקשר לשירות ההשכמה הטלפוני מכיוו� שהוא חשש לאחר.א)15(

.דני התקשר לשירות ההשכמה הטלפוני מכיוו� שדני חשש לאחר.ב

סו5 הופיעו מבדקב .3 מופיעות בטבלהיותוצאות. פריטי מסיח6ג ועוד משפטי" מכל

)ת"ס(אחוז התשובות הנכונות: מבדק נגישות גבוההתוצאות.3טבלה
י ליתו""פה

n=8 
 בקרה
n=11 

) 4.7(97.3) 19.2(56.3 בחירה במשפט ע" כינוי גו)

 ,t(7) = 1.16,ומי" בקבוצת הליתלא נמצא הבדל מובהק בביצוע במשפטי" המחוברי" והמשועבדי"
p >  ,t(10) = .56,ג" בקבוצת הבקרה לא נמצא הבדל מובהק בביצוע בי� שני סוגי המשפטי", 05.
p > זה. לכ� החישוב בהמש& לשני סוגי המשפטי" נעשה יחד,05.  התקשו מאד הלתומי"ג" במבדק

כ. ביחס לקבוצת הבקרה של הבריאי" לעומת. מעט מושל"קבוצת הבקרה ביצעה את המשימה באופ�
בכ, תומי"הלקבוצת, זאת . מהמקרי" חזרה על הש" המלא על פני שימוש בכינוי גו)40%העדיפו

,t(10) = 3.32,ההבדל בי� הקבוצות מובהק p < במי"לפריטי המסיח ענו הלתו. 005. 85.4% נכו� 
).ת"ס13.9%(

� בי� שני סוגי" של דקי" את האפשרות להבחיבשאלו� זה הצגנו לנב: מבדק נגישות בינונית מול גבוההמבדק נגישות בינונית מול גבוההמבדק נגישות בינונית מול גבוההמבדק נגישות בינונית מול גבוהה
במשפט. כל פריט הורכב משני משפטי". אליו התכוונה הדוברתשכדי לזהות את הרפרנט סמני נגישות

סמ�. המשפט השני החל באחד משני סמני נגישות. הראשו� הוצגו שתי דמויות באמצעות שמות מלאי"
משמש לרפרור אל רפרנטי""זה"הביטוי).זה(נית או סמ� נגישות בינו) כינוי גו)(נגישות גבוהה 

. (Ariel, 1990) הנמצאי" בדרגת נגישות בינונית ונדרש מאמ. קוגניטיבי רב יותר על מנת לשלו) אות"
התשובה תהיה הש" הראשו� המהווה את נושא השיח ואילו)16( הבאה אנו מצפי" כי במשפטהבדוגמ

הד)17(במשפט  . הפחות נגישה, מות השניהנבי� כי הכוונה היא אל
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) שלמה(? מי עדכ�. הוא עדכ� אותו לגבי תוכנית ההבראה.ל"שלמה פגש את דוד המנכ)16(
)דוד(? מי עדכ�. זה עדכ� אותו לגבי תוכנית ההבראה.ל"שלמה פגש את דוד המנכ)17(

ל ובגרסה, כאלו4בגרסה הראשונה היו. זוגות הפריטי" שנבדקו הופיעו פריטי" מסיחי"4בנוס)
.4התוצאות מופיעות בטבלה. המשופרת נוספו עוד ארבעה

)ת"ס( זיהוי רפרנטי" מתאימי"שלתשובותאחוז: תוצאות מבדק נגישות בינונית מול גבוהה.4טבלה
י ליתו""פה

n=8 
 בקרה
n=17 

ש )8.3(97.1)16.0(78.1)הוא( ראשו�ע"זיהוי
ש )19.6(83.8)22.2(31.3)זה( שניע"זיהוי

פה. ג" במבדק זה נמצא הבדל משמעותי בי� הביצועי" של שתי הקבוצות אתי ע" הליתו""קבוצת בחרו
וג" כאשר הופיע' הוא'ש" העצ" הלא מתאי" ג" כאשר היה בעמדה הראשונה ורופרר על ידי כינוי הגו) 

הק,יחד ע" זאת.'זה'שני במשפט ורופרר אליו על ידי  ב שתי דבר.'זה'בוצות טעו יותר כאר נעשה שימוש
. העכשוויתכסמ� נגישות בשפה'זה'על השימוש הפחות נפו. בביטוי, כנראה, המעיד

