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:::: שלושת הדובי� וארבעת הזבובי�שלושת הדובי� וארבעת הזבובי�שלושת הדובי� וארבעת הזבובי�שלושת הדובי� וארבעת הזבובי�
 דיסוציאציה בי! מילי� למספרי� דיסוציאציה בי! מילי� למספרי� דיסוציאציה בי! מילי� למספרי� דיסוציאציה בי! מילי� למספרי�––––טעויות פונולוגיות וסמנטיות טעויות פונולוגיות וסמנטיות טעויות פונולוגיות וסמנטיות טעויות פונולוגיות וסמנטיות

 דרור דות! ונעמה פרידמ!דרור דות! ונעמה פרידמ!דרור דות! ונעמה פרידמ!דרור דות! ונעמה פרידמ!
 אביבתל אוניברסיטת

לג, לבית החולי� בפריס, מורה בפנסיה, הגיע פייר76בגיל . יבריש מוחלט'כיוו! שיו� אחד דיבורו הפ#
בזבסדרת בדיקות שנערכה לו התברר שה  הגייה–רגו! ניאולוגיסטי'וא סובל מאפאזית ורניקה שמתבטאת

למרבה ההפתעה התגלה. כמעט שני שליש מהמילי� שאמר היו חסרות מוב!. פשר�של רצפי הברות חסרי
מ, רגו! נעל�'כי כאשר הוא מתבקש לומר מספרי� הז  98%�והוא מצליח להפיק מספרי� תקיני� בלמעלה

ה–מהמקרי�  ).Cohen, Verstichel & Dehaene, 1997(מספרי� הנכוני� אלא אחרי� א� כי לא את
המקרה של פייר מעניי! בגלל ההבדל התהומי בי! דפוס הטעויות שאנו רואי� בזמ! הפקת מספרי� לעומת

, ההבדלי� בדפוסי הטעויות עשויי� להצביע על צורת עיבוד שונה למילי� ולמספרי�". רגילות"מילי� 
זו. מנגנוני עיבוד נפרדי� לגמריואולי אפילו על .הבדלי� אלה ה� הנושא של עבודה

: קשור לשלבי� האחרוני� במנגנו! הדיבור, ולמעשה כל סוג של טעויות פונולוגיות, רגו! ניאולוגיסטי'ז
; לקסיקו! הפלט שומר את הייצוג הפונולוגי של המילי�. לקסיקו! הפלט הפונולוגי ובאפר הפלט הפונולוגי

ל, קובלת היא שייצוג המילה אינו כיחידה אחתהסברה המ שמתאר את מעטפת , מידע מטריאלא מחולק
 שכולל את העיצורי� וההברות במילה , מידע סגמנטליו;)כגו! מספר הברות ומיקו� הטע�(המילה 

)Butterworth, 1992; Levelt, 1992 .(והוא, החיבור של שני סוגי המידע מתבצע בבאפר הפלט הפונולוגי
סיבה שעשויה לגרו� להפרדה זו בי! שני סוגי המידע היא. יוצר את הצורה הפונולוגית המלאה של המילהש

, למשל–הצורה הפונולוגית שלה עשויה להשתנות, העובדה שכאשר מילה מופיעה בתו# משפט של�
ל" בוא הנה" ! שונה ושמירת המילה מופרדת למרכיבי� השלמה מקלה על הפקתה באופ–" 0/ָנה"הופ#

 ). Levelt, 1992(בהקשרי� שוני�

או, הא� לקסיקו! הפלט הפונולוגי והבאפר הפונולוגי מעבדי� מספרי� באותו אופ! שבו ה� מעבדי� מילי�
טעויות: מצביע על קיומו של הבדל, שכנראה פגוע בבאפר הפלט הפונולוגי, המקרה של פייר? באופ! שונה

טעויות: במקומ! הופיעו טעויות סמנטיות. לא בהפקת מספרי�פונולוגיות הופיעו בהפקת מילי� א# 
→ 1706למשל, שיבוש מבנה המספר– תחביריותאו, החלפת ספרה בספרה אחרת, לקסיקליות סיווג(176
זו). Deloche & Seron, 1982, 1987י"הטעויות עפ הוזכרה רק במקומות, בווריאציות שונות, דיסוציאציה

 ,Bachoud-Lévi & Dupoux, 2003; Delazer & Bartha, 2001; Girelli & Delazer(מעטי� בספרות 
1999; Lochy, Domahs, Bartha, & Delazer, 2004; Marangolo, Nasti, & Zorzi, 2004; Shallice, 

Rumiati, & Zadini, 2000.( 
שסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות: מחקר זה עוסק בשתי התופעות לעיל טעויות אלה מתבטאת בכ#

 אותיות–במספר מקרי� דווח על עוד קטגוריות ששרדו. מופיעות במילי� רגילות א# לא במילות מספר



4 דות! ופרידמ!

)Cohen, Verstichel, & Dehaene, 1997 ( וצבעי�)Bachoud-Lévi & Dupoux, 2003; Lochy, Domahs, 
Bartha, & Delazer, 2004 .( שמופיעות רק בהפקת,יותסלקטיביות הטעויות הסמנטהתופעה השניה היא

בתקווה לשפו# אור נוס2 על מנגנו! ההפקה, במחקר ניסינו להסביר את מקור! של התופעות האלה. מספרי�
.ושל מספרי� באופ! ספציפי, בכלל

וכל,)ס"להל! סטפ(נית! להציע מספר הסברי� שיסבירו את סלקטיביות הטעויות הפונולוגיות והסמנטיות
אפשר להניח שהטעויות הפונולוגיות במילי� והטעויות הסמנטיות: בסיס�י הנחותהסבר יוצא מאחת משת

של, כלומר יש סיבה אחת שגורמת לשתי התופעות, במספרי� נובעות ממקור משות2 ולמעשה ה! שני פני�
.אפשר ג� להניח שמדובר בשתי תופעות שנובעות ממקורות שוני�, לעומת זאת. אותה פגיעה

שתי התופעות כנובעות ממקור משות2שתי התופעות כנובעות ממקור משות2שתי התופעות כנובעות ממקור משות2שתי התופעות כנובעות ממקור משות2הסברי� שרואי� את הסברי� שרואי� את הסברי� שרואי� את הסברי� שרואי� את
היחידות הפונולוגיות בלקסיקו! הפלט הפונולוגי ובבאפר הפלט אינ! בהכרח, הגודל לא קובעהגודל לא קובעהגודל לא קובעהגודל לא קובע לפי השערת

היחידות הפונולוגיות, במקרה של מספרי�. אלא מידע ברמות ייצוג שונות, א# ורק מידע מטרי וסגמנטלי
מל. ה! מילות מספר שלמות קסיקו! הפלט או מבאפר הפלט הפונולוגיי� מתבטאת טעות שיו� שנובעת

 ,Cohen(אבל מילה שלמה במספרי�, במילי�) או מידע מטרי( פונמה–בהחלפת יחידה אחת באחרת 
Verstichel, & Dehaene, 1997.( 

ל שאופ!, שבניגוד למילי�סיבה אפשרית אחת היא? כאלה" יחידות פונולוגיות"מדוע יהפכו מילות מספר
מילות,)Levelt, 1992(דבר שנות! ער# להפרדה בי! מידע מטרי לסגמנטלי, משתנה על פי ההקשרהגיית!

