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ה ההבנה והפקה של משפטי� ההבנה והפקה של משפטי� ההבנה והפקה של משפטי�  אצל דוברי רוסית ע� אגרמטיז� אצל דוברי רוסית ע� אגרמטיז� אצל דוברי רוסית ע� אגרמטיז� אצל דוברי רוסית ע� אגרמטיז�נגזרי� בתנועהנגזרי� בתנועהנגזרי� בתנועהנגזרי� בתנועההבנה והפקה של משפטי�
° סובולבהקטיהונוגר�דינה דולינסקי, יוליה רזניק, נעמה פרידמ"

 אוניברסיטת תל אביב

זה בדק אמחקר ו מביני� ומפיקי� פאזיה אגרמטיתכיצד דוברי רוסית ע� , משפטי זיקהמשפטי מיקוד
השה� לה�תחביריי��רמזי� מורפוהא�ו, תחבירית נגזרי� בתנועהמבני�  בהבנת משפטי� מסייעי�
, באמצעות מטלת התאמת משפט לתמונההההבנה של שלושה נבדקי� אגרמטיי� הוערכ.אלה
ג�, בנוס%. מותאמי�נבדקי ביקורת15ביצועילתהוווהוש  אגרמטית אחתתיכולת של נבדקהנבדקה

 פגיעה דומה הראוממצאי המחקר. אמותתמוביקורתדקותנבחמשלבהשוואה, לחזור על מבני� אלה
היתה לקויה הכוללי� תנועהבמבני� אגרמטי�הנבדקי�השל ההבנה: מאד לממצאי� בשפות אחרות

היה וזיקת)OVS�וOSV( המיקוד הבנת מבני. ביקורתהבהשוואה לנבדקי   ואילו, ברמת ניחושומושא
הSVO הבנת מבני � רמזי� מורפולא הראו יכולת לנצל הנבדקי�. ניחושתה מעל רמתי וזיקת נושא

ע� תנועה תחביריתויחסת השמות כגו" נטיית המשעבד תחביריי� שוני� לצד. לצור' הבנת משפטי�
ב מ,תנועה תחביריתהבנת מבני� ע� הקושי עלעיממצאי המחקר מבני� קושי בחזרה על די� ג�

ה לצומת העליו"הכוללי� תנועה תחבירית .תחבירי של הע)

,תנועה תחביריתתנועה תחביריתתנועה תחביריתתנועה תחבירית כול� כוללי�:לכול� תכונה משותפת, כשמתבונני� בארבעת המשפטי� הבאי�
. במשפטאחרתנועה של רכיב למקו�, כלומר

.תפגוש מחרקלינאית התקשורת טופלת הזו את המ
.כבר שלוש שני�קלינאית התקשורת מכירה המטופלת הזו את
.אתמולשקלינאית התקשורת ראתה המטופלתוז

? מחרתפגוש קלינאית התקשורת מטופלתואת איז

 את כול� מתקשי� אנשי� ע� אפאזיה אגרמטית להבי"–% נוסמכנה משות%למשפטי� אלה יש
�אפאזיה אגרמטית תוארה בשפות שונות כגורמת לליקוי משמעותי בהבנה של משפטי. ולהפיק

נ) 2002, גרודזינסקי( תחבירית נגזרי� בתנועהה  משפטי מיקוד, יכר בהפקה של שאלותולקושי
ג�, ומשפטי� משועבדי� עד כה לא נבדקה ההבנה ). 2002, פרידמ"( זמ" של פעלי�תיבנטיכמו

מחקר זה בוח" לראשונה בצורה. של מבני� מסוג זה אצל אפאזי� אגרמטי� דוברי רוסיתוההפקה 
ה  אפאזי� אגרמטי� דוברי תחבירית בקרבנגזרי� בתנועהממוקדת את ההבנה וההפקה של מבני�

כפי שיוסבר(וקיימת מורפולוגיה עשירה של יחסה, ברוסית סדר המילי� הוא חופשי יחסית. רוסית
של. העשויה לספק רמזי� לגבי תפקיד� התחבירי של הצירופי� השוני�הינטיושל)בהמש' מאפיי" זה

ש ברמזי� מורפולוגיי� רוסית מאפשר לבדוק את יכולת� של אנשי� ע� אפאזיה אגרמטית להשתמ
ה כ", במרכז מחקר זה עומדי�. נגזרי� בתנועהמסוגי� שוני� להבנת משפטי�  שני נושאי� שלובי�,א�

ה: הנדוני� בהקשר לאגרמטיז� ברוסית, זה בזה , תחביריתנגזרי� בתנועההבנה והפקה של מבני�
. תחביריי� בהבנת משפטי� אלה�ותפקיד� של רמזי� מורפו

לג).פרידמ"(1296/06 המחקר נתמ' על ידי הקר" הלאומית למדע° מיכל, אביה גביעו", ני בירגר' אנחנו מודות מקרב לב
." ועל דיוני� פורי� בנושאי המחקרולולה קרסנטי על הערותיה, אינה לברו, רמה נובוגרודסקי, הגר לוי, ביר"
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כ' למשל. ית היא תנועת רכיב כלשהו במשפט מעמדת המקור לעמדה אחרת במשפטתנועה תחביר
ה מכיוו" שרכיבי המשפט. לתחילת המשפט נעהמטופלתהמושא, לעילשפטי� שהוצגומבארבעת

קלינאית מופיעה לפני, שהיא המושפעת מהפעולההמטופלת כלומר, אינ� בסדר המקורי שלה�
שלש מנגנו" שיאפשר לזהות את נדר, שהיא מבצעת הפעולההתקשורת . הרכיב שזזתפקידו במשפט

שה, כדי לאפשר את הבנת המשפט נערכיב המכונה, בלתי נשמעסימ" נע משאיר בעמדה שממנה הוא
, משפטי� רבי� מכילי� פועל ומשתתפי� במשפט).traceכקיצור שלtומסומ" באמצעות האות(עקבה

תפקידי�"במשפט ומעניק לה� תפקידי� המכוני� הפועל מזהה את התפקידי� של המשתתפי�
את,)2(במשפט הכולל תנועה כמו. והמושפע מהפעולהמבצע הפעולהכמו" תימטיי� הפועל מעניק

הבאמצעות שרשרת מהעקבה מועבר והתפקיד, לעקבההתפקיד התימטי  . במקומו החדשרכיב אל
 באמצעות תנועה של המושא)1(' משפט נגזר מתו)2( נית" לראות כיצד משפט)2(�ו)1(בדוגמאות

.לתחילת המשפטאת המטופלת הזו
. מחר את המטופלת הזותפגושקלינאית התקשורת)1(

. מחרt תפגוש קלינאית התקשורתאת המטופלת הזו)2(

 כי אפאזי� אגרמטי� ממחקרי� אשר בחנו הבנה של תנועה תחבירית בשפות שונות נית" ללמוד
מתקשי� בהבנת משפטי� הכוללי� תנועה כמוא', מצליחי� להבי" משפטי� פשוטי� ללא תנועה

 (& Friedmannושאלות מושא רפרנציאליות, משפטי ייחוד מושא, זיקות מושא, משפטי סביל פעליי�
Shapiro, 2003; Grodzinsky, 1989, 2000; see Grodzinsky, Piñango, Zurif, & Drai, 1999 for a 

review(.אתממצאי את)Grodzinsky, 1990, 2000; 2002( גרודזינסקי� אלה הביאו השערת להציע
מליקוי לפיה הקושי של אגרמטי� בהבנה נובעש,)Trace Deletion Hypothesis( מחיקת העקבה

השפוגע ביכולת�, בייצוג עקבת התנועה . תחביריתנגזרי� בתנועהלהבי" משפטי�
בה� כדי להבי" משתמשי� שני סוגי� של רמזי� שאנשי� ע� אפאזיה אגרמטית מחקרי� העלו כי ישנ�

ה סוג אחד. משפטי� הכוללי� תנועה  א� משפט אינו:סמנטיי� של המילי� במשפטהמאפייני� הוא
מב,הפי' סמנטית נית" להבי" מי עשה,צע הפעולהכלומר רק אחד מהמשתתפי� במשפט יכול להיות

ג� משפטי� כאלה נשי� ע� אפאזיה מסוגלי� להבי"א.ה למי במשפט באמצעות הבנת המילי� בלבדמ
ה ב. תנועה תחביריתי�כולל�א� ע� כי Caramazza & Zurif מצאו 1976�כ' למשל כבר אנשי�

 א% א� אי" ה� מסוגלי�"זה התפוח שהילד אכל"אפאזיה אגרמטית מצליחי� להבי" משפטי� כגו" 
."זה הסבא שהילד נישק"כמו בעל מבנה תחבירי זההפטלהבי" מש

משפטי�. במשפטשאפאזי� אגרמטי� משתמשי� בה מתייחס לסדר הרכיבי� סוג נוס% של אסטרטגיה
בדומה לסדר( הפועל והמושפע מהפעולה מופיע אחרי,שבה� מבצע הפעולה מופיע לפני הפועל

וה�,)משפטי� קנוניי�: או בקיצור("קנוני בעלי סדרמשפטי�"מכוני�,)הרכיבי� במשפט פשוט
כ' למשל מוסבר ההבדל בי" ההבנה של זיקת. לו א� המשפט כולל תנועהמובני� באגרמטיז� אפי

 את ציירתמ_ש הסבתאזו" כמו במשפט(כאשר הצירו% השמני נע מעמדת נושא. נושא וזיקת מושא
נ. המשפט נקרא זיקת נושא,)"הילדה ע מעמדת מושא של המשפט המשועבד כאשר הצירו% השמני

מהסבתאזו"כמו במשפט( , במשפטי זיקת נושא. המשפט נקרא זיקת מושא,)"_ציירת שהילדה
ואילו,מהפעולה מופיע לאחר מבצע הפעולהשבו המושפע, סדר מרכיבי� קנוניעל שומרתתנועהה
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מהפעולה מופיע לפני מבצע שבו המושפע, במשפטי זיקת מושא התנועה יוצרת סדר מרכיבי� לא קנוני
.הפעולה

 להבי"א' מצליחי�, מושאזיקת משפטי אינ� מביני� אנשי� ע� אפאזיה אגרמטית, כתוצאה מכ'
 סדר מרכיבי� בעלותשאלות בהבנתיותר מצליחי� אפאזי� אגרמטי�, בדומה לכ'. נושאזיקת משפטי

את איזו ילדה"(שאלות מושא בהבנת אשרמ)" את הסבתאאיזו ילדה מציירת"( נושאשאלות קנוני כגו"
.שבה" הסדר אינו קנוני,)"הסבתא מציירת

מ כי נמצא בשפות שונות, ע� זאת באגרמטי� אינ� לוגיי� כמו נטיית רמזי� מורפוסוגלי� להשתמש
 על"הילדה מנשקתשהילדזה"המשפט ה� מתקשי� בהבנת כ' למשל. לצור' הבנה יעילה יותרהפועל 
כי, בנוס%. הילדה לנקבה היתה יכולה לשמש רמז לכ' שמבצעת הפעולה היא ית הפועליא% שנט נמצא

את,"את"המילית בעברית  את"להבי" שבמשפט אגרמטי�לאינה מסייעת, משפטבמושאההמסמנת
 (;Burchert, Friedmann, & de Bleser, 2003המושפעהוא הילד"הילד הזה הילדה מנשקת

(Friedmann & Shapiro, 2003.