שלהבהשוואה בי� קבוצות נמצא הבדל מובהק ג" בזיהוי הנכו� של ש" העצ" הראשו� וג" בזיהוי נכו�
t(23) = 3.93, p: הראשו�(ש" העצ" השני  < t(23) = 6.00, p:השני,005. < כל.)005. בהשוואה של

 או פחות היה שונה מקבוצת 75% שבזיהוי ש" העצ" הראשו� מי שביצע נכו� ליתו" ע" קבוצת הבקרה
Crawford & Howell, 1998 t-test, p)הבקרה באופ� מובהק = ולגבי התאמת ש" העצ" השני לסמ� (02.

ה נכו� היה שונה25%מי שביצע נמצא שרק"זה" הבקרה מקבוצת  בקרה בגלל שונות גדולה בקבוצת
(Crawford & Howell, 1998 t-test, p = .005).

פה,בשלושת המבדקי": דיו�דיו�דיו�דיו�  הצליחו באופ� משמעותי פחות טוב מקבוצת מי"י שנמצאו לתו" קבוצת
שלמי"במבדק בחירת הרפרור נמצא כי לתו. הבקרה של הבריאי"  אופני אינ" מבחיני" בי� סוגי" שוני"

רפרור כאשר הבחירה המבוקשת צריכה להתבסס על סוג הידע המשות) הקיי" או חסר בי� הדמויות
במבדק זה שבו התבקשו הנבדקי" לנמק את בחירת" התאפשרה לנו הצצה אל הנימוקי". בסיפור

, למשל,לעיתי" נראה כי לא ברור לה" על מה להסתמ& במת� התשובה. החלופיי" שקבעו את בחירת"
: ענה לשאלהדיג

 הוא עבד כל הזמ� אית" ע" המפעל:ג
יג? זה יותר סביר שהוא יגיד את השמות שלה":נ יד צוות התכנו� והתקצוב של או שהוא

? המפעל
 : ...ג
? עופר מדבר ע" סבא שלו אז אי& סביר יותר שהוא יגיד:נ
? אני יודע, המפעל שלי:ג
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: שנימק את בחירתו הנכונהדניאלאו 
.הראשו� ע" הפרויקט:ד
? למה:נ
 פה הוא מסביר לו שהוא עובד ע" כל הצוות ופה הוא מסביר לו שהוא:ד

. עובד ע" שני אנשי"

, כאשר הפריט הציג סיטואציה פחות ייחודית נראה כי חלק" מסתמכי" על קונבנציה שיחית
: למשל הפריט הבא,יחסי" לאירוע כחד פעמייואינ" מת

ה מגיע. ה� שותות קפה ומדברות. מזכירה עומדת בפינת הקפה ולידה רינה מנהלת המפעלשרונה
? מה ישאל השליח.... נא למסור למנהלת המפעל באופ� אישינא למסור למנהלת המפעל באופ� אישינא למסור למנהלת המפעל באופ� אישינא למסור למנהלת המפעל באופ� אישי–שליח ע" מכתב שכתוב עליו 

?איפה מנהלת המפעל.א
? איפה רינה.ב
: בתיהענתה

. איפה מנהלת המפעל:ב
? למה:נ
. זה כבוד כמו שאומרי" לש":ב

: נימק את בחירתומוטיו
 איפה מנהלת המפעל:מ
? למה זה יותר טוב:נ
. כי רינה זה לא מקובל לקרוא רינה:מ

התאמה, מעבר לזיהוי תחבירי מתאי" בי� כינוי גו) והרפרנט שלו, המשימה של נימוק הבחירה מחייבת
. נראה כי מת� נימוק כזה הוא קשה יותר.ת בי� הרפרנט לכינוי הנית� לו על ידי הדוברי" בשיחהמשמעותי

של, בשני השאלוני" האחרי" המשימה שהוצגה לנבדקי" לא כללה צור& בנימוק ובכל זאת התוצאות
של, במבדק הנגישות הגבוהה. היו פחות טובותהלתומי" קבוצת  נמצא הפרש משמעותי בי� הביצוע
בחרו משפט שבו יש חזרה על הש" המלא על פני תומי"הל. לזה של קבוצת הביקורתהלתומי"קבוצת 