ע, סיבה אפשרית נוספת. מה שמפחית את הצור# בהפרדה, מספר נהגות לרוב באותה צורה י"שהוצעה
Cohen, Verstichel, and Dehaene)1997(,בניי!אבני"מהוות, בניגוד למילי�, היא העובדה שספרות "

כחיזוק לאפשרות זו ה� ציינו את העובדה שג� בהפקת אותיות. מספרי�–ליצירת מילי� מורכבות יותר
ה!, בצרפתית לא היו טעויות פונולוגיות .תבות� לראשי–" אבני בניי!"וג� אותיות

 ;McCloskey, Sokol, & Goodman, 1986( מתמקדת ברכיב להפקת מילות מספר הרכיב התבניתיהרכיב התבניתיהרכיב התבניתיהרכיב התבניתיהשערת
Power & Dal Martello, 1990; .( כלומר ליצירת רצ2 המילי� , הפקת תבנית המספררכיב זה אחראי על

 אחראי ליצירת הצורה הפונולוגית שלאינוא#, המתאר את המספר
בתהלי# של הפקת. מידע שנמצא בלקסיקו! הפלט הפונולוגי, המילי�

 לקסיקו! רכיב זה נמצא בי! המערכת הסמנטית לבי!, מילות מספר
. כפי שמתואר בתרשי� משמאל–הפלט הפונולוגי

קיומו של הרכיב התבניתי יוצר הבדל בי! מסלולי ההפקה של מילי�
פגיעה ביציאה מהמערכת הסמנטית תתבטא, כתוצאה מכ#. ומספרי�

רמת,"רגילות"כאשר מדובר במילי�: באופ! שונה לגבי מילי� שונות
, לוגי תהיה שגויה או לא מספיקההאקטיבציה בלקסיקו! הפלט הפונו

, כאשר מדובר במספרי�; דבר שיתבטא בטעויות פונולוגיות
דבר שיתבטא, חלשה תהיה של הרכיב התבניתי/ האקטיבציה השגויה

לקסיקון פלט
 פונולוגי

הפקת תבנית
 מספר

 סמנטיקה

 מילים
 רגילות



ב 5 ומספרי� מילי�טעויות פונולוגיות וסמנטיות

. ג� תחביריות וג� לקסיקליות–בטעויות סמנטיות
; רק לרמת המילהולא, השערה זו היא היחידה מבי! כל ההשערות שיועלו כא! שמתייחסת לרמת התחביר

, לפיכ# היא ההשערה היחידה שמסבירה היטב טעויות תחביריות במספרי� שאינ! החלפת מילה במילה
ההשערה מניחה פגיעה רק בקישור בי! הסמנטיקה, ע� זאת". חמישי� אל2 ושתיי�" בתור 502כגו! קריאת

 אות� נבדקי� שהטעויותס אצל"ולכ! לא תוכל להסביר את תופעת הסטפ, ללקסיקו! הפלט הפונולוגי
.הפונולוגיות אצל� נובעות מליקוי בלקסיקו! הפלט עצמו או בבאפר

לסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות כתופעה נפרדתלסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות כתופעה נפרדתלסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות כתופעה נפרדתלסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות כתופעה נפרדתהסברי� הסברי� הסברי� הסברי�
: בשינויי� קלי� בלבד, יכולה לשמש כהסבר ג� כא!"הגודל לא קובעהגודל לא קובעהגודל לא קובעהגודל לא קובע"יש לשי� לב כי השערת, ראשית

ועדיי! הטעויות,� כיוו! שמילות מספר ה! יחידה פונולוגית אחתייתכ! שאי! טעויות פונולוגיות במספרי
).או נוספת(הסמנטיות במספרי� מופיעות בגלל סיבה אחרת 

. גורסת שהתדירות הגבוהה של מילות מספר גורמת למיעוט טעויות פונולוגיות בה! התדירות התדירות התדירות התדירותהשערת
 ,Bachoud-Lévi & Dupoux, 2003; Cohen(ספציפיי�השערה זו הופרכה אמנ� במספר מקרי�

Verstichel, & Dehaene, 1997; Marangolo, Nasti, & Zorzi, 2004;(,!א# רצוי להתייחס אליה ג� כא.
וסלקטיביות, מציעה כי לקסיקו! הפלט הפונולוגי הוא נפרד למילי� ומספרי�הלקסיקו! הנפרדהלקסיקו! הנפרדהלקסיקו! הנפרדהלקסיקו! הנפרדהשערת

כמו השערת הרכיב. מילי� נפגעהטעויות הפונולוגיות מבטאת מקרי� בה� רק לקסיקו! הפלט של
זה, ג� כא! מדובר על מסלולי� נפרדי� להפקת מילי� ומספרי�, התבניתי א# התיאור המדוייק של מסלול

כמו כ! יש לשי� לב שהשערה זו מסבירה את סלקטיביות הטעויות הפונולוגיות אצל. שונה בי! ההשערות
.פר פלטפגועי לקסיקו! פלט פונולוגי אבל לא אצל פגועי בא

ה� מילי� שנלמדות, בניגוד למילי� רבות, מסתמכת על העובדה שמספרי�יצו2יצו2יצו2יצו2,,,, מה שרצו2מה שרצו2מה שרצו2מה שרצו2השערת
א# קשה, השערה זו אינה מציעה מנגנו! מדוייק). Cohen, Verstichel, & Dehaene, 1997(כסדרה רצופה 

ב: להתעל� מכוחה יותר אצל השימוש ברצ2 המספרי� כאסטרטגיה לשיו� שלה� הוא תופעה נפוצה
שזוהי רק אסטרטגיה להתמודד ע� פגיעה שמקורה, כמוב!, ייתכ!. הסובלי� מאנומיה על צורותיה השונות

. אבל ייתכ! ג� שהאסטרטגיה הזו מבטאת תהלי# אמיתי שמתרחש אצל כולנו; הוא אחר

לסלקטיביות הטעויות הסמנטיות כתופעה נפרדתלסלקטיביות הטעויות הסמנטיות כתופעה נפרדתלסלקטיביות הטעויות הסמנטיות כתופעה נפרדתלסלקטיביות הטעויות הסמנטיות כתופעה נפרדתהסברי� הסברי� הסברי� הסברי�
טהרכיב התבניתי הרכיב התבניתי הרכיב התבניתי הרכיב התבניתי השערת א� נניח פגיעה ספציפית,)בנפרד מהפונולוגיות(עויות סמנטיות יכולה להסביר

. בקישור בי! הסמנטיקה לבי! רכיב יצירת תבנית המספר
ספרות מהוות שדה סמנטי ייחודי למדי בכ# שהוא שטוח: השדה הסמנטי השטוחהשדה הסמנטי השטוחהשדה הסמנטי השטוחהשדה הסמנטי השטוחהסבר נוס2 הוא השערת

א� המידע המועבר מהמערכת ). הער# המספרי( רק תכונה אחת מפרידה בי! האיברי� בשדה–) חד ממדי(
ייתכ! שבמקרה של מספרי� המידע מצומצ�, הסמנטית אל לקסיקו! הפלט הפונולוגי הוא אוס2 של תכונות

זו. דבר שמעודד טעויות–יותר  יכולה להסביר,"הגודל לא קובע"כמו השערת, יש לשי� לב שג� השערה
.טעויות לקסיקליות א# לא תחביריות



6 דות! ופרידמ!