בלא רק ההבנה שלמאופיי" בקשיי�של אנשי� ע� אגרמטיז� דיבור�. אגרמטיז�פגועה  בהפקה
קשיי� אלה מתבטאי� בטעויות בנטיית הזמ". בע) התחביריי� גבוהי�מבני� המערבי� תנועה לצמת

, Whשאלות, משפטי מיקוד,)ע� וללא תנועה(משפטי שעבוד, ובקושי בהפקת תנועת פועל, של פעלי�
כ"ו  (,Friedmann, 2001לא בשפות המחייבות תנועה לצמתי� גבוהי� כגו" אנגלית והולנדית/שאלות

2002; Ruigendijk, Kouwenberg, & Friedmann, 2004(.ההסבר המיוחס לליקוי בהפקה שונה מעט
בבעוד שהתיאוריות לגבי הבנה. מההסבר המיוחס לליקוי בהבנה לליקוי הבנה מייחסות את הקושי

לצמתיועד� יוחס לקושי בבניית הע) התחביריהרי שהליקוי בהפקה באגרמטיז, נועה התחביריתתב
וישנ" ג� הצעות שלפיה" ג� הבעיה בהבנה נובעת מקושי בצמתי הע), 2002, פרידמ"(הגבוהי� 
 ).Friedmann, 2006a, 2008, הגבוהי�

פט באמצעות ע) תחבירי ה� מייצגי� את המש, כאשר דוברי שפה מייצרי� או מביני� משפט
)Chomsky, 1995; Pollock, 1989 ;"הע).1תרשי�ו, בעבריתתחבירי לפירוט ולע) 2002, ראו פרידמ(

ה: מורכב משלוש רמותו, התחבירי בנוי באופ" הירארכי  רמת המשפט שהיא VP�צירו% הפעלירמת
ה, הפועל והמושא, הבסיסית המכילה את הנושא עלשIP�רמת ותינטיאחראית התאמתו לנושא הפועל

ה, המשפט ועל רכיבי� שנעי�) למשל"ש"בה נמצא המשעבד( שאחראית על שעבוד CP�ורמת
המשפט המיוצג–סדר המילי� במשפט מתואר למעשה על הע) ). כמו מילות שאלה(לתחילת המשפט 

.נקרא לפי הסדר מלמעלה למטהבע) 
הקושי בהפקה,);Friedmann, 2001, 2005, 2006b 2002, פרידמ"(לפי היפותזת גיזו� הע) התחבירי

. באפאזיה אגרמטית נובע מכ' שאנשי� ע� אפאזיה אגרמטית מתקשי� להגיע לצמרת הע) התחבירי
ה ה, VP�חלק� מצליחי� לבנות רק את ולכ" יש לה� ליקויי� , CP�וה IP� א' אינ� מגיעי� לצמתי

ל, IP את הע) עד אחרי� מצליחי� לבנות. שעבודי� ושאלות, בנטיות ולכ" , CP�א' אינ� מגיעי�
כ'.א' מצליחי� בנטיות פעלי�, מתקשי� בשעבודי� ושאלות כדי לגזור ניבויי� באשר להבנה, א�

לאיזה צומת, הא� חלה תנועה במשפט: ולהפקה של מבני� באגרמטיז� חשוב לבדוק מספר משתני�
.ואילו צמתי� מעורבי� בבניית המשפט, נע הרכיב
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 תיאור סכמאטי של הע) התחבירי.1תרשי�

 חקר אגרמטיז� בשפות סלאביותחקר אגרמטיז� בשפות סלאביותחקר אגרמטיז� בשפות סלאביותחקר אגרמטיז� בשפות סלאביות
נכהעד  בשפה. משפטי� הכוללי� תנועה אצל דוברי רוסית ע� אפאזיה אגרמטיתת הבנהחקר לא

קה הבנת משפטי זיLukatela, Shankweiler, & Crain (1995)בדקו, קרואטית�סרבו, סלאבית אחרת
התקשו בהבנת הנבדקי�, הממצאי� הורו שברמת הקבוצה. נבדקי� ע� אגרמטיז�7 אצלמכמה סוגי�

כשמתבונני�.)"האישה שהאיש נישק מחזיקה מטריה"למשל(משפטי זיקת מושא ע� שעבוד מרכזי
את(המשפטי� התקשו בהבנת שלושה מהנבדקי�עולה שרק בנפרד כל נבדק של בתוצאות וביצעו
ביצועי הנבדקי� במשפטי זיקה. ביצעו מעל לרמת ניחושואילו ארבעת האחרי�,)רמת ניחושבהמטלה 

לפחות(א' משפטי� אלה, היו מעל רמת הניחוש,זיקת מושאבזיקת נושא וג�בג�, ע� שעבוד ימני
ולכ" לא נית" לדעת, ביחס לפסוקית הזיקההיו הפיכי� סמנטיתלא)על פי הדוגמאות שניתנו במאמר

 של דוברי שפות�אי" כרגע ממצאי� חד משמעיי� באשר ליכולת, כלומר.צד הנבדקי� הבינו אות�כי
.סלאביות ע� אפאזיה אגרמטית להבי" משפטי� ע� תנועה
ע� לא דקדוקיי� קרואטית לשפוט משפטי��מחקר אחר בח" את היכולת של אגרמטי� דוברי סרבו

,Milekic, Bošković. תנועה הכוללי� רכיב בעמדת העקב Crain, & Shankweiler (1995) הציגו
 ומצאו שהנבדקי� התקשו בפסילת משפטי�"?את מי התלמיד מכה את מרקו"לנבדקי� משפטי� כמו 

. אלה ביחס לנבדקי הביקורת
מספר מחקרי� העידו כי לדוברי שפות סלאביות ע� אפאזיה אגרמטית יש רגישות שמורה יחסית

 (,Akhutina et al., 2001; Lukatela, Crainכ" למשלימי� שפעלי� דורשי�ו,ומי"למורפולוגית יחסה 
& Shankweiler, 1988; Milekic et al., 1995; Smith & Bates, 1987(,אתא' ראוLuria (1975) 

ללממצאי� זמ" ולפעמי�, קושי בשיפוט דקדוקיות של משפטי� שגויי� מבחינת התא� ביחסהבאשר
את Smith & Mimica (1984). מי" אגרמטי� אצל תחביריי� בהבנה�תפקיד הרמזי� המורפובחנו

של�מחקר.קרואטית�דוברי סרבו , נבדקי� למורפולוגית יחסהה העלה כי למרות רגישות מסוימת
 Smith & Bates.ביקורתה לנצל מידע זה בהבנת משפטי� פחותה באופ" בולט מזו של נבדקי�יכולת

�דוברי סרבו הנבדקי� במחקר�ג�– מי"ת מה בהקשר למורפולוגיהצביעו על תמונה דו (1987)
 הראו רגישות למורפולוגית מי" א' היתה לה� יכולת פחותה לנצל רמזי� אלה להבנת קרואטית

.המשפטי�

מילות שאלה
שעבדי�מ

 מושאנושא פועל

VP

IP C

I
נטיית הפועל

CP
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 מאופיי"�מחקרי� אשר בחנו את הדיבור הספונטני של אגרמטי� דוברי רוסית העלו כי דיבור
בהעדפה להפקת, בטעויות בסדר המילי�, כינויי גו% ומושאי�, מילות יחס, בהשמטות של פעלי�

נו, פעלי� בזמ" הווה ברשהיא(שאבהחלפות תדירות של יחסות שונות ביחסת רת המחדלייחסת
א' בשיעורי� נמוכי� מאלו(מספר וזמ", ובטעויות במורפולוגית מי",),Babyonyshev, 1993ברוסית 

 (& Akhutina, 1991 in Ruigendijk, 2002; Tsvetkova)טעויות במערכת היחסה של שמותהשל 
Glozman, 1975(.ג�Luria (1982) דוגמה.יחסהמספק תיאור דומה של דיבור אגרמטי וקושי בהפקת 

בכל(.)Luria, 1982, p.223( (3b-c) ושני ניסיונות של נבדק לחזור עליו(3a) מציגה משפט מטרה(3)
זההדוגמאות שיוצגו ברוסית במא השורה, של המשפט הרוסי1השורה הראשונה היא תעתיק, מר
ברוסית אי" מקבילה להא. והשורה השלישית היא תרגו� המשפט, השנייה כוללת תרגו� מילולי

.)הדוגמאות בתרגו� יופיעו ע� הא הידיעה. כ' שכל ש� יכול להיות מיודע או בלתי מיודע, הידיעה

(3) a. Mal'chik          udaril   sobaku            
נומינטיב�ילד   אקוזטיב�את הכלב הכה ה

"הילד הכה את הכלב"
b. Mal'chik …         sobaka 

נומינטיב�ילד  נומינטיב�כלבה ה
"כלבה... הילד"

c. Mal'chik …       sobaka…             udarit'                                         
נומינטיב�נומינטיב הילד�להכות הכלב   

" להכות... הכלב... הילד"

יז� היחסה עצמה אינה פגועה באגרמט,)2002, ראו ג� רויחנדייק ופרידמ"(Ruigendijk (2002)לפי
דוגמת פועל, א' מימוש תקי" של מורפולוגית היחסה תלוי בהפקת רכיב שיכול להעניק יחסה, ברוסית

. או נטיית פועל

 ההיבטי� הרלוונטיי�ההיבטי� הרלוונטיי�ההיבטי� הרלוונטיי�ההיבטי� הרלוונטיי�:::: תחביר ברוסיתתחביר ברוסיתתחביר ברוסיתתחביר ברוסית
 (,2Bailynמושא�פועל�כלומר שפה שסדר המרכיבי� הבסיסי שלה הוא נושא, SVOרוסית הינה שפת

2002, 2004; Sekerina, 1997(,כל שינויי, לדוגמה. יחסית חופשי מילי� בסדר מאופיינת היאו
מ SVO (4a) של משפט(4b-f) הסדר האפשריי� שפטי� דקדוקיי� בעלי משמעות בסיסית זהה יוצרי�

.)Bailyn, 2002; King, 1995; Rudnev, 1968; Timberlake, 1993(א' בעלי תפקידי שיח שוני� 

  а=a  б=b  в=v  г=g  д=d  е=e  ë=jo  ж=zh  з=z  и=i  й=j  к=k:הבאי�� כלליה לפיה מרוסית נעשתעתיקה1
л=l м=m  н=n о=o  п=p  р=r  с=s  т=t  у=u  ф=f  х=kh  ц=c  ч=ch  ш=sh  щ=shh  ъ=’’  ы=y  ь=’  