'משפט המציג ש" מלא וכינוי גו) המרפרר אליו 40%בכ'או טוב יותר בעברית, כמשפט תקי� יותר, 
,ורכאמ. ממצא מעניי� נוס) ממבדק זה הוא חוסר ההבחנה בי� משפטי" משועדי" ומחוברי".מהמקרי"

חוקרי התפתחות שוני" מתייחסי" ליכולת להפיק ולהבי� משפטי" משועבדי" כתנאי מקדי" להבנת
במבדק . (de Villers & de Villiers, 2000; Hale & Tager-Flusberg, 2003)משימות של אמונה מוטעית 

. סוג זה של משפטי"בהבנת זה נראה כי ליתו" איננו גורר ירידה מובחנת 
פער בו הבחנה בי� סמ� נגישות גבוהה לסמ� נגישות בינונית הראה ג" הוא שהתבקשה,ו�השאלו� האחר

הבביצוע בי�  אול" ג" קבוצת הבקרה התקשתה באותו סוג משפטי" כמו, לקבוצת הבקרהלתומי"קבוצת
ש""זה" השימוש בסמ� הנגישות הבינונית–קבוצת הביקורת  . העצ" השני במשפטכמסמ� את
ישנה אפשרות כי כינוי הגו) מתייחס אל דמות אחרת מלבד, נעשה שימוש בכינוי גו)במשפטי" שבה"
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. ישנה אפשרות שאד" אחר מלבד צבי ציל" את התמונות)ב16(למשל במשפט. זאת שהוזכרה בפתיחה
ה, אפשרות זו היא מאד לא סבירה פרגמטית, כאמור ש. יא אפשרית מבחינה תחביריתאול" הבחירה יתכ�

יתכ�, כלומר. לסתור את האפשרות הזו, בעיניה", נועדה, לחזור שוב על הש" המלא,"הלתומישל 
גורמת לה" לעשות שימוש בסמ� נגישות נמו&, העדר התייחסות למידת הנגישות הגבוהה של ש" העצ"ש

.מהמתאי"
א)'זה'או' הוא'(ג" במבדק האחרו� שבו התבקשו הנבדקי" להתאי" בי� סוג הביטוי המרפרר חד ע"

, יחד ע" זאת. פחות טוב מהביקורתמי"לתוההצליחו,)ראשו� או שני(משמות העצ" שהוצגו במשפט 
בכ'זה'נמצא ג" שקבוצת הבקרה התקשתה להתאי" בי� הביטוי המרפרר  20%לבי� ש" העצ" השני

נשממצא זה מראה כי יתכ�. מהמקרי" גישות ביטוי זה אינו נפו. לשימוש כביטוי המרפרר המייצג מידת
. באמצעות הביטויי" שבחרנו אינה ברורה וחדה, או כי ההבחנה בי� שתי דרגות נגישות אלו, בינונית

 פעלי" מנטליי"פעלי" מנטליי"פעלי" מנטליי"פעלי" מנטליי"....3333
פהבשאלו� זה בדקנו:תכונת הפקטיותתכונת הפקטיותתכונת הפקטיותתכונת הפקטיותמבדק מבדק מבדק מבדק  פעלי" מנטליי" שוני" כפקטיי" מזהי"בעלי ליתו"י"הא"

ש, כאמור. פקטיי"או כלא ל המשלי" במשפט שבו הפועל המרכזי הוא תכונה זו נוגעת לשאלת אמיתותו
המשלי" שלה" יישפט כמשפט, שג" כאשר ה" נשללי", המכוני" פקטי", ישנ" פעלי". פועל מנטלי

ש'.דפנה לא הרגישה ששחק� אחד בהצגה שיחק בשני תפקידי"': למשל. אמיתי לא'למרות היא
ש ', הרגישה לא.'"אכ� שחק� אחד שיחק בשני תפקידי'יהיה נכו� לומר פקטיי" לא מאפשרי"פעלי"

איתי מאמי�: למשל. לשמר את אמיתות המשלי" ובמקרי" אלו יתכ� שהמשלי" אמיתי ויתכ� שהוא לא
.הקבוצה תנצח אבל אולי היא תפסידשיתכ�.'שהקבוצה שלו תזכה באליפות

של20בשלב הראשו� הצגנו לקבוצה של פ, פעלי" מנטליי"17 נבדקי ביקורת אוס) ועל הופיע פע" כל
והנבדק התבקש) פע" אחת בחיוב ופע" אחת בשלילה(לכל פועל הוצג משפט. בחיוב ופע" בשלילה