 משתתפי� ורקעמשתתפי� ורקעמשתתפי� ורקעמשתתפי� ורקע

הקריטריו! להכללת� במחקר היה דיווח על שגיאות פונולוגיות בהפקת. חולי� אפאזי�6חקר השתפו במ
. מתארת את נתוני הרקע של המשתתפי�1טבלה. ושליפת מילי� תקינה ככל האפשר, מילי�

 נתוני רקע של המשתתפי�.1טבלה

שמ: הועברו לה� מספר מבדקי רקע, הפגיעה של כל משתת2כדי לבסס את אופי שממבח! שממבח! שיו� מאה–שששש""""מבח! שממבח!
בודק את כל שלבי ההפקה של מילה בודדת ומאפשר להבחי! ) Biran & Friedmann, 2004(שמות עצ� 

, משתת2 כזה יתקשה במציאת המילה הנכונה(בקלות בי! מי שפגוע לפני שלב לקסיקו! הפלט הפונולוגי 
אצלו נראה(לבי! מי שפגוע בלקסיקו! הפלט או אחריו) או לבצע טעות סמנטית" לא יודע"ועשוי לענות

קיומו של אפקט אור# מרמז על פגיעה בבאפר הפלט, אצל חולי� מהסוג השני). טעויות פונולוגיות
 ספא!ספא!ספא!ספא! מבדקימבדקימבדקימבדקי.1ואילו קיומו של אפקט שכיחות מרמז על פגיעה בלקסיקו! הפלט הפונולוגי, הפונולוגי

)FriGvi; Friedmann & Gvion, 2002 (!הועברו כדי להערי# זכרו�דו מילי�, ספא! ספרות–עבודה�
בודקת את באפר ) Friedmann, 2003, בליפ(חזרה על מילות תפלחזרה על מילות תפלחזרה על מילות תפלחזרה על מילות תפל. הברתיות�דו ומילות תפלהברתיות

ג�, הפלט הפונולוגי  ).Friedmann & Gvion, 2003, תלת!(קריאת מילות תפלקריאת מילות תפלקריאת מילות תפלקריאת מילות תפלוכ#
, כל המשתתפי� סובלי� מפגיעה בלקסיקו! הפלט הפונולוגי או בבאפר הפלט,2בלה כפי שעולה מט

 ג� בזיכרו! הקלט וג�–לכול� פגיעה בזיכרו! העבודה הפונולוגי. שמתבטאת בטעויות פונולוגיות בדיבור
סובלי� ג� מפגיעה מסויימת בשלבי� מוקדמי�) שושנה, ניה'ז, חביב, יצחק(רבי�. בזיכרו! הפלט

בעלי פגיעה, יש לציי! כא! כי מספר משתתפי� נוספי�. שמתבטאת בקושי קל במציאת מילי�,)טיקהסמנ(
. לא הוכללו במחקר, קשה יותר בסמנטיקה

. פלט�פלט לעומת פגועי לקסיקו!�לעומת זאת נית! לראות כי קשה לסווג את רוב המשתתפי� לפגועי באפר
ה, פלט בלבד�שמואל הוא כנראה פגוע באפר הפגיעה של נירה. יחיד שנית! לאפיו! ברמה סבירהוהוא

שמ, נראית בתחילה ג� כ! כפגיעת באפר נקיה על"א# אפקט השכיחות במטלת ש מתקרב למובהקות ומעיב
אצל שושנה נראה שג�. בהמש# הועברו לה מטלות הפקה שבה! לא נמצא שו� אפקט אור#, בנוס2. כ#

 
מאחר שהטעויות שאנו עוסקי�, שאלה מעניינת בהקשר זה היא לאילו טעויות יש להתייחס בבדיקת אפקט אור# ושכיחות1

כאשר הקבוצות שיושוו, אנו החלטנו שאפקט אור# ייבדק בעזרת מתא� פוינט ביסריאל. בה! כא! ה! רק הטעויות הפונולוגיות
ע�, כלומר; לי� שהופקו ע� טעויות פונולוגיות לעומת מילי� שהופקו ללא כל טעותה! מי תו# התעלמות ממילי� שהופקו

עפ. טעויות אחרות או לא הופקו כלל .לא בהברות,י אור# המילה בפונמות"אפקט אור# נמדד

 אטיולוגיה גיל שם
 זמן מאז
 הארוע

ידה
 הערות הדומיננטית

 ימין חדשים3 מוחיאירוע69 שמואל
 שמאל שנים4 גידול51 נירה
? חצי שנה מוחיאירוע84 יצחק
 שמאל שנה וחצי מוחיאירוע52 חביב
 אנגלית: שפת אם שמאל חצי שנה מוחיאירוע78 ניה'ז

 לא קוראת עברית
 לא יכולה לקרוא ימין שנה מוחיאירוע81 שושנה
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אצל כל שאר ). דומה שהפגיעה אצלה רחבה עוד יותר, עשהולמ(לקסיקו! הפלט וג� באפר הפלט פגועי�
.המשתתפי� נמצאו מאפייני� של פגיעה בלקסיקו! ומאפייני� חלקיי� של פגיעת באפר

)כל המספרי� מצייני� אחוזי טעויות(מטלות בסיסיות.2טבלה

ש"שמ ספאן
פלתתמילו

)'טעויות פונו(

כ"סהbתפל מילים ספרות שם
כשל
eשליפה

-פונו
 לוגית

אפקט
)p(אורך

אפקט
aחזרה קריאה)p(שכיחות

 38% 57% 129. 018. 6%44% 50% 0.5 32.5שמואל
 42% 43% 061. 022. 1%28% 32229% נירה
> 429. 48% 14% 2155% 2-3 יצחק .001 30% 42% 
> 11b071% 45% 26% .383 חביב cנכשל 40% 001.

 26%– 002. 496. 37% 41% 32+273% ניה'ז
> 011. 39% 15% 33055%שושנה .001 –d67% 

[a] !או לא הופקו כלל, האחוזי� בעמודה זו מתייחסי� לאחוז ההברות שהופקו לא נכו.
[b]מ!ספא דו5לפי, בודדותמילי�/ נקבע על סמ# חזרה מטלת חזרה על מילות תפל2�נמו# ציי!מ0 ספא!.הברתיות� מילי�

מעל חזר במדוייק שהמשתת2  . אלה5מתו# מילי�2�פחות
[c] הוא לא הצליח לחזור אפילו על מילי� בנות הברה אחת; בגלל הספא! הנמו# שלו, חביב התקשה מאד בחזרה על מילות תפל ,

כ!. והמטלה הופסקה לאחר כמה פריטי� ח, כמו בעבעקבות כ# חביב לא השתת2 בהמש# בא2 מטלה שדרשה ממנו .פ"זרה
[d] שושנה התקשתה בקריאה במידה כזו שאי אפשר היה להעביר לה א2 מטלה של קריאה.
[e] לא יודע"תשובות, היא כוללת טעויות סמנטיות. עמודה זו סופרת מקרי� בה� המשתת2 לא הצליח להגיע אל מילת המטרה",

.'הפקת הגדרות במקו� המילה עצמה וכו

סססס""""שחזור תופעת הסטפשחזור תופעת הסטפשחזור תופעת הסטפשחזור תופעת הסטפ
, סינו! תלת!(קריאת מילי�קריאת מילי�קריאת מילי�קריאת מילי�:ס"י� הועברו שתי מטלות שנועדו לבדוק את קיומה של תופעת סטפלמשתתפ

Friedmann & Gvion, 2003 (–148וה� התבקשו, על ד2 או על מס# מחשב, מילי� הוצגו למשתתפי�
5�1 המספרי� היו בני. מספרי� הוצגו באופ! דומה150– קריאת מספרי� ספרתיי�קריאת מספרי� ספרתיי�קריאת מספרי� ספרתיי�קריאת מספרי� ספרתיי�. לקרוא אות! בקול ר�

. הטבלה להל! מתארת את כמות הטעויות במטלות אלה. מספרי� מכל אור30#, ספרות

)כל המספרי� מצייני� אחוזי טעויות(קריאת מילי� ומספרי�.3טבלה
 קריאת מספריםקריאת מילים מטלה
 סמנטיות פונולוגיות פונולוגיות סוג טעות

:טעויות פונולוגיות
 מילים לעומת מספרים

χ2 4%69% 67% שמואל = 129, p < .001 
χ2 18% 3.3% 16% נירה = 13, p < .001 
χ2 17.3% 5.3% 18% יצחק = 11, p < .001 
 Fisher's exact p < .001 2%33% 51% חביב
χ2 8%38.7% 30% ניה'ז = 18.7, p < .001 

לה.ס מתקיימת אצל כל המשתתפי�"סטפ, כפי שנית! לראות בטבלה סיק מכא! כי מדובר דומה שנית!
.ולא בצירו2 של מקרי� איזוטריי� שדווחו בספרות, בתופעה גורפת



8 דות! ופרידמ!