э=eh  ю=ju  я=ja 
ה2 .O�מושא,V�פועל,S�נושא: נעשה שימוש בקיצורי� הבאי�אמרמלאור'
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(4) a. Devochka          kormit    sobaku        
נומינטיב�ילדה  אקוזטיב�את הכלב מאכילה ה  

"הילדה מאכילה את הכלב"
b.  Devochka sobaku kormit          SOV 

 c.  Sobaku devochka kormit          OSV  
 d. Sobaku kormit devochka          OVS  
 e.  Kormit sobaku devochka          VOS 
 f.  Kormit devochka sobaku           VSO 

של, מכיוו" שסדר המילי� ברוסית חופשי יחסית דוברי� ע� שפה תקינה מביני� את תפקיד� התחבירי
בגו% ובמספר בהווה(מתאימה לנושא הפועל נטיית. הצירופי� השוני� בהתבסס על מורפולוגיה

ו, ועתיד בבובמספר  הדר' העיקרית שמאפשרת.ומאפשרת לזהות את הנושא במשפטי� רבי�,)עברמי"
. על השמות במשפטהיחסה היחסה היחסה היחסה לדוברי רוסית לזהות את תפקידי הצירופי� במשפט היא באמצעות סימו"

�סמנטי בי" הפועל לשמות העצ� המשתתפי� במשפט�יחסה היא כלי המסמ" את הקשר התחבירי
.)accusative(ויחסת המושא הישיר נקראת אקוזטיב,)nominative(יחסת הנושא מכונה נומינטיב
קיימות ג� יחסת, שה" הבסיסיות ביותר בהרבה שפות ורוסית ביניה", נוס% על הנומינטיב והאקוזטיב

 ומכשיר)locative(ובכמה שפות ג� יחסות מקו�,)genitive( ויחסת בעל הקניי")dative(מושא עקי% 
)instrumental()יחסת(ברוסית כוללת מערכת היחסות שש יחסות עיקריות.)בדפוס, רות��וויניקבוט

 ).prepositionalויחסת, יחסת מכשיר, יחסת בעל קניי", יחסת מושא עקי%, יחסת מושא ישיר, נושא
ישנ" מספר(המימוש המורפולוגי של היחסה ברוסית נקבע לפי קבוצת הנטייה שאליה משתיי' הש�

והשתייכות שמות לאחת הקבוצות נקבעת בעיקר לפי המי" הדקדוקי וסיומת, ברוסיתקבוצות נטייה 
 נית" לראות דוגמאות עבור שמות עצ� חיי� ביחיד בשתי (6)�ו(5)בטבלה שלהל" ובדוגמאות ). המילה

נומינטיב(ושתי יחסות ) (6)וקבוצה שנייה בדוגמה (5) קבוצה ראשונה בדוגמה(קבוצות נטייה
זהה) ואקוזטיב . משמשות במחקר

(5) Devochk-a kormit    sobak-u
נומינטיב�הילדה אקוזטיב�את הכלב מאכילה   

"הילדה מאכילה את הכלב"
(6) Mal'chik kormit   kloun-a 

נומינטיב�הילד כילמא  אקוזטיב�את הליצ"   
"הילד מאכיל את הליצ""

 OVS����ווווOSV מבני מיקוד מבני מיקוד מבני מיקוד מבני מיקוד
בשני המבני�. בתנועה תחבירית של המושאSVO נגזרי� ממבנה הבסיס OVS�וOSVמבני מיקוד

 הפועל נע OVSבמבנה, בנוס% לכ'. לפני הנושא והפועל, המושא הישיר נע לעמדה ראשונה במשפט
בלשני� החוקרי� את מבנה משפטי המיקוד ברוסית ).)8(�ו(7)דוגמאות(לעמדה שלפני הנושא

מסכימי� כי מבני המיקוד נגזרי� בתנועה של המושא לעמדה שלפני הנושא הממוקמת גבוה יותר בע) 
לIP�ל: התחבירי במחקר הנוכחי ייבדק הא� אגרמטי�.3 ג� הפועל עולהOVSושבמבנה , CP� או

 
ב3 ל החוקרי� נבדלי�  נגזר מסיפוח המושא OSV מבנה,Bailyn (2002, 2004)לפי. המושאת יעד המדויק של תנועיחס

לKing (1995)ולפי , IP או לעמדה שמעל IP�ל לי כולל עלOVSמבנה . IP� הוא נגזר מסיפוח המושא I�ית הפועל
ל ל, Spec-IP (Bailyn, 2002, 2003, 2004; King, 1995)�ותנועת המושא או , IP (King, 1995)�או סיפוחו

 Ionin, 2001 .Lavine & Freidin (2001)) לפיSpec-TopPאו , Erechko, 2002 לפי (IPSpec-RefPלעמדה מעל 

 סיומת
 נומינטיב אקוזטיב

ua ראשונה' קב
-а שניה' קב
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י, מביני� משפטי מיקוד והא� העובדה ששמות,ש הבדל בי" משפטי מיקוד ע� וללא תנועת פועלהא�
. המשפטי�בהבנתהעצ� והמגדירי� מסומני� ביחסה מסייעת 

(7) OSV 

Mal'chikai devochka          kormit        ti 
אקוזטיב�ילד ה� הילדה נומינטיב את  מאכילה

"את הילד הילדה מאכילה"
(8) OVS 

Mal'chikai            kormitj    devochka             tj     ti    
אקוזטיב�את הילד נומינטיב� הילדה מאכילה   

"את הילד מאכילה הילדה"

 משפטי זיקהמשפטי זיקהמשפטי זיקהמשפטי זיקה
 ,Pughראו(סוג נוס% של משפטי� הנגזרי� בתנועה תחבירית שנכללו במחקר הנוכחי הוא משפטי זיקה

המחקר מתמקד בסוג נפו) של משפטי זיקה.) מבני זיקה שוני� ברוסית המודרנית לסקירה של2006
 "kotoryj "which ומשעבד מסוג) הילדה,)(9 בדוגמה(שיש לה� ראש נומינאלי, ברוסית

)Borras &  Christian, 1971; Peshkovskij, 1956; Pugh, 2006; Rudnev, 1968; Smirnitsky, 1975; 
Spencer, 1993(,או דוגמהר )4.)9

(9) Ehto             devochka                   kotoraja                        risuet     mal'chika 
ניטראלי� זה יחיד�נומינטיב�יחיד הילדה�נקבה�נומינטיב�ש מציירת   אקוזטיב�את הילד

"זאת הילדה שמציירת את הילד"
נגזרי� על ידי תנועה של צירו% שמני מתו' המשפט) כמו באנגלית ובעברית(משפטי הזיקה ברוסית

כפי שנית" לראות, ומחייבי� קישור בי" העקבה שבתו' המשפט המשועבד לראש הזיקה, המשועבד
5. (10) בדוגמה

(10) On     poterjal  knigui kotorujui Dina    kupila  ti
ש- את הספר הוא איבד  דינה קנתה

" הוא איבד את הספר שדינה קנתה"

במציעי� ל Spec-CP� כי המושא נמצא משערי� שהמושא מסתפח TP;Junghanns & Zybatow (1997)�או מסתפח
.)סיכו� השוואתי של הנחות עיקריות בנוגע לשינויי סדר המילי� ברוסית Sekerina (1997)ראו אצל(.AgrsP�ל

ל(קיימי� שני סוגי� של משעבדי�, בדומה לאנגלית, ברוסית4  chtoהאחד הוא משעבד,")ש"המקבילי� בעברית שניה�
ע, והאחר,C�ב הנמצא ב kotoryjהוא כינוי הזיקה, וסק המחקר הנוכחישבו " משעבד"כשהמונח . Spec-CPהנמצא

.נזכר לאור' המאמר הכוונה לכינוי הזיקה
הרכיב, לפי אחת מה". ג� לגבי ניתוח משפטי זיקה ברוסית ישנ" שתי גישות, בדומה לניתוח משפטי זיקה בשפות אחרות5

אל,)Whיק או צירו%ר(הנע מתו' המשפט המשועבד הוא אופרטור  והקישור בי" , Spec-CP (Haegeman, 1994)הנע
 ניתוח כזה של משפטי זיקה בשפות.(Williams, 1980)אינדקסציה�האופרטור לבי" ראש הזיקה מתבצע באמצעות קו

 Lavine; עבור רוסית ופולניתSzczegielniak (2005a, 2005b); עבור רוסיתSpencer (1993) סלאביות נית" אצל
ב, הגישה השנייה. עבור אוקראינית(2003) גורסת כי ראש הזיקה , Kayne (1994)�וVergnaud (1974)�ששורשיה

לSpec-CPעצמו נע מתו' המשפט המשועבד אל   (CP Citko, 2004� ומש� ממשי' לעמדת ראש הזיקה שמעל
זהל). מציגי� גרסאות של ניתוח זה עבור שפות סלאביותSzucsich, 2003�ו  כינוי זיקה הכוללwh-DP,פי ניתוח

kotoryj כראש°Dוראש הזיקה כמשלי� NP שלו נע מעמדת המשלי� שלVל�Spec-CP ה ממשי' NP ולאחר מכ"
מ  ההבדל בי" התיאוריות אינו רלוונטי למחקר הנוכחי משו� ששתיה" מציעות. לעמדת ראש הזיקהSpec-CP�ועולה

.CP תנועה מתו' המשפט המשועבד אל
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ל ג� תיאוריות, היוצרת סדר מרכיבי� לא קנוניCP�מאחר שמשפטי זיקת מושא נוצרי� בתנועה
הוג� תיאוריות שלפיה" הבעיה בהבנה היא בצו, שלפיה" הבעיה בהבנה היא בתנועה  מנבאות CP�מת

. שאנשי� ע� אפאזיה אגרמטית יתקשו בהבנת משפטי זיקת מושא ברוסית
). ביחיד בלבד(מספר ומי", תכונה חשובה של משפטי זיקה ברוסית היא שהמשעבד בה� מוטה ליחסה

ליחסהה ה, משועבדתה בפסוקיתת העקביחסשל המשעבד מתאימה  שלו מתאימות מספרוהמי" ונטיות
והבה� מבצעשבמשפטי�. ראש הזיקה של למי" ולמספר מהפעולה  ישויות חיותה� פעולה המושפע

חד, ביחיד �מורפוהקטגוריותה לבי" המשעבדשלתולוגיהסיומת המורפחד ערכי בי"�ישנו מיפוי
: של יחסה ומי"תחביריות

 זכר נקבה יחסה מי"
 kotoraja kotoryj נומינטיב
kotoruju kotorogo אקוזטיב

המסמ" את המי" של ראש, בעברית"שהיא","שהוא","שאותה","שאותו"דבר דומה למשעבדה
] הילד נישקשאותהשאותהשאותהשאותה[הילדה"למשל במשפט(ואת היחסה שהוא מקבל בתו' המשפט המשועבד, הזיקה

 א� אגרמטי� מסוגלי� להגיעCP.6התא� זה בי" ראש הזיקה למשעבד מתקיי� בצומת )."יצאה במחול
 ה� צפויי� להיות מסוגלי� להשתמש ברמזי היחסה והנטייה כדי לזהות מיהו מבצע,CPלצומת

ל. ג� א� המשפט כולל תנועה, הפעולה במשפט  ה� לא יוכלו CP�א' א� ה� אינ� מסוגלי� להגיע
.להשתמש ברמזי� המורפולוגיי� שכולל המשעבד

המשפט המשועבד יכול: בזיקת מושא ברוסית הסדר בי" הנושא לפועל בפסוקית משועבדת חופשי
בספרות . VS7(11) ע� העדפה מסוימת של דוברי רוסית לסדר SV או בסדר VSלהופיע בסדר

א' מכיוו", בתו' משפטי זיקה ברוסית VSהבלשנית לא נמצאה התייחסות לניתוח התחבירי של סדר
ל, נית" להניח שג� במבני� אלה חלה עליה של הפועל, SVOשסדר המילי� הבסיסי הוא  ,I�לפחות
8. במשפטי� עיקריי�VSבהתא� לניתוחי� של סדר

ו (Williams, 1980)במסגרת חוק הפרדיקציה6 ב CP�ראש הזיקה  (-phiמי" ויחסה, מספר, גו%מקיימי� יחסי התא�
(features . ראשCב  נושאCהיותו של ראש . Spec-CP (Browning, 1987)�מקיי� יחסי התא� ע� משעבד הנמצא

phi-features הנ  (,AgrCP Split Comp Hypothesis�ו CP: לי�כולל שני היטה CPחת מבנה מפוצל של מאפשרת
(Shlonsky, 1994 . 