: למשל. אולי נכו�/ לא נכו�/ לקבוע לגבי המשלי" הא" הוא נכו�

? הא" העוגה מוכנה. חנה לא ראתה שהעוגה מוכנה

( הופיע בשלילה הפעלי" הופיעו ג" במבנה שבו הפועל במשלי"17שלושה מתו& , החליטה, ראתה.
: למשל). דמיי�

? הא" העוגה מוכנה. חנה ראתה שהעוגה לא מוכנה

8, פעלי" בחיוב11: פריטי"23סמ& ההסכמה של קבוצת ביקורת זו לגביאת השאלו� הסופי יצרנו על
ו6, על פי השיפוט(פעלי" מנטליי" בשלילה י" שבה" הפועל משפט4ועוד) פקטיי"לא2 מה" פקטיי"
 הנבדקי"20 מתו&17פעלי" נכללו ברשימה זו רק א" היתה הסכמה של לפחות. במשלי" הופיע בשלילה

. לגבי השיפוט

כל שיפוט שתא". ציוני המבדק נקבעו על פי המפתח המוסכ" שנקבע על ידי קבוצת הבקרה: תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
. מופיעי" ציוני המבדק הסופי5בטבלה.0שיפוט אחר קיבל ציו�.1למפתח קיבל את הציו� 
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)ת"ס(אחוז תשובות נכונות. מבדק תכונת הפקטיות.5טבלה 
י ליתו""פה

N=5 
 בקרה
n=20 

)2.8(99.0)12.9(86.1 פועל מנטלי בחיוב
)7.56(94.3)19.45(56.6 פועל מנטלי בשלילה

)9.1(96.2)14.9(93.3 שלילת המשלי"
)4.0(96.9)8.9(77.2כ"סה

הל, יש הסכמה בקבוצת הבקרהמהנתוני" שאספנו עד כה נראה כי ביחס לפעלי" שעליה" מי"תוקבוצת
טועה בעיקר בשיפוטי האמת של משלימי" למשפטי" שבה" הפועל העיקרי הוא פועל מנטלי שמופיע 

t(23) = 7.09 p)) של קבוצת הבקרה94.3 לעומת 56.6אחוז ממוצע( בשלילה < ת" בהבנת הצלח. (005.
שלשמשפטי"  בה" הפועל המנטלי הופיע בחיוב היתה טובה יותר בממוצע אבל ג" היא היתה נמוכה מזו

t(23) = 4.35 p)קבוצת הבקרה באופ� מובהק  < כאשר הפועל במשפט המשלי", לעומת זאת.(005.
 המשלי" כמו הצליחה לשפוט את אמיתותמי"קבוצת הלתו)'פנחס ידע שהדלת לא סגורה': למשל(נשלל 

t(23) = 0.56, p)קבוצת הבקרה > 0.05) . 
מבהשוואה של כל נבדק מול קבוצת הבקרה נמצא כי פחות טוב באופ� מובהק ביצע הלתומי" כל אחד

Crawford & Howell, 1998 t-test, p)מקבוצת הבקרה < .01) .

הפ:מצבי" מנטליי"מצבי" מנטליי"מצבי" מנטליי"מצבי" מנטליי"מבדק מבדק מבדק מבדק . קטיות של הפעלי" המנטליי"בשאלו� זה בדקנו באופ� שונה את הבנת תכונת
ובכל ', אני מסתובבת בבית ומחפשת את המפתחות שלי'למשל, הצגנו לנבדקי" סיטואציות יומיומיות

, הנבדקי" התבקשו לשפוט הא" המשפטי" תקיני". משפטי" שהדוברת עשויה לומר8סיטואציה הוצגו 
. הוצגו ארבע סיטואציות. וא" לא לתק� אות"

ית משפטי" היו משפטי" שבה" הופיע פועל מנטלי פקטי ובהמש& שלילתינשלושה מתו& כל שמי
: כ& שנוצר משפט לא תקי� למשל, המשלי" שלו

. אני רואה שהמפתחות על השיש אבל ה" בכיס המעיל

אחד תקי� והשני, בנוס) היו שני משפטי מסיח. שלושה משפטי" אחרי" עשו שימוש תקי� בפועל המנטלי
. לא