 ניתוח הסיבות האפשריות לסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות והסמנטיותניתוח הסיבות האפשריות לסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות והסמנטיותניתוח הסיבות האפשריות לסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות והסמנטיותניתוח הסיבות האפשריות לסלקטיביות הטעויות הפונולוגיות והסמנטיות

פנינו לבדוק את כל ההסברי� שהוצעו לעיל,ס מתקיימת אצל כל המשתתפי�"לאחר שגילינו שסטפ
ואת המסקנות,� שהשתמשנו בה� כדי לבדוק כל אחת מהסיבותפרק זה מתאר את הניסויי. לתופעה זו

.לגביה

""""הגודל לא קובעהגודל לא קובעהגודל לא קובעהגודל לא קובע""""השערת השערת השערת השערת
המידע המועבר מלקסיקו! הפלט הפונולוגי אל באפר הפלט הפונולוגי אינו רק מידע, לפי השערה זו

,אלא ג� יחידות פונולוגיות מורכבות יותר; סגמנטלי לגבי פונמות ומידע מטרי לגבי מעטפת המילה
.כדוגמת מילות מספר שלמות

כ חיפשנו סוגי� נוספי�"הגודל לא קובע"כדי לבחו! את השערת יחידות של מבני� שהיו חשודי� בעינינו
ה!. פונולוגיות אפשריות בנות יותר מפונמה אחת מבחינת" אטומיות"וניסינו לבדוק הא� יחידות אלה

ריטריוני� לבחירת מבני� אלה היו שני אלה שצויינוהק. אי! בה! טעויות פונולוגיות, כלומר–באפר הפלט 
.למבני� מורכבי� יותר" אבני בניי!"והיות�, שונות פונולוגית נמוכה: במבוא

מרכיבי סמיכות מרכיבי סמיכות מרכיבי סמיכות מרכיבי סמיכותו,)תחיליות וסיומות(מורפמותמורפמותמורפמותמורפמות, מילות פונקציהמילות פונקציהמילות פונקציהמילות פונקציה: בדקנו שלושה סוגי� של מבני� כאלה
.'וכו"�בלתי", ..."�0ֵית" כגו!– נפוצי�נפוצי�נפוצי�נפוצי�
על/ המשתתפי� התבקשו לקרוא:::: פונקציהפונקציהפונקציהפונקציהמילות מילות מילות מילות כל4�3בני, משפטי� קצרי�68לחזור בקול  מילי�
ו173בס# הכל המשפטי� כללו. במשפטי� אלה שובצו מילות פונקציה. אחד  מילות53� מילי� רגילות

ה הדבר יהווה תמיכ, הרגילותהנחנו שא� במילות הפונקציה יהיו פחות טעויות מאשר במילי�. פונקציה
."הגודל לא קובע" בהשערת
 שכוללות בסיס– מילי� היו מורכבות מורפולוגית 100, המילי� הרגילות לעיל173מתו#:::: מורפמותמורפמותמורפמותמורפמות
ל,"י��9ְָלִב"או"נו�הלכ"כמו(ומורפמה את הטעויות הפונולוגיות במילי� אלה חילקנו "). כלב"בניגוד

השערת). 9ְָלִביח←9ְָלִבי�( וטעויות בחלק המורפמה) 9ְָלִזי�←למשל 9ְָלִבי�(לטעויות בחלק הבסיס 
, כלומר– מנבאת שהטעויות בחלק המורפמה יהיו החלפה של יחידה פונולוגית שלמה"הגודל לא קובע"

 בי! א� המבנה המתקבל הוא תקי!–לא טעויות פונולוגיות אלא טעויות של החלפת מורפמה באחרת
שא") רכבת�"←" רכבתי("  ").כלבת�"←" כלבי�("ינה קיימת או צורה

�בית"למשל( צירופי מילי� נפוצי� או מילי� מורכבות40 בחרנו "):"):"):"):טסטטסטטסטטסט����אנטיאנטיאנטיאנטי("("("("מרכיבי סמיכות נפוצי� מרכיבי סמיכות נפוצי� מרכיבי סמיכות נפוצי� מרכיבי סמיכות נפוצי�
�בר, ספר�ביתלמשל(מילי� מורכבות/ כאשר אחד המרכיבי� הוא מרכיב טיפוסי של צירופי�,")ספר

ה�). מרקטסופר, רכבת�תחנת, מצווה נצפה שלא יהיו טעויות, יחידות פונולוגיותא� מרכיבי� אלה
ב. אלא שה� יוחלפו במלוא� במרכיבי� אחרי�, פונולוגיות בתוכ� , משפטי�39�הצירופי� שובצו

ל; שהועברו כמטלת חזרה  המילי�79�השווינו את מספר הטעויות הפונולוגיות במרכיבי הסמיכות למספר!
.באות� משפטי�שהופיעו) לא כולל מילות פונקציה(הרגילות

לא"התוצאות לגבי מילות פונקציה ומורפמות תומכות בהשערת,4כפי שנית! לראות בטבלה הגודל
. שיעור הטעויות הפונולוגיות בה! קט! בהרבה משיעור! במילי� רגילות, לגבי מילות פונקציה:"קובע
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, אצל האחרי�; מהמשתתפי�שיעור הטעויות הסמנטיות גבוה יותר משיעור! במילי� רגילות אצל חלק קט!
כל, לגבי מורפמות. ייתכ! שההבדל אינו מובהק כי שיעור הטעויות נמו# מאד ממילא בשני המקרי� אצל

 מהטעויות בחלק המורפמה בתור טעויות מורפולוגיות ולא 60%המשתתפי� נית! להסביר לפחות 
מ8 מתו6#�וב, פונולוגיות . מהטעויות כמורפולוגיות85%� המטלות שהועברו נית! להסביר למעלה

כי5טבלה. ואינ! מתיישבות ע� ההשערה, היו שונותמרכיבי סמיכות נפוצי� התוצאות במטלת  מראה
, ע� זאת. מספר הטעויות הפונולוגיות במרכיבי הסמיכות הנפוצי� אינו שונה ממספר� במילי� הרגילות

ט מרכיבי הסמיכות שהשתמשנו בה� לא אלא פשו, נית! בהחלט לטעו! כי ניסוי זה לא פוסל את ההשערה
.מהווי� יחידות פונולוגיות

 קריאת משפטי�.4טבלה
טעויות במורפמה טעויות סמנטיות טעויות פונולוגיות

מילים
רגילות

מילות
מילות השוואהפונקציה

פונקציה
מילים
רגילות

Fisher's 
exact p

-פונו
לוגיות

-מורפו
לוגיות

Fisher’s p 22%0% קריאה < .001 0% 0%110 9 Fisher’s p 43%4% חזרהשמואל < .001 6% 2%.20 30 27
Fisher’s p 22%4% קריאה = .0012% 1%.42 10 6 Fisher’s p 21%4% חזרה נירה = .0024% 0%.05 12 11