.דוברי� ילידיי� של רוסית 15 בהתבסס על שיפוטי� של7
עליית ככוללי� את במשפט העיקרי המנתחי� משפטי� ע� פועל במקו� הראשו" King (1995)�וBailyn (2004)ראו8

כי ה� מציעי.ר מעמדת המקור לצמתי� גבוהי� יותהפועל לינגזר בעל VSOמבנה� א'(I�ית הפועל מעמדת המקור
 ,Junghanns & Zybatow( VP-Evacuation Hypothesisלפי.)Kallestinova & Slabakova, 2007ראו ג� את

ל VOS מבנה)1997 לVOASולפיכ' המבנה , TP�משק% תנועת הפועל ל.C� מצרי' תנועת הפועל  אינהC�תנועה זו
 הסבר VP-Evacuation Hypothesis מעדיפי� על פני Junghanns & Zybatow חיווי ברוסית ולכ" נפוצה במשפטי

ה VOSהמבנה: עיקריאחר למיקומו הראשו" של הפועל במשפט ואינו מערב VP�משק% סיפוח של הנושא מימינו של
יתוח כ" צרי' לכלול תנועת פועלהנ, שהוא הסדר המקובל יותר, בפסוקית זיקהVSהסדרא' ייתכ" שעבור. תנועת פועל

ב "chto "whatתמיכה לכ' באה ממשפטי זיקה ברוסית ע� ראש נומינאלי ומשעבד מסוג.C�ל העובדה.C�אשר נמצא
ה, בפסוקית הזיקה אינו דקדוקי VS שבמשפטי זיקה כאלה הסדר זה( תפוסהC�מעידה על כ' שכאשר עמדת במקרה

מעליית, לפחות במשפטי זיקה, נגזר VSומכא" שהסדר, לעלות אל לפני הנושאהפועל אינו יכול,)על ידי המשעבד
ל אינו אפשרי VSOמציי" כי הסדר Bailyn (2004)ג�). ותודה ללולה קרסנטי על הארגומנט הזה(C�הפועל

.י�במשפטי� משועבד
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(11) Ehto           mal'chik                  kotorogo                    risuet     devochka 
זה�נומינטיב� הילד יחיד�זכר�אקוזטיב�ש נומינטיב מציירת�הילדה ניטראלי�יחיד  

"זה הילד שאותו מציירת הילדה"

מאפשרי�, והעושר המורפולוגי של הרוסית מצד שני, מגוו" המבני� ברוסית הנגזרי� בתנועה מצד אחד
כיצד דוברי רוסית ע� אגרמטיז� מביני�: לבחו" שתי שאלות מחקר בהקשר לאגרמטיז� ברוסית

� כגו" ההתא(תחביריי��ומהו תפקיד� של רמזי� מורפו, ומפיקי� משפטי� הנגזרי� בתנועה תחבירית
ביחסה ובמי" בי" ראש הזיקה למשעבד במשפטי זיקה וסימו" היחסה על הצירופי� השמניי� במשפטי

. בהבנת משפטי� אלה) מיקוד

 מחקרמחקרמחקרמחקרההההתתתת שיטשיטשיטשיט
 נבדקי�נבדקי�נבדקי�נבדקי�

פרטיה�(שלושה נבדקי� ע� אפאזיה אגרמטית: דוברי� ילידיי� של רוסית18במחקר השתתפו
. נבדקי� ללא לקות שפתית15�ו)1מתוארי� בטבלה 

הפקה, דיבור מצומצ� ולא שוט%: הדיבור של שלושת הנבדקי� האפאזי� אופיי" בקשיי הפקה ניכרי�
ה�. ההבנה ברמת המילה הבודדת היתה תקינה. וטעויות במורפולוגיה נטייתית, מועטה של פעלי�

ע א"אובחנו כסובלי� מאפאזיה אגרמטית , ILAT(ל.י.ש ברוקה באמצעות הגרסה הרוסית של מבח"
.(BAFLA, Friedmann, 1998) ובאמצעות מבדקי� מסוללת המבדקי� התחבירית בפלא) 1965, שכטר

. ואצל אחת בעקבות חבלה מוחית חודרנית, אצל שניי� מהנבדקי� האפאזיה היתה בעקבות אירוע מוחי
.לשלושת� היתה המיפלגיה ימנית

ט א, היתה בעקבות ארוע מוחי איסכמי.א.האפזיה של  טמי� באיזור האספקה של שגר� למספר
ואיסכמיה, שברי� באיזור פרונטלי משמאל, היתה חבלה מוחית חודרנית.ב.לא. השמאליMCA�ה

היה נזק בהמיספרה.ש.לפ. ע� פגיעה חמורה באיזורי שפה, בחלקי� נרחבי� של ההמיספרה השמאלית
. השמאלית באיזור האחורי של האונה הפרונטלית

לכל נבדק אגרמטי הותאמו חמישה נבדקי. נבדקי� ללא לקויות שפתיות15קבוצת הביקורת כללה
).2טבלה(שנות לימוד ומש' החיי� בישראל, מי", ביקורת התואמי� לו בגיל

 תיאור הנבדקי� האגרמטי�.1טבלה
 מש' חיי�שנות לימוד ידי6ת מי" גילת/נבדק

 בישראל
חודשי�' מס

לאחר הפגיעה 
3 10 10פחותל ימנית נקבה 52.א.ט
9613 ימנית נקבה 16.ב.א
5 810לפחות ימנית זכר 52.ש.פ
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 נבדקי ניסוי ונבדקי ביקורת תואמי�.2טבלה
ת ניסוי/נבדק נבדקי ביקורת

מש' חיי� בישראל שנות לימוד מי" גיל
45-61.א.ט

M=55 15-18 נשי� 
M=16 

6-14 
M=9 

17-26.ב.א
M=20 11-17 נשי� 

M=13 
5-15 
M=8 

41-57.ש.פ
M=48 10-18 גברי� 

M=14 
6-15 

M=11 

 כלי� והלי' כלי� והלי' כלי� והלי' כלי� והלי'
 הבנההבנההבנההבנה
 כלי�כלי�כלי�כלי�

 הושוו SVOמשפטי� פשוטי� ללא תנועה מסוג. ניסוי ההבנה כלל משפטי� שאיפשרו מספר השוואות
משפטי� ע� תנועה שבה� סדר המרכיבי� קנוני, משפטי זיקה ומשפטי מיקוד�למשפטי� ע� תנועה

לא,)זיקת מושא ומשפטי מיקוד( הושוו למשפטי� ע� תנועה ע� סדר לא קנוני)זיקת נושא( משפטי�
ומשפטי זיקת, קנוניי� ע� תנועה הכוללי� רמז מורפולוגי הושוו לכאלה שאינ� כוללי� רמז מורפולוגי

 . SV הושוו למשפטי זיקת מושא שבה� הפסוקית היא בסדר VSמושא שבה� פסוקית הזיקה היא בסדר 
 משפטיSVO ;60 משפטי� פשוטי� ללא תנועה מסוג30: משפטי� הפיכי� סמנטית200וי כלל הניס

ו54: משפטי זיקה110�ו; OVS מסוג30�וOSV מסוג30: מיקוד  משפטי זיקת56� משפטי זיקת נושא
–ומחצית� , VSבמחצית ממשפטי זיקת המושא הרכיבי� בפסוקית המשועבדת היו בסדר. מושא
עבור המשפטי� שבה�. ממי" זהה–ובחצי, צי ממשפטי הזיקה הדמויות היו ממי" שונהבח. SVבסדר

ראו דוגמאות למשפטי(מחצית מהמשעבדי� היו בזכר ומחצית בנקבה, הדמויות היו ממי" שונה
. סדר הצגת המשפטי� היה רנדומאלי.בכל המשפטי� הדמויות הופיעו ביחיד בלבד).3המטרה בטבלה 

 גמה לצמד תמונות המציגות דמויות ע� מי" שונה במטלת התאמת משפט לתמונהדו.2תרשי�



55אפאזיה אגרמטית ברוסית

 תמונה�דוגמאות למשפטי מטרה במטלת התאמת משפט.3טבלה
משפט פשוטמשפט פשוטמשפט פשוטמשפט פשוט

SVO devochka            risuet    mal'chika 
נומינטיב�אקוזטיב מציירת הילדה�את הילד  

"הילדה מציירת את הילד"
OSV ehtogo                              mal'chika      devochka          risuet 

ה�נומינטיב ילד�מציירת הילדה יחיד�זכר�אקוזטיב�אקוזטיב את  
"את הילד הזה הילדה מציירת"

OVS ehtogo                             mal'chika     risuet      devochka 
ה� מציירת ילדנומינטיב� הילדה יחיד�זכר�אקוזטיב�אקוזטיב את  

"את הילד הזה מציירת הילדה"
 זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא

 מי" זההמי" זההמי" זההמי" זהה
ehto             devochka           kotoraja                      risuet     zhenshhinu 

ניטראלי�זה נומינטיב�הילדה  יחיד�נקבה�נומינטיב�ש  �את האישה מציירת 
 אקוזטיב

"ת הילדה שמציירת את האישהזא"

 מי" שונהמי" שונהמי" שונהמי" שונה
ehto             devochka           kotoraja                         risuet     mal'chika 

ניטראלי�זה נומינטיב�הילדה  יחיד�נקבה�נומינטיב�ש  �את הילד מציירת 
 אקוזטיב

"זאת הילדה שמציירת את הילד"
 זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא

 מי" זההמי" זההמי" זההמי" זהה
 VSסדר סדר סדר סדר

ehto             devochka           kotoruju                        risuet     zhenshhina 
ניטראלי�זה נומינטיב�הילדה  יחיד�נקבה�אקוזטיב�ש  �האישה מציירת 

 נומינטיב
"זאת הילדה שאותה מציירת האישה"

 מי" זההמי" זההמי" זההמי" זהה
 SVסדר סדר סדר סדר

ehto             devochka            kotoruju                       zhenshhina         risuet 
ניטראלי�זה נומינטיב�הילדה  יחיד�נקבה�אקוזטיב�ש  �מציירת האישה 

 נומינטיב
"זאת הילדה שאותה האישה מציירת"

 מי" שונהמי" שונהמי" שונהמי" שונה
 VSסדר סדר סדר סדר

ehto             mal'chik           kotorogo                    risuet      devochka   
ניטראלי�הז נומינטיב�הילד  יחיד�זכר�אקוזטיב�ש  נומינטיב�הילדה מציירת   

"זה הילד שאותו מציירת הילדה"
 מי" שונהמי" שונהמי" שונהמי" שונה

 SVסדר סדר סדר סדר
ehto             mal'chik           kotorogo                      devochka             risuet 

ניטראלי�זה נומינטיב�הילד  יחיד�זכר�אקוזטיב�ש  נומינטיב�מציירת הילדה   
"זה הילד שאותו הילדה מציירת"

 הלי'הלי'הלי'הלי'
המשפטי� הוקראו על ידי נסיינית: הבנת המשפטי� נבדקה באמצעות מטלת התאמת משפט לתמונה

דוברת ילידית של רוסית והנבדק התבקש להצביע על התמונה המתאימה מבי" שתי תמונות שהוצגו על 
מס(ה אחת מעל השניי, אותו עמוד תמונה אחת התאימה למשפט ובתמונה השנייה).2' ראו תרשי�

הנסיינית, וא� הנבדק ביקש זאת, המטלה בוצעה ללא הגבלת זמ". התפקידי� התמאטיי� היו הפוכי�
.חזרה על המשפט
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 חזרהחזרהחזרהחזרה
 כלי�כלי�כלי�כלי�

 משפטי21�ו, OVS מסוגOSV ,5 מסוגSVO ,6 מסוג6: משפטי� הפיכי� סמנטית38המבדק כלל
חמישה ממשפטי זיקת המושא כללו תנועת פועל). מסוג זיקת מושא12, מסוג זיקת נושא9(קה זי

. כל המשפטי� כללו פועל ביחיד בזמ" הווה. בפסוקית המשועבדת
 הלי'

לה.א.ט, במטלה זו השתתפה רק אחת הנבדקות . היא התבקשה לחזור במדויק על כל משפט שהוקרא
י וא� הנבדקת, המטלה בוצעה ללא הגבלה בזמ". לידית של רוסיתהמשפטי� הוקראו על ידי דוברת

.הנסיינית חזרה על המשפט, ביקשה

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
 הבנההבנההבנההבנה

אגרמטי� דוברי רוסית. הראו הממצאי� תוצאות דומות לתוצאות שנמצאו בשפות אחרות, באופ" כללי
ומשפטי זיקת מתקשי� בהבנת משפטי� הפיכי� לא קנוניי� הנגזרי� בתנועה כגו" משפטי מיקוד 

ומשפטי�, מושא�פועל� משפטי� פשוטי� בסדר נושא–ומביני� טוב יותר משפטי� ללא תנועה, מושא
כמו כ" נמצא כי הרמזי�. כמו משפטי זיקת נושא, הכוללי� תנועה א' סדר המרכיבי� בה� קנוני

. המורפולוגיי� לא מסייעי� לה� בהבנת משפטי זיקת המושא ומשפטי המיקוד

ה  ביקורתקבוצת
על מנת לבחו" הא� קיי�. המשפטי� הצלחה בכל מבני100%�ל95%ביצועי נבדקי הביקורת נעו בי"

נערכו תשעה מבחני, הבדל בי" שלוש תתי הקבוצות של קבוצת הביקורת שהותאמו לשלושת הנבדקי�
המ: משתנה תלוי; קבוצה�תת: משתנה בלתי תלוי(כיווניי��אנובה חד בנה מידת ההצלחה בהבנת

וכתוצאה, לא נמצא הבדל מובהק בי" תתי הקבוצות בא% מבנה מתו' תשעת המבני� שנבדקו). הנבדק
.מכ' הוחלט להתייחס אל קבוצת הביקורת כאל קבוצה אחת

 קבוצת הניסוי
 SVO ,,,,OSV ,,,,OVSמשפטי� מסוג משפטי� מסוג משפטי� מסוג משפטי� מסוג

נמ. נערכו מבחני בינו�, על מנת להשוות את ביצועי הנבדקי� לרמת ניחוש צא כי הבנת ברמת הקבוצה
 OSVהבנת המשפטי� מסוג, לעומת זאת. היתה באופ" מובהק מעל ניחושSVOמשפטי� מסוג 

. היתה ברמת ניחושOVS�ו
ט  מעל SVO: הראו את המגמות הקבוצתיות.ש.פ�ו.א.מניתוח הביצועי� האינדיבידואליי� עולה כי

א. ברמת הניחושOVS�וOSV, ניחוש ג� באלו הכוללי�(ש בכל המבני� היו מעל ניחו.ב.ביצועיה של
 בהשוואה למבני� ע� תנועה (SVO)א' ג� היא הראתה ביצוע טוב יותר במבנה ללא תנועה,)תנועה

)OSV ו�OVS()9.)4טבלה

. כתוצאה מאילוצי� שוני� הועבר לכל נבדק מספר מעט שונה של פריטי� מכל סוג9
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 SVO ,OSV ,OVSהבנת משפטי� מסוג: קבוצת ניסוי.4טבלה
SVO OSV OVS אחוז נכו" מתו' אחוז נכו" מתו' אחוז נכו" מתו'ת/נבדק 

2175%261454%281346% 28.א.ט
2586%281968%292069% 29.ב.א
2067%301240%281657% 30.ש.פ

 4958% 85 4554% 84 6676% 87ככככ""""סהסהסהסה

פי(נערכו מבחני חי בריבוע או מבחני פישר, על מנת לבחו" את השפעת מבנה המשפט על ההבנה על
בי) מספר הפריטי� ברמת הקבוצה נמצא כי הבנת משפטי." הביצועי� במבני� מסוגי� שוני�להשוואה

SVO היתה טובה במובהק מהבנת משפטי� מסוג OSV ,χ2 = 9.32, p = ,OVS�ו, 002.
χ2 = 6.44, p = , יחדיוOVS�וOSV ג� הובנו במובהק טוב יותר ממשפטי SVOמשפטי.01.

χ2 = 10.04, p = ,OVS דלה באופ" מובהק מהבנת משפטי לא נבOSVהבנת משפטי . 002.
χ2 = 0.28, p = .59.

ט, כל אחד מהנבדקי� הראה מגמה זהה למגמה הקבוצתית היתה SVOהבנת משפטי.ב.א�ו.א.אצל
פ, במובהק טובה מהבנת משפטי המיקוד היתה טובה במובהק רק מהבנת SVOהבנת משפטי.ש.ואצל

.שני סוגי משפטי המיקודאצל כול� לא נמצא הבדל בי" . OSVמשפטי 
 המשווה ביצוע אינדיבידואלי ע� ביצוע של Crawford & Howell (1998)שלt באמצעות מבח"
.נבדק הא� קיי� הבדל בי" ביצועי כל אחד מנבדקי הניסוי לבי" ביצועי קבוצת הביקורת, קבוצת ביקורת

ע�, הצלחה100%�ל95%נעו בי" OVS�ו SVO ,OSVביצועי נבדקי הביקורת במשפטי� מסוג
 (,SVOנמצא כי בכל אחד מהמבני�. OVS)�ו(OSV הצלחה 99.5%�ו(SVO) 100%ממוצע של

(OVS, OSVכל אחד מנבדקי הניסוי הבי" את המשפטי� באופ" מובהק פחות טוב מנבדקי הביקורת ,
t(14) > 22.72, p < .0001.

 משפטי זיקהמשפטי זיקהמשפטי זיקהמשפטי זיקה
 זיקת נושא

ב ה" עבור משפטי זיקת נושא ע� רמז, אופ" מובהק מעל רמת ניחושהבנת משפטי זיקת נושא היתה
ברמת הקבוצה ועבור כל אחד מהנבדקי�, מורפולוגי של מי" וה" עבור זיקת נושא ללא רמז זה

לא נמצא הבדל בי" הבנת משפטי זיקת נושא ע� רמז מורפולוגי של מי" לבי" ). באמצעות מבח" בינו�(
זההבנת משפטי זיקת נושא ללא רמז χ2,ה" ברמת הקבוצה, מורפולוגי = 0.16, p =  וה" עבור כל,69.

 אצל א% אחד מה� לא נמצא הבדל בי" משפטי זיקת נושא ממי" זהה וממי" שונה: אחד מהנבדקי�
(p ≥ לאור זאת בניתוחי� להל" הוחלט להתייחס לקבוצת משפטי זיקת נושא כאל).5טבלה( (16.

ל, קבוצה הומוגנית ג� בחישוב שני סוגי ". ללא רמז מורפולוגי של מי"/ע�"תתי קבוצות ללא הבחנה
כי הבנת משפטי זיקת נושא היתה באופ") באמצעות מבח" בינו�(משפטי זיקת הנושא יחד נמצא 

.מובהק מעל ניחוש ה" ברמת הקבוצה וה" ברמה האינדיבידואלית
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)" שונהמי/ מי" זהה(הבנת משפטי זיקת נושא: קבוצת ניסוי.5טבלה
כ זיקת נושאכ זיקת נושאכ זיקת נושאכ זיקת נושא""""סהסהסהסה מי" שונהמי" שונהמי" שונהמי" שונה מי" זההמי" זההמי" זההמי" זהה  אחוז נכו" מתו'אחוז נכו" מתו' אחוז נכו"מתו'ת/נבדק

1986%231670%453578% 22.א.ט
1878%241875%473677% 23.ב.א
1872%231983%483777% 25.ש.פ

 10877% 140 5376% 70 5579% 70ככככ""""סהסהסהסה

, הראה יכולת הבנת משפטי זיקת נושא נמוכה באופ" מובהק מזו של קבוצת הביקורתכל נבדק ניסוי
של, הצלחה100%�ל97.5%שביצועיה� נעו בי"  ,t(14) > 23.35, הצלחה99.7%ע� ממוצע

p < .0001.

 זיקת מושא
,דת בפסוקית המשועבVSברמת הקבוצה לא נמצא הבדל מובהק בי" הבנת משפטי זיקת מושא ע� סדר

SV ,χ2לבי" הבנת משפטי זיקת מושא ע� סדר = 1, p = ממצא זה התקבל ג� עבור הביצועי�.32.
χ2,האינדיבידואליי� ≥ .04, p ≥  כתוצאה מכ' בניתוחי� להל" הביצועי� בהבנת 10.)6טבלה(26.