שיפוט תקי� של משפט שגוי חושב על ידי מכפלת ציו�. לכל תשובה נכונה1ג" כא� נית� ניקוד: תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
תוצאות. ביצוע תקי� במשפט שגוי חייב שיפוט נכו� ותיקו� נכו�, כלומר. השיפוט בציו� התיקו� שהוצע

.6השאלו� מופיעות בטבלה 

)ת"ס(מצבי" מנטליי" אחוז תשובות נכונות מבדק.6טבלה
י ליתו""הפ

n=6 
 בקרה
n=14 

)6.2(94.6)8.7(62.5 זיהוי ותיקו� משפטי" שגויי"
)5.0(97.6)3.4(98.6 אישור משפטי" כנכוני"
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כיי הלתומי" הצליחו"קבוצת הפה. קבוצת הבקרה ביצעה את המשימה הזו בהצלחה מרובה לאשר
t(18) = 0.43, p) צת הבקרהנכוני" כמו קבוה" משפטי" תקיני" שכללו פעלי" מנטליי"  > , אול".(05.

t(18) 9.41, p,ות משפטי" כשגויי" היתה הרבה פחות טובההיכולת שלה" לזה < כל השגיאות . 0005.
. לא היו מקרי" שבה" זוהה משפט כשגוי ולא תוק� למשפט תקי�. משפטי" שגויי" כנכוני"קבלתהיו של 

 נמצא שכל הנבדקי" הצליחו פחות טוב מקבוצת הבקרההבבדיקה של כל נבדק ליתו" מול קבוצת הבקר
(Crawford & Howell, 1998 t-test p = .004).

מבדק זה נועד לבחו� הא" הנבדקי" מייחסי" את מידות הוודאות שפעלי": מידת הוודאותמידת הוודאותמידת הוודאותמידת הוודאותמבדק מבדק מבדק מבדק
.באותו אופ� כמו קבוצת הבקרה, מנטליי" שוני" נושאי" כתכונה לקסיקלית

אתבשבכל הפריטי" אלו� הוצגו שאלות בעלות שתי אפשרויות תשובה והנבדקי" התבקשו לבחור
, השאלות הציגו מצבי יומיו" ושאלו באופ� עקי)בפריטי" המנטליי". התשובה הטובה ביותר בעיניה"

, פריטי"18השאלו� כלל. איזה מה" מבטא מידת ודאות גבוהה יותר, על ידי שינוי הפועל המנטלי בלבד
מ12 . פריטי מסיח6ו,)18,19(בח� פריטי

? מי היית קונה מכונית משומשתמ)18(
. מזה שיודע שהאוטו טוב.א
. מזה שחושב שהאוטו טוב.ב

 מה יותר ישכנע את העובדי" שעתיד–מנהל מפעל שנמצא בקשיי" רוצה לעודד את עובדיו)19(
? המפעל יהיה טוב

. יותראני מקווה שלמפעל שלנו יהיה עתיד טוב.א
. אני בטוח שלמפעל שלנו יהיה עתיד טוב יותר.ב

של: תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות .7תוצאות השאלו� מופיעות בטבלה. נית� לכל תשובה נכונה1ניקוד

)ת"ס(אחוז תשובות נכונות. מידות וודאותמבדקתוצאות.7טבלה
י ליתו""פה

n=6 
 בקרה
n=11 

84.72)6.7(91.6)9.1(

הל,"יכמו במבדקי" הקודמ לא, הצליחה פחות טוב מקבוצת הבקרהמי"תו ג" כא� נמצא כי קבוצת א&
יתכ� כי תכונת הוודאות משמשת. בהשוואה למשימות האחרות היו אחוזי הצלחה גבוהי", אול". בהקובמ

t(15) = 1.65, p)באופ� דומה לזה של קבוצת הבקרה אות"  = נ.(06. בדק מול קבוצת בבדיקה של כל
רק לגבי. מהממוצע של קבוצת הבקרה שונה באופ� מובהק תומי" השיגו ציו� שלאל5 כי הבקרה נמצא