Fisher’s p 15%4% קריאה יצחק = .0190% 1%.77 76
χ 46%11%הקריא חביב 2 = 21, p < .0014% 0%.05 24 21
a30%0% Fisher’s pקריאה ניה'ז < .001 3% 6%.32 ––

8%Fisher’s p 48% חזרהשושנה < .001 16% 4%.004 21 15
טעויות טעויות טעויות טעויות.י סוג הטעותלפ, המילי� שכללו טעויות פונולוגיות' מתאר את מסטעויות פונולוגיותטעויות פונולוגיותטעויות פונולוגיותטעויות פונולוגיותהחלק. טעויות במטלת קריאת משפטי�

ובכמה, מצויי! המספר הכולל של מורפמות שגויות. מתייחס רק לאות! טעויות פונולוגיות שהופיעו במורפמה ולא בבסיסבחלק המורפמהבחלק המורפמהבחלק המורפמהבחלק המורפמה
לא, כלומר החלפה של המורפמה במורפמה אחרת–מקרי� מתו# זה הטעות ניתנת להסבר בתור החלפה מורפולוגית  .בי! א� מתאימה או

[a] ו77אלא טקסט באנגלית שכלל, ניה לא קראה משפטי� בעברית כמו כול�'ז . מילות פונקציה63� מילי� רגילות

 מרכיבי סמיכות נפוצי� לעומת מילי� רגילות.5טבלה
 השוואת טעויות מילים רגילות מרכיבי סמיכות נפוצים

 פונולוגיות פונולוגיות סמנטיות פונולוגיות
19 שמואל (48%) 15%  56%  χ2 = .67, p = .41 
6 נירה (16%) 8%21% χ2 = .41, p = .52 
6 יצחק (16%) 8%33% χ2 = 3.4, p = .06 
a9חביב (23%) 8%37% χ2 = .2,  p = .65 
13 שושנה (42%) 8%57% χ2 = 1.9, p = .16 
ל.מרכיבי סמיכות נפוצי�טעויות במטלת כאלה שאינ! מרכיבי סמיכות או מילות(במטלה" רגילות"מילי� העמודה השמאלית מתייחסת

כלומר לא כולל טעויות סמנטיות(אחוז הטעויות הפונולוגיות הוא מתו# אות! מילי� שהמשתת2 הגיע לצורת! הפונולוגיות ). פונקציה
).והשמטות

[a]הוא ביצע את המטלה כמטלת קריאה ולא כמטלת חזרה, בגלל הספא! הקצר של חביב.
[b]בניגוד להשערה, גדול ממספר! במטלת קריאהמרכיבי סמיכות נפוצי�הטעויות הפונולוגיות במטלת'מס .

 השערת הרכיב התבניתיהשערת הרכיב התבניתיהשערת הרכיב התבניתיהשערת הרכיב התבניתי
. לפני לקסיקו! הפלט הפונולוגי–השערה זו מתארת פגיעה בשלב מוקד� יחסית של מנגנו! הדיבור, כזכור

אצ"היא לא מסוגלת להסביר את סטפ, כפי שצויי!  לעיל2כיוו! שראינו בטבלה;ל פגועי באפר פלטס
ייתכ! כמוב! שיש יותר, ע� זאת. נית! מייד לפסול אותה בתור הסבר יחיד, שחלק מהמשתתפי� ה� כאלה
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שתי הדרכי� מתבססות על אותו. בשתי דרכי�, לפיכ# בדקנו את ההשערה בכל זאת;ס"מגור� אחד לסטפ
הג: רעיו! ואנו נצליח ליצור מצב של הפקת מספרי�, ור� לטעויות סמנטיותא� רכיב תבניתי כלשהו הוא

.או לפחות שמספר! יפחת, הרי שנצפה לכ# שהטעויות הסמנטיות ייעלמו–שעוק2 את הרכיב הזה 
על::::חזרה על מספרי�חזרה על מספרי�חזרה על מספרי�חזרה על מספרי� לא( ספרות שהוקראו לה�3�2 מספרי� בני62 המשתתפי� התבקשו לחזור

במטלת: בשני אופני�,)כרו! העבודה המצומצ� שלה�השתמשנו במספרי� ארוכי� יותר בגלל זי
"56(המספרי� הוקראו כמספר של�,"צרורות" . וכ# המשתת2 התבקש לחזור עליה�") חמישי� ושש=

במ,"בודדת"במטלת "56(ספרה�המספרי� הוקראו ספרה, פגש אחרשהועבר והמשתת2,")שש, חמש=
יהווה תמיכה" בודדת"לעומת" צרורות"ריבוי טעויות סמנטיות במטלת. התבקש לחזור עליה� באופ! זה

. בהשערת הרכיב התבניתי
).ולא בספרות( מספרי� שנכתבו במילי� 100המשתתפי� התבקשו לקרוא:::: קריאת מספרי� מילוליי�קריאת מספרי� מילוליי�קריאת מספרי� מילוליי�קריאת מספרי� מילוליי�

ג� א� קריאה כזו תוביל לטעויות(ללא שימוש ברכיב התבניתי, מילה�מספרי� כאלה נית! לקרוא ג� מילה
השווינו את כמות הטעויות הסמנטיות במטלה זו לטעויות "). ֵ>ַשע מאות"בתור" תשע מאות"כגו! קריאת 

.הסמנטיות בקריאת מספרי� שנרשמו בספרות
ע הנחה,ל ההנחה שספרות בודדות לא עוברות דר# הרכיב התבניתייש לשי� לב ששתי המטלות מסתמכות

.שאינה בהכרח נכונה
בניסוי חזרה על מספרי� נמצאו הבדלי� בי! שתי המטלות. מסכמת את התוצאות של ניסויי� אלה6טבלה

ההשוואה בי! קריאת מספרי� מילוליי� ). מובהקות שולית(וייתכ! שג� אצל שמואל, רק אצל נירה
לא. י� הראתה הבדל בכמות הטעויות הסמנטיות רק אצל שמואללספרתי מכא! שהשערת הרכיב התבניתי

.ס אצל כל המשתתפי�"מצליחה להסביר את תופעת הסטפ

 חזרה על מספרי� וקריאת מספרי� מילוליי�.6טבלה
 קריאת מספרים על מספריםחזרה

ספרתיים מילוליים השוואתבודדת צרורות:מטלה
 השוואהסמנטיות סמנטיות טעויות סמנטיותספרותספרות'פונו:סוג טעות
χ2 60% 3%76% שמואל = 3.7, p = .055 23% 68.7% Fisher's exact p < .001
8%χ2 8%23% נירה = 5.03, p = .03 14% 18% χ2 = .7, p = .40 
χ2 34% 5%44% יצחק = 1.22, p = .27 –––
χ2 11.3% 11.7%–––– חביב = 1.4, p = .24 
χ2 24% 27%35% ניה'ז = 1.89, p = .17 –––

χ2 31% 23%42% שושנה = 1.71, p = .19 –––
ספרנו כא! במסגרת הטעויות הסמנטיות רק מקרי� של החלפת ספרה, על מנת שאפשר יהיה להשוות בי! שתי המטלות: חזרה על מספרי�

ט, כלומר–בספרה אחרת  מציינת את כמות" ספרות"עמודת ". בודדת"ולא טעויות שיכול במטלת" צרורות"עויות תחביריות במטלת לא
. הטעויות האלה