.אלה סוכמו יחדמשפטי זיקת מושא משני סוגי�

) בפסוקית הזיקהSVאו VSבסדר(הבנת משפטי זיקת מושא.6טבלה
 אחוז נכו" מתו' אחוז נכו" מתו'ת/נבדק SV סדרסדרסדרסדר VS סדרסדרסדרסדר

1458%261142% 24.א.ט
1667%251664% 24.ב.א
750%12542% 14.ש.פ

 3251% 63 3760% 62ככככ""""סהסהסהסה

זה, הבנת משפטי זיקת מושא בר, ה" הכוללי� רמז מורפולוגי של מי" וה" ללא רמז ה", מת הניחושהיתה
א(ברמת הקבוצה וה" עבור כל אחד מהנבדקי� שבו ביצעה מעל, בתנאי ללא רמז מורפולוגי.ב.מלבד

(רמת ניחוש לא נמצא הבדל מובהק בי" הבנת משפטי זיקת מושא ע� רמז מורפולוגי לבי").7טבלה)
χ2,הבנת משפטי זיקת מושא ללא רמז מורפולוגי = 0.1, p = כ.74. ל אחד מהנבדקי� לא נמצא ג� עבור

χ2,הבדל מובהק בי" משפטי זיקת מושא ע� וללא רמז מורפולוגי ≥ 0.93, p ≥ כתוצאה מכ' . 33.
ללא הבחנה בי", בניתוחי� להל" נעשתה התייחסות לקבוצת משפטי זיקת מושא כאל קבוצה הומוגנית

.משפטי� ע� וללא רמז מורפולוגי של מי"
ט. זיקת מושא היתה ברמת ניחושהבנת משפטי, ברמת הקבוצה היו ברמת.ש.פ�ו.א.הביצועי� של

א, ניחוש זה, הראתה ביצוע נמו'.ב.ואילו מס(א' מעט מעל ניחוש במבנה ).7' טבלה

פ 10 מתבסס רק על מחצית ממשפטי זיקת המושא בגלל תקלה בתיעוד הנתוני� עבור חלק.ש.ניתוח הנתוני� של
. מהמשפטי� שהועברו לו
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 הבנת משפטי זיקת מושא ע� וללא רמז נטיית מי": קבוצת ניסוי.7טבלה
כ זיקת מושאכ זיקת מושאכ זיקת מושאכ זיקת מושא""""סהסהסהסה מי" שונהמי" שונהמי" שונהמי" שונה מי" זההמי" זההמי" זההמי" זהה  אחוז נכו" מתו' אחוז נכו" מתו' אחוז נכו" מתו'ת/נבדק

1248%251352%502550% 25.א.ט
1771%251560%493265% 24.ב.א
1244%261558%532751% 27.ש.פ
 8455% 152 4357% 76 4154% 76ככככ""""סהסהסהסה

צע של ע� ממו, הצלחה100%�ל97.5%ביצועי נבדקי הביקורת בהבנת משפטי זיקת מושא נעו בי"
נמצא כי הביצוע של כל נבדק ניסוי בהבנת זיקת מושא היה נמו' במובהק ביחס. הצלחה99.8%

t(14) > 48.14, p, לביצועי קבוצת הביקורת < .0001.

 השוואה בי" זיקת נושא לזיקת מושא
 ואילו, ברמת הקבוצה נמצא כי הבנת משפטי זיקת נושא היתה באופ" מובהק מעל ניחוש, כפי שצוי"

ט. הבנת משפטי זיקת מושא היתה ברמת הניחוש �ו.א.ברמה אינדיווידואלית דפוס זה נמצא תק% עבור
הבנת משפטי זיקת נושא).8טבלה(הראתה ביצוע מעל ניחוש ג� במשפטי זיקת מושא.ב.א,.ש.פ

χ2, ה" עבור הקבוצה היתה באופ" מובהק טובה יותר מהבנת משפטי זיקת מושא = 15.49, p < .0001,
ט χ2,באופ" אינדיבידואלי.ש.פ�ו.א.וה" עבור ≥ 7.41, p ≥ א.005. היתה הבנה טובה יותר.ב.ג� אצל

,של משפטי זיקת נושא בהשוואה להבנת משפטי זיקת מושא א' ההבדל לא היה מובהק
χ2 = 1.48, p = .22.

 הבנת משפטי זיקת נושא וזיקת מושא: קבוצת ניסוי.8טבלה
קת נושאקת נושאקת נושאקת נושאזיזיזיזי  אחוז נכו" מתו' אחוז נכו" מתו'ת/נבדק זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא 

3578%502550% 45.א.ט
3677%493265% 47.ב.א
3777%532751% 48.ש.פ

 8455% 152 10877% 140ככככ""""סהסהסהסה

) 56%, 94/169(ברמה הקבוצתית לא נמצא הבדל מובהק בי" הצלחה בהבנת משפטי מיקוד, בנוס%
χ2,)55%, 84/152(פטי זיקת מושא להצלחה בהבנת מש = 0.004, p = .95.

 חזרהחזרהחזרהחזרה
היא הצליחה לחזור במדויק על כל המשפטי� במבנה .).א.ט(מטלת החזרה הועברה לנבדקת אחת

SVO ,%כי. א' הציגה קשיי� ניכרי� בחזרה על כל המבני� האחרי� אשר כוללי� תנועה של צירו נמצא
p היתה טובה במובהק מהחזרה על שני משפטי מיקודSVOהחזרה על משפטי  = ההיא הית:)(003.

OSV (p טובה במובהק מחזרה על משפטי =  OVS ומובהקת גבולית בהשוואה למשפטי, (008.
(p = כ". (06.  בהשוואה לזיקת נושאSVOבאופ" מובהק היו יותר חזרות נכונות על מבני� מסוג, כמו

(p < p) וזיקת מושא (001. = במטלת החזרה לא נמצא, מעניי" לציי" שבשונה ממטלת ההבנה. (001.
הבדל מובהק בי" מספר החזרות הנכונות על משפטי זיקת נושא לבי" מספר החזרות הנכונות על משפטי 

p) זיקת מושא = .36).
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ב.א.חמש נבדקות הביקורת המותאמות לט מהשוואת. הצלחה בכל המבני�100%�ביצעו את המטלה
ט ט.א.ביצועי , SVOחזרה היטב על כל המשפטי� במבנה.א.ע� ביצועי קבוצת הביקורת עולה כי

ואילו בחזרה על שאר המשפטי� נמצא הבדל מובהק בי" ביצועיה לבי", בדומה לקבוצת הביקורת
> p) מהמבני�ביצועי קבוצת הביקורת בכל אחד  ).9טבלה( (0001.

מס.9טבלה  תגובות נכונות: וגי� שוני�מטלת חזרה על משפטי�
SVO OSV OVS זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא 

 100%.א.ט
(6/6) 

0% 
)0/5(

40% 
(2/5) 

0% 
(0/9) 

17% 
(2/12) 

 100% ביקורת
)6/6(

100% 
)6/6(

100% 
)5/5(

100% 
)9/9(

100% 
)12/12(

 ניתוח טעויות בחזרה
ניתוח טעויות החזרה נכלל המבעב, כדי להעניק לביצועי הנבדקת את האשראי המקסימאלי להפקה

מילה בודדת, הראשו" שהיה דמוי משפט ולא היתה התייחסות לגישושי� ראשוניי� שכללו חלקי מילה
בטבלה. מתגובותיה היו שגויות ולמעלה ממחצית מהתגובות היו לא דקדוקיות87%. או צירו% מילי�

ע� מוצגי� סוגי התגובות השגויות ואחוזיה� מכלל התגוב10' מס ות השגויות בחזרה על משפטי�
רוב ההפקות הדקדוקיות אופיינו). מסמ" ש� ביחסת מושאO, מסמ" ש� שהופק ביחסת נושאS(תנועה 

בVSO�וOVSומבני,) מס' ההפקות הדקדוקיותSVO)67%במבנה   מההפקות8%�וב25%� הופקו
 במבנה בעל שני שמות באותה,בי" היתר, ההפקות הלא דקדוקיות אופיינו. בהתאמה, הדקדוקיות

).כ ההפקות לא דקדוקיות" מסהOVO)53%�וSVS: יחסה

 פרוט טעויות חזרה על מבני� ע� תנועה.10טבלה
 מבנה תגובה שגויהמבנה תגובה שגויהמבנה תגובה שגויהמבנה תגובה שגויה

תגובה תגובה תגובה תגובהככככ""""סהסהסהסה מבנה מטרהמבנה מטרהמבנה מטרהמבנה מטרה לא דקדוקילא דקדוקילא דקדוקילא דקדוקי דקדוקידקדוקידקדוקידקדוקי
 אחר SVO OVS VSOSVS OVO נכונהנכונהנכונהנכונה

OSV 50----41
OVS 52---111

905-11-2*זיקת נושא
233-1-3 12 זיקת מושא

48% 39% 13%ככככ""""סהסהסהסה
(כמילה בודדת(כולל מקרי� שבה� קדמה למבני� המופקי� הפקת משעבד* ).ל לגבי מטרה מסוג זיקת מושא"כנ)

של יחסי משמעותשימרו) 67%(חזרות שמונה,אשר היוו מבני� דקדוקיי�חזרההטעויות12י"ב
מכל) 5/6(83%"שה, הופקו עבור משפטי זיקת נושא) 63%, 5/8(יותר ממחצית". משפט המטרה

מחצית רק עבור משפטי זיקת מושא, לעומת זאת.זההשגויות א' דקדוקיות על מבנההחזרות 
א'ה חזרותהמ את) 50%, 3/6(דקדוקיות שגויות . המשמעות של משפט המטרהייחסשימרו

שונות היו זיקהמבניעל לא רק שהחזרות,כלומר.זרה לא היה א% מבנה זיקה תקי"החטעויות בי"
 רק הפקה אחת היתה בעלת. תקי" כלשהומשפט זיקהג� א% אחת מה" לא כללה, ממשפטי המטרה
 המאופיי" במשעבד ביחסת אקוזטיב ובארגומנט בפסוקית משועבדת)לא דקדוקי(מבנה דמוי זיקה

ומקרה, השמטת פועל אחת, נוספות כללו חמש השמטות של אחד הארגומנטי�טעויות. באותה יחסה
ש�האחד של אי התאמה בי" יחסת  .העצ� מגדיר ליחסת
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 מילה בלתי היוצר,חשו% ללא מורפולוגית יחסהש� עצ� מעניי" לציי" כי הנבדקת לא הפיקה א%
ש. אפשרית ברוסית שהיו היחסות(ואקוזטיבביחסת נומינטיב הפיקה היו.א.ט�כל שמות העצ�

כ".)היחידות ג� במשפטי המטרה באופ" מובהק הופקו: מהפקת צירופי� שמניי�לא נמנעה.א.ט, כמו
,בה� אחד הצירופי� הושמטשיותר מבני� ע� שני צירופי� שמניי� בהשוואה למבני� 