 (& Crawfordנמצא הבדל קרוב למובהק,)75%(מטופלת אחת שהשיגה את הממוצע הנמו& ביותר 
(Howell, 1998 t-test p = 0.056 . 
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 מעניינת של פעלי" יקליתתכונה לקסמזהי" הנבדקי" הא" שאלו� זה בח�: פעלי" מנטליי" בעתיד פעלי" מנטליי" בעתיד פעלי" מנטליי" בעתיד פעלי" מנטליי" בעתידמבדקמבדקמבדקמבדק
פעלי" מנטליי" שוני" מחייבי" כי המשלי" יופיע בזמ�, כאמור. התאמת הזמ� שה" מחייבי", מנטליי"
משלי" המופיע בזמ�. מחייב משלי" שמתייחס אל העתיד' ניבא'הפועל, למשל. עתיד או עבר, מסוי"

: הווה או עבר ייצור משפט לא תקי� למשל

. לאר. כנע�משה ניבא שהוא הגיע

וביקשנו מהנבדקי" לקבוע הא", בשאלו� הבא הצגנו מגוו� של פעלי" מנטליי" בעלי תכונה לקסיקלית זו
10ובמבדק הופיע. ביקשנו שיציעו לו תיקו�, במידה והמשפט לא תקי� בעיניה". המשפט תקי� או לא

נכונה בי� הפועל העיקרי פע" אחת במשפט תקי� שבו היתה התאמה. כל פועל הופיע פעמיי", פעלי"
. מסיחי"8 בנוס) הופיעו.במשפט ללא התאמה בזמ�והזמ� של המשפט המשלי" ובפע" השניה 

. המשפטי" הוקראו לנבדקי" וה" התבקשו לקבוע א" המשפט תקי� או לא וא" אינו תקי� להציע לו תיקו�

ני.1כל תשובה נכונה קיבלה ציו�: תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות ג"1ת� הניקוד בפריטי" שנשפטו כשגויי"  רק כאשר הוצע
.8תוצאות השאלו� מופיעות בטבלה. תיקו� שמתאי" מבחינת הזמני"

היו מקרי" בודדי". כמשפטי" תקיני"קבלת"ברוב המכריע של המקרי" שגיאות בפריטי" אלו היו
פרעו':ענה'.עופר הצטער שהוא יאכל מהר': בתגובה לפריטמרדכי: למשל, התיקו� היה שגויבה"ש

'.כל מהרהצטער שהוא או

)ת"ס(אחוז תשובות נכונות: פעלי" מנטליי" בעתידמבדק.8טבלה
י ליתו""פה

n=8 
 בקרה
n=11 

)6.5(97.3)27.7(63.8 אי התאמה במשפט
)4.0(98.2)18.9(75.6 התאמה במשפט

)2.14(98.0)7.3(83.0כ"סה

במבדק נתבקשו, כאמור. הצליחו פחות טוב מקבוצת הבקרהמליתו" ג" במבדק זה המטופלי" הסובלי"
 לאשר משפט א" הוא תקי� או לתק� את המשפט א" הוא-הנבדקי" לבחור בי� שתי תשובות אפשריות

ול" בשני סוגי המשפטי" הצליחוא, נמצא כי זיהוי משפטי" שגויי" היתה משימה קשה יותר. שגוי
t(17) = 3.90, p:אי התאמה(ת הביקורת פחות מקבוצתומי" באופ� מובהק הל < : התאמה במשפט,005.

t(17) = 3.89, p < מהכל.)005. במבדק זה היה פחות טוב באופ� מובהק מקבוצת י" ביצע נבדקאחד
Crawford & Howell, 1998 t-test p)הבקרה  = .004).

בשלוש התכונות.ה היבטי" בתחו" הבנת הפעלי" המנטליי" נראה כי התוצאות מעניינות מכמ:דיו�דיו�דיו�דיו�
, אול". הצליחה במידה פחותה ביחס לקבוצת הבקרהמי"תולההלקסיקליות שנבדקו נמצא כי קבוצת 

ש .י"ווהפערי" בביצוע במשימות השונות בי� הקבוצות לא היו
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את. המבדק שבו היה הפער הקט� ביותר היה מבדק לגבי מידת הוודאות יתכ� שיש מקו" לבדוק
עלהאפשרות להכ מנת שנוכל לקבל תמונה מלאהיר ולעשות שימוש בתכונה זו באמצעות שאלו� נוס)

. יותר לגבי ההבנה של תכונה לקסיקלית זו
של, התכונה הלקסיקלית של פקטיות נבדקה באמצעות שני שאלוני" . הלתומי"בשניה" התגלה קושי

בובות של במהל& העברת מבדק תכונת הפקטיות היו כמה הזדמנויות ללמוד מהתש עלזוהקבוצנבדקי"
:בתכונות הפועל המנטלי חוסר ההבחנה

ל: למשל ." לא ידע שהדלת סגורהפנחס"פריט בתגובה
:גדיענה
 הוא לא יודע א" היא הדלת תקועה או פתוחה, הוא בודק, הוא לא יודע:ג
(אבל אני שואלת הא" הדלת סגורה, הוא לא ידע:נ ת סגורה פנחס לא ידע שהדל)חוזרת.