ֵתשע"בתור" תשע עשרה"לא החשבנו טעויות של פירוק סמיכות כגו! קריאת, בספירת הטעויות הסמנטיות: קריאת מספרי� מילוליי�
סמ". עשרה וממילא רומזות לכ# שאות!, לא ביחד, הרי שה! מצביעות על עיבוד שתי המילי� בנפרד, נטיותא� יש לפרש טעויות אלה בתור

.מילי� הופקו ללא שימוש ברכיב תבניתי
חביב. ההשוואה של קריאת מספרי� בוצעה רק לגבי שלושת האחרי�; שלושה משתתפי� לא קראו מספרי� מילוליי� מסיבות שונות

.ההשוואה בוצעה רק על מספרי� אלה; ספרות3�1 ולכ! קרא רק מספרי� בני התקשה בקריאת מספרי� מילוליי�
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 השערת התדירותהשערת התדירותהשערת התדירותהשערת התדירות
א�. במילות מספר אי! טעויות פונולוגיות כיוו! שמילי� אלה ה! מאד נפוצות, על פי השערת התדירות

. יותרנצפה למצוא אפקט תדירות כ# שיהיו יותר טעויות פונולוגיות במילי� נדירות, השערה זו נכונה
נתוני� אלה. אפקט כזה נמצא אצל חלק מהמשתתפי�)ש"שמ( לעיל ראינו שבמטלת שיו�2בטבלה

. להל!7מופיעי� שוב בטבלה 
, כדי לוודא את העניי! עוד יותר. נית! לראות בטבלה כי במטלת קריאה לא נמצא אפקט תדירות, לעומת זאת

א, בדקנו לא רק מתא� פוינט ביסריאל באלא ג� השווינו  המילי� התדירות ביותר 10%�ת כמות הטעויות
.בשני המדדי� לא נמצא אפקט. לכמות הטעויות בשאר המילי�

כ!, נראה .ס אצל כל המשתתפי�"שהשערת התדירות לא מצליחה להסביר את תופעת הסטפ, א�

 אפקט תדירות.7טבלה
ש"שמ קריאת מילים

pינט ביסריאל פו נדירֹות?=שכיחֹותpפוינט ביסריאל
χ2 09. שמואל = 3.1, p = .08  .129 
Fisher's p 33. נירה = .33  .061 
>  Fisher's i = .35 15. יצחק .001 
χ2 02. חביב = .86, p = .35  < .001 
 002.–– ניה'ז

>–– שושנה .001 
ע. מאה שמות עצ� שיו�–ש"הנתוני� מתייחסי� למטלת קריאת מילי� ולמטלת שמ י השוואת המילי� בה�"מתא� פוינט ביסריאל נמדד

.היו טעויות פונולוגיות ע� המילי� שהופקו ללא כל טעות

""""יצו2יצו2יצו2יצו2,,,, מה שרצו2מה שרצו2מה שרצו2מה שרצו2""""השערת השערת השערת השערת
כ#, להפקת!) שטיבו לא ברור(העובדה שמילות מספר מהוות רצ2 מסייעת באופ! כלשהו, על פי השערה זו

: חיפשנו מקרי� נוספי� של מילי� שמהוות רצ2, כדי לבדוק את ההשערה. שהטעויות הפונולוגיות נעלמות
של::::ימות השבועימות השבועימות השבועימות השבוע ד302 למשתתפי� הוצגה רשימה א(" ימי� על ב","'יו� וה� התבקשו לומר,)'וכו"'יו�
. את שמותיה�

ו וה� התבקש, כול� בשנת אלפיי�,")15/2/2000"כגו!( למשתתפי� הוצגה רשימה של תאריכי�::::חודשי�חודשי�חודשי�חודשי�
.תו# שימוש בש� החודש הלועזי, יו� וחודש בלבד–לקרוא בקול את התארי#

אדו!","התקווה","עוגה�עוגה","יונת! הקט!(" למשתתפי� הוצגו מספר טקסטי� מוכרי�::::טקסטי�טקסטי�טקסטי�טקסטי�
בו, מייד לאחר מכ! נער# הניסוי עצמו; המשתת2 התבקש לקרוא את הטקסט, בשלב מקדי�"). עול�

ח .והמשתת2 התבקש לקרוא רק את המילי� המודגשות, לק מהמילי� בתוכו הודגשוהטקסט הוצג כאשר
לצד כמות! בקריאת מילי�, מציגה את כמות הטעויות הפונולוגיות והסמנטיות בניסויי� אלה8טבלה

את) א# לא ליצחק ונירה(נית! לראות בטבלה כי אפקט הרצ2 אכ! עזר לשמואל וחביב. ומספרי� להפחית
את, יש לשי� לב כי ימי� וחודשי� ה� ג� שדה סמנטי. ות הפונולוגיותמספר הטעוי ולכ! נית! היה להסביר
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א# המילי� ממטלת הטקסטי� אינ!; התוצאות במטלות אלה ג� בעזרת השערת השדה הסמנטי השטוח
ע, שדה סמנטי .י השערת השדה הסמנטי השטוח"לכ! תוצאות מטלה זו לא ניתנות להסבר

 פונולוגיות וסמנטיות בניסויי הרצ2 לעומת מילי� ומספרי�טעויות.8טבלה
 מילים מספרים טקסטים חודשים ימות השבוע

'פונו סמנטי'פונו'פונו סמנטי'פונו סמנטי'פונו
 67%  69% 4%  43%  30%22%  10%33% שמואל
 16%  18% 3.3%  17%  7%3%17%13% נירה
 17.3%18% 5.3%–  23%17%– יצחק
 51%  33% 2%  26%  0%13%31% 7% חביב
 38.7%30% 8%–  13%3%  13%17% ניה'ז

––  3%27% שושנה
ז, בנוס2 לכ#. התאי� המסומני� באפור ה� אלה שבה� מספר הטעויות הפונולוגיות נמו# במובהק ממספר! בקריאת מילי� רגילות ניה'אצל

).Fisher’s exact p = .06(ק באופ! שולי ההבדל היה מובה

 השערת השדה הסמנטי השטוחהשערת השדה הסמנטי השטוחהשערת השדה הסמנטי השטוחהשערת השדה הסמנטי השטוח
השערה זו מנסה להסביר את הטעויות הסמנטיות במספרי� בכ# שה� מהווי� שדה סמנטי שבי! הפריטי�

כדי לבדוק זאת הצגנו למשתתפי� פריטי� משדות. מה שמקל על הבלבול, בו מפריד ממד אחד בלבד
חפ= בטע� מסויי� וה� נשאלו מה טעמו/ למשתתפי� הוצג מאכל–) פריטי�30(טעמי� טעמי� טעמי� טעמי�: סמנטיי� שוני�

המשתתפי� נשאלו שאלות שהתשובה––––) פריטי�30(עונות השנה עונות השנה עונות השנה עונות השנה ). חרי2/מר/ חמו=/ מלוח/ מתוק(
המשתתפי� נשאלו שאלות–) פריטי�30(שפות שפות שפות שפות).?מתי יש גש� וקר: למשל(עליה! היא אחת העונות 

ה –) פריטי�30(אצבעותאצבעותאצבעותאצבעות").?איזו שפה מדברי� בפריס"למשל(יא ש� שפה שהתשובה עליה!
–) פריטי�30(כיווני� כיווני� כיווני� כיווני�. המשתתפי� התבקשו להפיק ש� אצבע לאחר שהנסיי! הצביע על אצבע שלה�

(איפה הכסא"המשתתפי� צפו בצילו� של אד� וכסא ונשאלו מ" ).'מימינו וכו, מעליו: כיווני�6�אחד
ע�–) ריטי�פ30(רוחות השמי� רוחות השמי� רוחות השמי� רוחות השמי� , כיווני� ועליה מכונית צעצוע8לפני המשתת2 הונחה שושנת הרוחות

 כל פריט בניסוי זה כלל–) פריטי�50(צבעי� ומספרי� צבעי� ומספרי� צבעי� ומספרי� צבעי� ומספרי�,,,, צורותצורותצורותצורות. והיה עליו לנקוב בכוו! אליו המכונית פונה
"למשל(והמשתת2 התבקש לתאר אותו, צורות זהות שצבועות בצבע מסויי�4�ל1בי! � שלושה מלבני:

 המשתתפי�–) פריטי�50(ביקורת ביקורת ביקורת ביקורת. יש לציי! כי ניסוי זה היה הקשה ביותר לכל המשתתפי�"). צהובי�
השתמשנו. מילי� סתמיות5שכלל,)שאינו שדה סמנטי טבעי( מילי� משדה מלאכותי30התבקשו להפיק

הנ:::: שדות סמנטיי� מעורבבי�שדות סמנטיי� מעורבבי�שדות סמנטיי� מעורבבי�שדות סמנטיי� מעורבבי�. RANלצור# כ# במטלת  מצ"חלק מהניסויי� ומצמי�ל כוללי� שדות
ולכ! קיימת אפשרות שלמשתתפי� יהיה קל לענות כיוו! שכל המילי� המבוקשות יהיו מראש ברמת, ביותר

זה. אקטיבציה מאד גבוהה העברנו ניסוי נוס2 שכלל ערבוב של מילי� ממספר, כדי לנסות להתמודד ע�
15, צבעי�20, יווני�כ18, אותיות22, ספרות27: פריטי�159ניסוי זה כלל. שדות סמנטיי� שוני�

ו15, עונות12, טעמי� . פריטי ביקורת30� אצבעות

במקרי� בה� הדבר. כולל כל הפריטי� שבו, כל ניסוי של שדה סמנטי התחיל בהצגת השדה למשתת2
.גירויי� המתאימי� לכל פריט ונער# צעד או שני� של אימו! על כל פריט/הוצגו השאלות, התאפשר
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 ג� במטלות של שדות בודדי� וג�–ויות הסמנטיות בכל אחד מהשדות הסמנטיי� מציגה את הטע9טבלה
שמסכ� את כל השדות,"מעורב"בנוס2 לכ# מופיע בטבלה טור. במטלה של שדות סמנטיי� מעורבבי�
).וזאת כיוו! שמספר הפריטי� מכל שדה לחוד היה קט!(הסמנטיי� במטלת השדות המעורבבי� 

ת בהפקת מילי� משדות סמנטיי� שטוחי�טעויות סמנטיו.9 טבלה
dמיליםcביקcביקbמעורבצורהצבעצבעaמצפןכווןכווןאצבעאצבעשפהעונהעונהטעםטעם

++++++מעורב
771 2017817 13630 20 13 813 010 23שמואל
6364200*0070067*307 נירה
0–– 420–– 20––––––––– יצחק
1431 22 50503261016––33 13725 17 חביב
1–– 10–––*10––––––––– ניה'ז

600 16–207–*3311––231737*713שושנה
בה♦כל המספרי� נקובי� באחוזי� pרקע אפור מציי!: פקת מילי� הטעויות הסמנטיות בכל מטלה הושוו לטעויות הסמנטיות < .05 .

.מציי! את התוצאות במסגרת המטלה של שדות סמנטיי� מעורבבי�" מעורב"בשורת "+" סימו!♦ p < .1 > 05.כוכבית מציינת
[a] התוצאות במטלת רוחות השמי�–" מצפ!"עמודת .
[b] של" מעורב"עמודת הכוללת סיכו� מספר. ומצפ! צבעי�,כיווני�, אצבעות, עונות,י�טעמ: השונותסמנטיי�השדות מטלות

ב .205–שושנה;30–ניה'ז; 232–חביב;30–יצחק; 279–שמואל ונירה: הואקבוצה זו הפריטי�
[c] התוצאות במטלת הביקורת–" ביק"עמודת .
[d] ניה לא ביצעה מטלה זו לכ!'ז. יות פורמליותשאינ! פרפז, מציינת את אחוז הטעויות הסמנטיות במטלת קריאת מילי�" מילי�"עמודת

על, שושנה לא ביצעה א2 מטלת קריאה. ספרנו את הטעויות שלה בקריאת טקסט באנגלית לכ! השתמשנו בתוצאות מטלת החזרה
.מספרי�

ומספר! גדול בהשוואה לכמות, קיימות טעויות סמנטיות ברוב המטלות האלה, מהנתוני� עולה כי ככלל
, גדולאינואנו רואי� כי במטלת הביקורת מספר הטעויות הסמנטיות: יותר מכ#. יאת מילי�הטעויות בקר

ממצאי� אלה תומכי� בהשערת השדה הסמנטי. כלומר קבוצת הביקורת מתנהגת כמו מילי� רגילות
.השטוח

מס; וברוב המקרי� אי! אצלה טעויות סמנטיות, נירה היא יוצאת דופ! פרי� היו א# יש לזכור כי ג� בקריאת
, לכל המשתתפי� האחרי�; טעויות סמנטיות18%(לה פחות טעויות סמנטיות מאשר למשתתפי� האחרי� 

). טעויות30%היו מעל, פרט ליצחק

 דיו!דיו!דיו!דיו!
חולי� אפאזי�: סלקטיביות הטעויות הפונולוגיות והסמנטיות–ס"במחקר זה הצגנו את תופעת הסטפ

ה!,� לא מבצעי� אות! בהפקת מספרי�שמבצעי� טעויות פונולוגיות בהפקת מילי כלומר טעויות אלה
. ה� מבצעי� טעויות סמנטיות) א# לא במילי� רגילות(בהפקת מספרי�, לעומת זאת; סלקטיביות למילי�

התופעה: ולא מקרי� אזוטריי�, ביססנו את העובדה שזוהי תופעה גורפת בקרב אפאזי� קונדוקטיבי�
.רהתקיימה אצל כל המשתתפי� במחק

חלק! רואות אותה כתופעה אחת וחלק! מבחינות בי!: העלינו מספר השערות לגבי מקור התופעה
.סלקטיביות הטעויות הפונולוגיות לסלקטיביות הטעויות הסמנטיות
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: ולגבי כל המשתתפי�, היא ההשערה היחידה שהצלחנו לאשש במלואה"הגודל לא קובע"השערת
. מילות מספר ומילות פונקציה מהוות יחידות פונולוגיות,ותהממצאי� מתיישבי� ע� ההנחה שמורפמ

א# ייתכ! שנית! לתר= זאת בכ#, השערת השדה הסמנטי השטוח אוששה לגבי כל המשתתפי� פרט לנירה
.שהפגיעה של נירה היא אולי קלה יותר

צאי� רק הצליחו להסביר את הממ,"יצו2, מה שרצו2"השערת התדירות והשערת, השערת הרכיב התבניתי
השערת"בהיותה בבחינת, השערת הלקסיקו! הנפרד לא נבדקה באופ! ישיר. לגבי חלק מהמשתתפי�

.כל עוד נראה שההשערות האחרות רחוקות מלהיפסל, היא נחלשת רק משו� שאי! בה צור#;"האפס