χ2 = 21.41, p < ,ה וביחידבכל סוגי המשפטי� כאשר הפועל הופק הוא הופק בזמ" הוו.0001.
.כבמשפטי המטרה

 דוגמאות לטעויות בחזרה
 OSV�משפט מטרה)12(

Ehtogo              klouna                     medvezhjonok   obnimaet 
אקוזטיב�אקוזטיב הזה�נומינטיבי את הליצ"�מחבק הדוב  

"את הליצ" הזה הדובי מחבק"
 תגובה

Ehtogo              klouna                   obnimaet  medvezhjonka 
אקוזטיב�אקוזטיב הזה� את הליצ" מחבק אקוזטיב�את הדובי  

"את הליצ" הזה מחבק את הדובי"
 זיקת נושא� משפט מטרה)13(

Ehto     devochka    kotoraja                 tolkaet  mal'chika 
זה נומינטיב�הילדה נקבה�נומינטיב�ש דוחפת אקוזטיב�את הילד

"זאת הילדה שדוחפת את הילד"
 תגובה

Kotoraja…             devochka            tolkaet  mal'chika 
ש�אקוזטיב דוחפת הילדה�את הילד נקבה�נומינטיב�נומינטיב  

"הילדה דוחפת את הילד..ש"
א זיקת מוש� משפט מטרה)14(

Ehto  mal'chik       kotorogo           tolkaet  devochka 
ש נומינטיב�הילדה זהנומ� הילד זכר�אקוזטיב� דוחפת ינטיב  

ש" "אותו דוחפת הילדהזה הילד
 תגובה

Ehto   mal'chik      kotorogo…    ehto  kotorogo…   mal'chik        tolkaet devochka 
זה נומינטיב� הילד זכר� אקוזטיב�ש זה זכר�אקוזטיב�שנומינטיב� דוחפת הילדנומינטיב�הילדה

"הילד דוח% הילדה... זה שאותו... זה הילד שאותו"

 דיו"דיו"דיו"דיו"
הבנה והפקה של מבני�: מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחו" שני נושאי� בהקשר לאגרמטיז� ברוסית

של, תחביריתנגזרי� בתנועהה . תחביריי� בהבנת משפטי� אלה� רמזי� מורפוותפקיד�

 הבנההבנההבנההבנה
 שהבנת מבני עודב, זיקת מושא היתה ברמת ניחושמשפטיוOVS�וOSV המיקודהבנת מבנינמצא כי

SVOזה. וזיקת נושא היתה מעל רמת הניחוש  עבור שפות המדווח בספרותעולה בקנה אחד ע� ממצא
מש: אחרות  תחבירית נגזרי� בתנועהההפיכי� סמנטית פטי� הנבדקי� האגרמטי� מתקשי� בהבנת
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ס ה, דר מרכיבי� לא קנוניבעלי נגזרי� ומצליחי� בהבנת משפטי� פשוטי� ללא תנועה ומשפטי�
 (;Friedmann & Shapiro, 2003; Grodzinsky, 1989, 2000 בעלי סדר מרכיבי� קנוניבתנועה

Grodzinsky et al., 1999(.בכההבנה הטובה יחסית של משפט  שעל א% שה�'י זיקת נושא מוסברת
התהסדרהבה� נשמר, תחביריתנגזרי� בתנועה  כ' שמבצע הפעולה מופיע מטיי�יקנוני של התפקידי�

לאו, לפני המושפע מהפעולה שלפיה ש� העצ� הראשו" הוא מבצע הפעולה תחבירית�אסטרטגיה
.)Grodzinsky, 1989, 2000(עשויה להביא להבנה נכונה של המשפט 
תחביריי� המספקי� מידע�עשירה מבחינת הרמזי� המורפוההמחקר הנוכחי התמקד בשפה הרוסית

 בדומה למדווח בספרותו, למרות זאת. מגוו" אודות תפקיד� התחבירי של הצירופי� השוני�
)Burchert et al., 2003; Friedmann & Shapiro, 2003; Smith & Mimica, 1984(,הנבדקי� במחקר 

ה לזה הבנת צור'ללנצל מידע זה ללא יכולת תחביריי� שוני��מורפורמזי� ראו רק רגישות מסוימת
בבירור את סימנהת היחסהימורפולוג, שהוצגומיקודה במשפטי.משפטי� ע� תנועה תחבירית

שליהתפקיד הת לש�ו, אקוזטיבת נומינטיב ומושפע ביחסתמבצע פעולה ביחס(שמני צירו% כל מטי
 א' זה לא הביא להבנה תקינה של משפטי מיקוד)יחסההמסומ" באותה וזטיב קד� ג� מגדיראקתביחס

רמז ג� בנוס% למורפולוגית היחסה של השמות כללו שהוצגוזיקההמשפטי, בדומה. אצל נבדקי הניסוי
הנבדקי� לא ג� כא". לוגיה של המשעבדופהמור– מטיי�ינוס% לאינטרפרטציה של התפקידי� הת

י להראו .ת התפקידי� התימטיי� במשפטהבנצור' כולת לנצל מידע זה
כישחשוב לציי" האגרמטי� דוברי הרוסית ביצעו את מבדקי ההבנה, בדומה לשפות אחרות, העובדה

. של זיקת מושא ומיקוד ברמת ניחוש ולא מתחת לרמת ניחוש מעידה כי ה� לא לחלוטי" נעדרי תחביר
 שה� יעניקו תפקידי� למשתתפי� במשפט לפי הסדר ת" היה לצפותני, אילו לא היה לה� תחביר כלל

, א� כ' ה� היו עושי�. המושפע– והשני הפעולה הצירו% השמני הראשו" היה מבצע–הלינארי שלה�
המכלו(ה� היו צפויי� להבי" את משפטי המיקוד ומשפטי זיקת המושא הפו' מושפער להפו' את

לאתו, פעולההלמבצע  העובדה שה� לא הצביעו באופ" ). Grodzinsky, 1989, מושפעמבצע הפעולה
ראו( של רגישות ליחסהמידה מסוימתעל ההפוכה אלא ביצעו ברמת ניחוש מעידה עקבי על התמונה

Friedmann & Shapiro, 2003 "זו לדיו .)נוס% בנקודה
ת מושא זיקואילו משפטי,המשפטי מיקוד דומי� בכל למשפט הפשוט מלבד התנוע, בנוס% לכ'

ש הביצוע של הנבדקי� האגרמטי� בשני סוגי, א' ע� זאת, עבוד ותנועה מורכבת יותרכוללי� ג�
כ". המבני� היה דומה בנוס% לתנועת, הפועל עולהVS ובזיקת מושא בסדר OVSבמשפטי, כמו

טי בהיעדר ההבדל בי" משפ, בהיעדר ההבדל בי" משפטי מיקוד לזיקות מושאנית" לראות. המושא
�וSVובהיעדר ההבדל בי" הבנת משפטי זיקת מושא בסדר , OVS מיקוד למשפטיOSVמיקוד בסדר 

VSמורכבות וכי, ביחס ישיר למספר התנועות במשפט תמיכה נוספת לכ' שהקושי בהבנה אינו עומד
איבמצטברת גבוהה יותר  בניגוד למנובא במסגרת גישות, לירידה בביצוענה בהכרח גורמת משפט

 & ,Haarmann, Justלדוגמה(שרות בי" המורכבות העולה של המבנה לבי" רמת ביצוע נמוכה יותר הקו
Carpenter, 1997.( 
הוא בכ' שהאחרוני�) זיקות, OSV ,OVS(מבני� שנבדקוה לשאר SVOמבנה בי" ההבדל העיקרי

בהצמתי� המעה דיו" בתנועה תחבירית מזמי" התייחסות לסוג.כוללי� תנועה תחבירית :ורבי�
של, לדוגמה אי הצלחה. לנוע מעליו, לחלופי", אוIPהרכיב הנע יכול בתנועתו להישאר בגבולותיו



63אפאזיה אגרמטית ברוסית

כ', בהבנת מבנה מסוי� יכולה לנבוע או, או כתוצאה מבעיה בצומת, או כתוצאה מקושי בתנועה, א�
.� של שני הגורמי�כתוצאה משילוב

ישנ� OVS�וOSVהמבני� לגביו, CP הצומתאתתמבני זיקה ברוסית מערבגזירת, שתוארכפי
 וניתוחי� אחרי� IP (Bailyn, 2002, 2003, 2004; King, 1995)ניתוחי� לפיה� המושא נע רק עד 
ל .IP (Erechko, 2002; Ionin, 2001)� מייחסי� למושא תנועה אל מעל

ז בהתא� להיפותזת,ו שפגועה בהבנה אגרמטיתנשאלת השאלה הא� תנועה של צירו% שמני היא
קשורה לצמתי� העליוני�, ג� בהבנה, הפגיעה או שמא,(Grodzinsky, 1990, 2000)מחיקת העקבות 

מ.Friedmann, 2006a, 2008)(של הע)  ה הממצאי� משפטי זיקתו משפטי המיקודהבנה של מטלת
ש המושא ע�.ל הע)מתיישבי� ע� שתי הגישות מכיוו" שה� כוללי� ג� תנועה וג� צמתי� גבוהי�

לא סייע בהבנה של משפטי זיקת של מי" רמז מורפולוגי שכלל המשעבד שלפיה� הממצאי�, זאת
הצומת הגבוהאתהמצריכ ההתא� של המשעבדתישנטי מאחר.זומספקי� מבט חדש על שאלה מושא 
ש, CPצומת, בע) בלא רק נראה לשאלא, בהבנהקושיל אחראיהתנועליקוי לג� ת צומליקוי הקשור
CP ביש ב תפקיד . הבנהפגיעה

מזאגרמטימדוברי רוסית ע� הממצאי�, לסיכו� ב�  נגזרי� בתנועההמשפטי� הבנת עידי� על ליקוי
המורפולוגיה העשירהה. תחבירית תחבירי של צירופי�הלגבי תפקיד� שוני� מספקת רמזי� ברוסית

ב. בתהליכי ההבנה האגרמטיתתמסייענהאישוני�  ליקוי על ידי להיות מוסברוליכהבנה הליקוי
בצומת ג� כי קיי� ליקוי מבני עשויי� להעידממצאי המחקר הנוכחיא', פי�של צירותנועה תחביריתב

.(CP) השעבוד

 חזרהחזרהחזרהחזרה
על.א.ט, נבדקת אחתאצלעל משפטי� נבדקה החזרה יכולת משפטי� היא הצליחה לחזור ללא קושי

הטוב יותר ה� וחזרה עלי, (SVO)ללא תנועה תחבירית  , OSV(משפטי� ע� תנועה תחבירית מאשר על
OVS ,ב). זיקת מושא, זיקת נושא להחזרה על מבני� ע� תנועה היתה שגויה , מהמשפטי� 90%�קרוב

ה. לא דקדוקיות היו) 56%( התגובות השגויות ויותר ממחצית  היו חזרות השגויות שהיו דקדוקיותרוב
.SVOבמבנה