?הא" היא סגורה
.הוא הל& לבדוק אז בטח שהיא סגורה:ג

 מייחס הנבדק.'ידע' על תכונת הפקטיות של הפועל המנטלי" לא סומ&"בדוגמה זו נראה כי המשיב
לו, לדמות פעולה של בדיקה ממשית הקביעה לגבי בעיניו אולי. שלא מופיעה כלל בפריט שהוקרא

.פט לא יכולה להתבצע ללא בדיקה כזואמיתות המש

: בתגובה לאותו פריטענה מוטי, במקרה אחר
.א" הוא לא ידע שהדלת סגורה אז היא לא סגורה: ...מ

הוא לא מתייחס התייחסות, כא� נראה שהנבדק מאחד בי� הפועל המנטלי לפועל במשפט המשלי"
.� הפועל במשפט המשלי"נפרדת לתכונותיו של הפועל המנטלי וליחס בינו לבי

לאי ע" ליתו""פהכי תוצאות מבדק המצבי" המנטליי" מחזקי" את הנתו� שעלה מהשאלו� הקוד"
ל זה. הפקטיותתכונת נותני" ביטוי  המשפטי" במסגרת של הקשר שיחי יותר טבעי הצגת, במבדק

. בהשוואה למבדק הקוד" שהציג רשימת משפטי" בודדי" לא הקלה את המשימה
מד ע" זאתיח במבדק תכונות הפקטיות ה" אישרו.י"עבדוש הראו הלתומי" הצלחה בהבנה של משפטי"

ב  והבינו את המשפטי" המשועבדי" כשאלו נשללו, 88.6%משפטי" מנטליי" שהופיעו בחיוב כתקיני"
ב ). 90%(  98.6%ג" במבדק המצבי" המנטליי" הצליחו הלתומי" לזהות משפטי" משועבדי" כתקיני"
ב. ההזדמנויותמ הצלחה זו מראה שוב כי הפגיעהToM של משפטי" לא קשורה ישירות להבנה

מבדקי התפתחות, כאמור. בהבנת הפעלי" המנטליי" בה"קשורה לפגיעה מורכבי" לכשעצמ" אלא היא 
שוני" מציעי" כי הבנה והפקה של משפטי" מורכבי" היא תנאי לרכישת היכולת הקוגניטיבית הנבדקת 

.(Hale & Tager-Flusberg, 2003; de Villers & de Villiers, 2000)ות האמונה המוטעית במשימ
התקשו בשתי המשימות הלתומי":מבדק פעלי" מנטליי" בעתיד ג" הוא מראה על הבדלי" בי� הקבוצות

. השגויי"המשפטי" וג" לתק� את ג" לאשר משפטי" תקיני" ככאלו, במבדקנדרשוש
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 דיו� כללידיו� כללידיו� כללידיו� כללי
המטרתו  של המחקר הנוכחי היתה לבחו� הא" ישנה התאמה בי� ליקוי בתחו"ToM בביצוע וקושי 

. מטלות בתחומי" לשוניי" הנסמכי" על היכולת הזו
שזיהוי קבוצת הנבדקי" המתאימה היא משימה מורכבת המחייבת, ראשית, מהממצאי" עד כה נראה

פה.זו שבה" באה לידי ביטוי יכולת התייחסות למגוו� תחומי" י"כדי לזהות קבוצה של מבוגרי"
תיאור מצבי", שיתאימו לקחת חלק במחקר בחנו אות" בהיבטי" של הבנה מילולית לגבי אירועי"

של. חסות לנורמות חברתיותייחסות למצבי ידע משתני" בי� דמויות והתייהת, שהוצגו בתמונות היכולת
ה המבדק להבחי� בקשיי" בתחו"ToM ועי מוח היא לכשעצמה פרי חשוב של המחקר אצל מבוגרי" פג.