 השפעת ההקשרהשפעת ההקשרהשפעת ההקשרהשפעת ההקשר
פ4בטבלה ונולוגיות נעדרו מה! לעיל ראינו שמילות פונקציה מתנהגות כמו מילות מספר בכ# שטעויות

קריאת מילי�: א# היתה עוד מטלה אחת שבה המשתתפי� קראו מילות פונקציה. במטלת קריאת משפטי�
 מילות פונקציה ועוד28, מילי� רגילות100�מ, למעשה, מילי� הורכבה148הרשימה של ). תלת!(בודדות 

הכאשר המשתתפי� קראו, למרבה ההפתעה. מילי� שלא יידונו כא!20 ,"תלת!"מילות פונקציה במסגרת
, כפי שנית! לראות; להל! מפרטת את הטעויות הללו10טבלה. הטעויות הפונולוגיות הופיעו ג� הופיעו

כמות הטעויות בה! אינה נבדלת מכמות הטעויות, כאשר מילות הפונקציה אינ! מופיעות בהקשר של משפט
. המילי� הרגילות100�ב

 חלוקה לפי סוג המילהב, קריאת מילי�.10טבלה
 השוואה מילות פונקציהמילים רגילות

χ2 54% 70% שמואל = 2.6, p = .10 
Fisher’s p 14% 14% נירה = .59 
Fisher’s p 14% 22% יצחק = .27 
χ2 46% 50% חביב = .11, p = .74 

 שמילות מספר מחקר זה כולו עוסק בכ#: מתגלה לגבי מילות מספר, א� כי הפוכה, תופעה דומה לכ#
א# מה קורה כאשר המשתתפי� מתבקשי� להפיק מילות מספר. מופקות ללא טעויות פונולוגיות

 משפטי�68אות�. בדקנו את הדבר במסגרת מטלת קריאת המשפטי�? שמשמעות! אינה מספרית
ות מילי� וצירופי� שכוללי� שמות של ספרות א# נטולי� משמע21, בי! השאר, שהמשתתפי� קראו כללו

.ב"וכיו, לעבודהארבע�שלוש,ארבע�קריית,שבע�באר: כגו!, מספרית
זה, למרבה ההפתעה . הופיעו בה! בחלק מהמקרי� טעויות פונולוגיות, כאשר מילות המספר הופיעו בהקשר

לבי! מילי� רגילות מחד ולבי! מילות" באר שבע" משווה בי! טעויות במילות המספר בנוסח11טבלה
כלומר מילות מספר המופיעות בהקשר, ברמת הקבוצה ניכר כי מילות באר שבע. מאיד#"רגילות"מספר 

כי, יוצרות טעויות פונולוגיות רבות יותר ממילות המספר מופיעות כחלק מרשימת מספרי�,מספרי�לא , א�
.ההשוואה יצאה מובהקת רק עבור חלק מהנבדקי�, ככל הנראה בשל מספר הפריטי� הקט! יחסית
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 לפי סוג המילה, אחוז טעויות פונולוגיות בקריאת מילי�.11טבלה
באר
שבע

מילים
מילות השוואהרגילות

 השוואה מספר
10%22%Fisher's p קריאה = .16  0%Fisher's p = 24%43%χ2 חזרה שמואל 17. = 2.79, p = .091  0% Fisher's p = .01 
5%22%Fisher's p קריאה = .001  0%Fisher's p = 5%21%Fisher's p חזרה נירה 41. = .059  0%Fisher's p = .41 

Fisher's p 5%15% קריאה יצחק = .173  3.3% Fisher's p = .66 
χ2 29%46% קריאה חביב = 2.37, p = .124  0% Fisher's p = .003 
Fisher's p 0%30% קריאה ניה'ז = .028  3.3% Fisher's p = .73 

χ2 48% 38% חזרה שושנה = .57, p = .44  3.3% Fisher's p = .002 
χ2 26%35%כ"סה = 1.81, p = .18  1.5% χ2 = 94, p < .001 

 הפקת לבי!"באר שבע"או בי! מילות,)באות� משפטי�(לבי! מילי� רגילות" באר שבע"ההשוואה היא של טעויות פונולוגיות בי! מילות
סה.חזרה על מספרי�/ מספרי� ספרתיי�טלת קריאת ספרות בודדות במ ).מטלות קריאה וחזרה(כ מסכמת את כל השורות שלפניה"שורת

כ!, נראה אלא ג� בכ# שאנו משתמשי� במילה,ס אינה תלויה רק בסוג המילה"כאילו תופעת הסטפ, א�
ה של. שלה" נכו!"בהקשר ז; קשה לדעת, כא!" הקשר"מהי המשמעות ו מעניי! לבחו! תופעה א# במסגרת

כמות הטעויות:12אותה נית! לראות בטבלה, נוספת שעלתה במטלות של שדות סמנטיי� שטוחי�
 כמו– במוב! מסויי�–ג� אות� שדות סמנטיי� התנהגו, כלומר. הפונולוגיות בה� היתה מעטה ביותר

רשות הפקת קבוצת מילי� כל עוד מדובר רק במטלות שדו. מילות הפונקציה והפונמות, מילות המספר
נית! היה לתר= את היעלמות הטעויות הפונולוגיות בכ# שאות! מילי� נמצאות ברמת אקטיבציה, קטנה
 מילות64מטלה שכללה, א# אותה תופעה מתרחשת ג� במטלת השדות הסמנטיי� המעורבבי�; גבוהה

.כ# שקשה להניח שכול! היו ברמת אקטיבציה גבוהה, תגובה אפשריות

 אחוז טעויות פונולוגיות בהפקת מילי� משדות סמנטיי�.12לה טב
dמיליםcביקcביקbמעורבצורהצבעצבעaמצפןכווןכווןאצבעאצבעשפהעונהעונהטעםטעם

++++++מעורב
7367 15 161038 731127 20 830 010 27שמואל
42716 12*103 17*700*0873*00 נירה
18––5420–– 20––––––––– יצחק
102201333878351––7133837 חביב
25––7–––7––––––––– ניה'ז

 1725*610–27–00––33*71050 13שושנה
.[c],[b],[a]וג� הערות,9הערות כלליות בטבלה'ר

pרקע אפור מציי!. הפונולוגיות בכל מטלה הושוו לטעויות הפונולוגיות בהפקת מילי�הטעויות < .05 .
p > 05.כוכבית מציינת < .1 

[d] ז. מציינת את אחוז הטעויות במטלת קריאת מילי�" מילי�" עמודת זהו אחוז הטעויות, שלא קראו מילי� בעברית, ניה ושושנה'לגבי
.במטלת חזרה על מילי�
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דומה כי מחקר זה מצביע על כ# כי המידע שעובר מלקסיקו! הפלט הפונולוגי אל באפר הפלט, יכו�לס
נראה. והמנגנוני� שמעבירי� אותו ה� מורכבי� יותר, הפונולוגי הוא עשיר יותר ממה שנהוג לחשוב

 לעתי� אלא עשוי להיות; שהמידע הזה אינו רק מידע סגמנטלי של פונמות ומידע מטרי של מעטפת מילה
רק. מורפמות וא2 מילי� שלמות ראינו כי גדל! של היחידות הפונולוגיות הוא גמיש ומסוגל להשתנות לא

המנגנוני� המדוייקי� שמאפשרי� השפעות. אלא ג� על פי ההקשר שבו היא מופיעה, על פי סוג המילה
.� באופ! מדוייק יותרא# אנו סבורי� כי בהחלט כדאי לנסות ולאפיי! אות, כאלה לא נבדקו במחקר זה
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