אנשי� ע� אפאזיה אגרמטית אינ� מסוגלי� (Friedmann, 2001, 2006b) הע) הגזו� השערתלפי
וכלומר עד צמתי, התחבירי עד לצמתי� הגבוהי� שלו א' מסוגלי� לבנות ע) חלקילבנות את הע)
לה. הנמוכי� יותר �מורפובאה לידי ביטוי בקשיי ההפקה של מבני� גיע לצמרת הע) אי יכולת

אתמעהתחביריי� .� הגבוהי הע)צמתירבי�
שלביצועיהדפוס כי: הול� את השערת הע) הגזו�.א.ט� לההנבדקת נראה בנות את הע) עד צליחה

מבני מיקוד ומשפטי בהפקתתההתקשא',SVOוכ' הצליחה להפיק את משפטי, לצמתיו הנמוכי�
. של הע)מצריכי� את צמתיו הגבוהי�ה, זיקה

נמצא הבדל בי" בעוד שבהבנה. עבור המבני� השוני�בי" הבנה להפקה" ג� ההבדל מענייבהקשר זה
ה�זיקת נושא ומושא  הותה תקינהיזיקת נושא בחזרה ג� זיקת נושא וג� זיקת, תה לקויהיזיקת מושא
א%. מושא היו לקויות נ� נית" להבי, נגזרי� בתנועהשמשפטי זיקה הסיבה היא ככל הנראה שעל
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א�, בהתבסס על אסטרטגיה לא תחבירית וכ' משפטי, יכולת הבנת משפטי� ע� תנועה היא פגועהג�
בהפקה אי" אפשרות להשתמש, לעומת זאת. זיקת נושא מובני� טוב יותר ממשפטי זיקת מושא

 את צמתיוות מצריכ וג� ההפקה של זיקת מושאת נושאומכיוו" שג� ההפקה של זיק, באסטרטגיה כזו
ל,ת זיקות נושאבהפקאפאזי� אגרמטי� מתקשי�, הגבוהי� של הע) קושי שלה� בהפקת זיקות בדומה

. מושא
לחסותימיתיאוריות שונות לIP� את תנועת המושא במבני מיקוד ממצאי המחקר הנוכחי אינ� . CP� או

בIPצומתבנויהשל הנבדקת הא� הקושי מאפשרי� להכריע  במחקרי� עתידיי� יהיה א' , CP� או
למעניי" לבדוק  בנבדקי� שיש לה� רק הא� בCP�בעיה , מיקוד יכולת להפיק משפטיישנה IP� ולא

. גזירת מבני המיקוד ברוסיתוכ' להכריע בי" תיאוריות מתחרות לגבי
 הגורמת יחסההית ע� השמטה של מורפולוגחשו% ש� עצ�שלא% הפקה לא נצפתה, כפי שצוי"

ע�זה ממצא. להיווצרות מילה לא קיימת ברוסית בה עולה בקנה אחד  (,Grodzinskyספרותמדווח
1990, 2000; Ruigendijk, 2002(.היחסה עצמה אינה פגועה באגרמטיז� ברוסית א' נית" לראות כי

; 2002,רויחנדייק ופרידמ"(אותה מימוש תקי" של מורפולוגית היחסה תלוי בהפקת רכיב המעניק 
Ruigendijk, 2002 ( 'מוצלחת של הצמתי� הרלוונטיי�יהיבנג� שמצרי(Friedmann, 2001) . אחת

ב היחזרה על הטעויות הנפוצות יחסת(תה הפקת שני צירופי� שמניי� באותה יחסה משפטי מיקוד
 והחוקרת Ruigendijk (2002)דפוס דומה של טעויות דווח ג� אצל ). OVO� ברוב המקרי�אקוזטיב 

 אפשרי נוס% לכ' הסבר. רואה בסדר החופשי יחסית של המילי� ברוסית גור� אפשרי לטעויות אלה
ה שהסיבה לטעויות אלה בחזרה היא ייתכ"� נגזרי� בתנועהנובע מהליקוי בהבנה של משפטי�

 קשר זה בי" ההבנה.שגויותיחסות תו' הענקת לא הבינה את המבנה ולכ" טעתה בחזרה הנבדקתש
ב בוזיקות נושא בחזרה על הבדלי� הלקויה והחזרה הלקויה משתק% ג� לזיקות מושא י שימור יחֵסיחס

ש: משפט המטרהבהמשמעות מרבית החזרות השגויות על זיקות נושא שימרו את יחסי בעוד
על, משפט המטרהבהמשמעות  נשמרו יחסי מושאהמשפטי זיקת רק במחצית מהחזרות השגויות
.המשמעות

 השלכות קליניותהשלכות קליניותהשלכות קליניותהשלכות קליניות
הנוגעות לאבחו",תעבודה ע� אפאזי� אגרמטיי� דוברי רוסיללממצאי המחקר השלכות יישומיות

ע�. מטופלי� דוברי רוסית ובהמש' לקביעת אופ" הטיפול בה� הממצא העיקרי הוא שדוברי רוסית
ה סדרת מחקרי� טיפוליי� של שפירו. תחביריתנגזרי� בתנועהאגרמטיז� מתקשי� בהבנת משפטי�

זו)Shapiro & Thompson, 2006 ראו למשל(ושותפיו   באמצעות הוראה מעידה כי נית" לטפל בבעיה
נית" להביא אנשי� ע� אגרמטיז� ליכולת משופרת בהרבה של שבאמצעותה, ממוקדת של מבני תנועה
אתכיג� מחקריה� של שפירו ושותפיו מעידי�.הבנת משפטי� ע� תנועה א� בוחרי� בצורה מושכלת

די,ו הוא עולהלפי סוג התנועה שבו ולפי המיקו� בע) התחבירי שאלי, סוג מבנה המשפט שמאמני�
באימו" של סוג אחד של משפטי� ע� תנועה כדי לשפר את ההבנה של מגוו" סוגי� של משפטי� ע�

הפקת כתוצאה מכ'ו,)object cleft(ה� אימנו את הפקת משפטי ייחוד מושא, כ' למשל.תנועה
ש( השתפרה,שלא טופלה באופ" ישיר, שאלות ל תנועה א' הפקת משפטי� בסביל שכוללי� סוג אחר

 (& Thompsonהשתפרההפקת משפטי הייחוד, וכאשר ה� אימנו הפקת שאלות,)לא השתפרה
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Shapiro, 1994, 1995(.של הנבדקי��אי יכולתפ" נוס% של הלקות האגרמטית שנגלה במחקר זה הוא
ש. צל את העושר המורפולוגי של השפהנל ה ושל יחסהינטיישנו קשר הדוק בי" מורפולוגיה של מאחר

הינטינראה שכדי לשפר את ההפקה והבנה של מרכיבי� מורפולוגיי� כמו, לבי" המבנה התחבירי
ראיות קודמות לכ' נית" לראות במחקרי� על הפקת יחסה. המשפטיש לטפל ראשית במבנה, ויחסה

רויחנדייק מצאה כי על א% שהיחסה:)Ruigendijk, 2002; 2002, פרידמ"ורויחנדייק(באגרמטיז� 
ממצאי�. מעניק יחסההפקת היחסה תלויה בקיומו במשפט של רכיב, מה אינה פגועה באגרמטיז�עצ

 טיפול במבנה המשפט ובגישה לצמתי הע) העליוני� לפיה�בכיוו" זה קיימי� ג� במחקרי� טיפוליי� 
בעולה כי מכא". מביא לשיפור בנטיית הפעלי� יש לטפל הפקהבהמורפולוגיי� קשיי� כדי לטפל

הצמתי� אל ג� טיפול שעשוי להביא לגישה טובה יותר, ובפרט בצמתי הע) העליוני�,ה המשפטבמבנ
 (;Friedmann, Wenkert-Olenik & Gil, 2000שיפור ההפקה של נטיות פעלי� ויחסהלו, נמוכי� יותרה

Thompson, Shapiro, Kiran, & Sobecks, 2003(.של מאחר שהמורפולוגיה של המשעבד והיחסות
, נוס% הואטיפולי כיוו", ות במשפט יכולות ללמד על התפקיד התחבירי של המשתתפי� במשפטהשמ

ב ל הקניית, בתנועה התחבירית ובע) התחבירי–מבנה המשפט לצד הטיפול עקיפת הבעיה אסטרטגיות
כמו נטיית הפועל, הקניה מפורשת של משמעות המידע המורפולוגי המגוו"התחבירית על ידי 

ל ותרגול,יחסה על המשעבד במשפטי זיקהוהמשעבד וה לצהאופ" שבו נית"  הבנת יחסי ור'נצלו
. תחבירית בתנועהי�הנגזר ובפרט במשפטי�, המשמעות במשפט

 סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�
הזהמחקר  אפאזי� אצל תחבירית נגזרי� בתנועה בדק לראשונה את ההבנה וההפקה של מבני�

קו. אגרמטיי� דוברי רוסית בעלי הנגזרי� בתנועהת משפטי� הפיכי� סמנטית שי בהבנהנבדקי� הראו
א%. סדר מרכיבי� לא קנוני יש על , תחביריי��רגישות מסוימת לרמזי� מורפושלאפאזי� אגרמטי�

הלצור' הבנאלה רמזי� ניצלוהנבדקי� לא כיממצאי המחקר. נגזרי� בתנועהת משפטי� , מלמדי�
)ג�(נובעי� קשיי ההבנהש ישנה אפשרות,ליקוי בתנועהמשקפי� קשיי ההבנהשלצד האפשרות

ה. התחביריליקוי בצמתיו הגבוהי� של הע)מ לבנות של נבדקת אגרמטית חשפה אי יכולת חזרהמטלת
ל, צמתיו הגבוהי�את הע) התחבירי עד  לממצאי המחקר השלכות ישירות. השערת הע) הגזו�בהתא�

ועל הכיווני� הטיפוליי� הנדרשי�, רוסיתעל סוגי המשפטי� שיש לכלול באבחו" של אגרמטי� דוברי
. פקה של מטופלי� אלההלשיפור ההבנה וה

 מקורותמקורותמקורותמקורות
(א, רות��בוטוויניק ג. מושא עקי% ומילות יחס מוצרכות.)בדפוס. בלשנות עברית,)עורכת(חטב. אצל

.251�217.מאגנס: ירושלי�. תיאורטית
(י, גרודזינסקי ,24, דיבור שפה שמיעה�ש"ד.Trace Deletion Hypothesis:ללא עקבות). 2002.
77�84 .

(נ, פרידמ"  דיבור שפה�ש"ד.תיאורית ע) הגזו�: הפגיעה התחבירית בדיבור האגרמטי). 2002.
.76�24,55, שמיעה
(נ, ופרידמ".א, רויחנדייק עדויות מהפקת: לא כל המיליות הדקדוקיות פגועות באגרמטיז�.)2002.

.54�24,41, דיבור שפה שמיעה�ש"ד.הולנדיתיחסה בעברית וב
(י, שכטר . אבחו" ישראלי לאפזיה)ILAT(ל.י.א).1965.
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