זה. הלתומי"ביחס למשימות הלשוניות שנבחנו עד כה נמצא קושי אצל קבוצת  בביצוע ממחיש כי קושי
לקשר זה עשויות להיות. ישנו קשר בי� היכולת הקוגניטיבית שנפגעה לבי� ביצוע במטלות לשוניות

כה מעניי� לראות כי פגיעות מוחיות שלא נחשבו בתחו" התיאורטי. השלכות תיאורטיות ופרקטיות עד
בוככאלו שעש ג" א" ישנה הבנה והתמצאות. עשויות להיות כאלו, תפקוד לשוני ושפתי תקי�יות לפגוע
כי, כללית בשיח בדיקה של יכולות ספציפיות המשמשות את הדוברי" במהל& שיחה טבעית מראה
. קשה עבור קבוצה זו של מטופלי", של פעלי" מנטליי"כמו זיהוי הרפרנטי" וההבנה, היבטי" שוני"

 פגיעה נית� יהיה לבחו� תפקוד בהיבטי" מסוימי" של השפה על מנת להבחי�שבתחו" הפרקטי יתכ�
להעשיר את אופני האבחו� והטיפול בקושי ג" בדיקה לשונית כזו יכולה . ToMבתחו" הקוגניטיבי של

. ליכולת הפרגמטית של החולה המשתק"וג" להועיל באופ� ישיר, הקוגניטיבי

 מקורותמקורותמקורותמקורות
(א, גברילוב  הא" יש קשר בי� תחביר–"אני חושב שהמורה יודעת שדני לא יודע לקרוא".)2007.

ה ושעבוד לתיאורייתmind ?עבודת . השוואה בי� ילדי" לקויי למידה וילדי" ללא ליקוי התפתחותי
וז, גמר לקראת תואר מוסמ& בהנחיית שטראוס ת. פרידמ�יו .ל אביבאוניברסיטת
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 רשימת נבדקי" רשימת נבדקי" רשימת נבדקי" רשימת נבדקי"....1111נספח נספח נספח נספח 
 תו"ע" לי

 אטיולוגיההשכלהיד ילידמי�גיל ש"
 Rt. CVA ischemic strokeזכר54 יחיאל
Rt. ischemic parietal CVAזכר65מרדכי
 Rt. CVA ischemic hemorrhagicזכר65 דודו

transformations 
ל"ש12 ימי�ישראלנקבה50 יפה
Rt. CVA ischemic strokeנקבה62 רחל
Rt. CVA ischemic strokeזכר56 יצחק
 גדי
Rt. CVA ischemic strokeנקבה50 בתיה
Rt.CVA ischemic stroke in the Rt. MCAל"ש11 ימי�ישראלנקבה60זהבית
Rt. Frontal lobe tumorזכר56שמואל
 Rt. parasagittal meningiomaנקבה63 מיכל
Rt. CVA ischemic strokeזכר55 דניאל
 Rt.CVA ischemic stroke in the Rt. MCA, withל"ש12ימי�זכר48 מוטי

hemorrhagic transformations

 ללא ליתו"
 אטיולוגיה השכלה ידיות ילידמי�גיל ש"

Rt. CVA ischemic strokeזכר77אפרי"
-Rt. craniotomy for removal of parietoזכר34 יור"

frontal-temporal tumor
Rt. CVA ischemic strokeזכר46 יוחאי
Rt. CVA ischemic strokeזכר63 שלו"
Rt. CVA ischemic stroke ימי�ישראלזכר59 יגאל
Rt. CVA ischemic strokeנקבה62גאולה
 .Rt. CVA intercerebral hemorrhage in the Rtל"ש16ישראלזכר54שלמה

basal ganglia 
Rt. CVA ischemic strokeזכר54 גלעד
Rt. CVA ischemic strokeזכר66 אביחי
Rt. CVA ischemic strokeזכר25 אייל
  Rt. CVA ischemic strokeל"ש12 ימי�ישראלזכר59 משה
Rt. CVA ischemic stroke אור�
 Rt. intercerebral hematoma in the Rt. Basal ימי�ישראלזכר52 ציו�

ganglia.
 צבי

  .Rt.CVA ischemic stroke in the Rt. MCA ימי�1צרפתזכר60גבריאל
Carniatomy 

 דוד
 Rt. CVA, occipital hemorrhageל"ש17נקבה62אהובה

.6עלה לאר. בגיל. יידיש וצרפתית, דיברו עבריתבבית1


