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 נעמה פרידמ�ו ליל$ שוימר, קרבל�נועה גינצברג
 אוניברסיטת תל אביב

ז ישהא�?"הנה הילדה שהסבתא ציירה"יקה כמו כיצד ובאיזה גיל מביני� ילדי� דוברי עברית משפטי
אילו רמזי� במשפט יכולי� לסייע לילדי�? הבדל בי� משפטי זיקה מסוגי� שוני� בתהלי$ הרכישה

זה בדק הבנה? כיצד ילדי� צעירי� מפיקי� משפטי זיקה? להבי� משפטי זיקה בצורה טובה יותר מחקר
�של, והפקה של משפטי זיקה מסוגי� שוני� בקרב ילדי ג משפטי על מנת לבחו� לעומק את הרכישה

3;7 ילדי ג� בני53 במחקר השתתפו.סייע לילדי� להבי� משפטי� אלהממה זיקה בעברית וכדי לבדוק 
של1בניסוי.5;5עד את ההשוואה בי� זיקת, מחמישה סוגי� משפטי זיקה75 בדקנו הבנה שאפשרו

התא� מי�בי� משפטי�, נושא לזיקת מושא , כינוי מוסבובי� זיקת מושא ע� וללא, ע� וללא רמז של
ש. התאמת משפט לתמונהשלמטלהב להבנת משפטיתמסייענטיית ההתא� של הפועל הממצאי� היו

של2בניסוי. א$ הכינוי המוסב אינו מסייע, זיקה את ההבנה וההפקה מ84 בדקנו שישה משפטי זיקה
ג�, שוב השווינו זיקת נושא ומושא, סוגי� שוני� . יקות ע� נושא סתמיוז, זיקות חופשיותוהפע� בדקנו

ג� בהפקה וג� בהבנה ילדי�. המטלות היו התאמת משפט לתמונה ומשחק תרחישי� הממצאי� הורו כי
קלות יותר וזיקות ע� נושא סתמי ושזיקות חופשיות, מושאנושא מבזיקת מבצעי� טוב יותר בזיקת 

ע�. להבנה מזיקות רגילות הכינוי המוסב, כינוי מוסבעל א* שמרבית זיקות המושא שהילדי� הפיקו היו
של. זיקות מושא בהבנתלה�לא סייע  באופ� כללי נמצא קשר מורכב ומפתיע בי� ההפקה וההבנה

 אצלג� שמטלת התאמת משפט לתמונה טובה יותר לבדיקת הבנה של משפטי זיקהנמצא. משפטי זיקה
. משחק תרחישי�ת מאשר מטלה הכוללילדי�

ה"כמו משפטי זיקה נוצרי�" קחי את הפרה שנישקה את התרנגולת"ו" תרנגולת שהפרה נישקהקחי את
אל"פסוקית הזיקה"המכונה, על ידי תנועת צירו* שמני מעמדת הנושא או המושא במשפט המשועבד

השבה� חלה תנועה מעמדת נושא, מבחיני� בי� משפטי זיקת נושא.פסוקית הזיקה לפני  משפטשל
).2(כמו במשפט, שבה� התנועה היא מעמדת מושא,פטי זיקת מושאומש,)1(המשועבד כמו במשפט

ה: נושאזיקת (1) .מצל� את הילדה_שילדתראה לי את

ה: מושאזיקת 2)( ._ שהילדה מצלמתילדתראה לי את

, פוַעל, פעולההשל מבצע)נינ/הסדר הָק(ל במשפטי זיקת נושא סדר המרכיבי� במשפט הוא הסדר הרגי
בל ומק, ואילו במשפטי זיקת מושא הסדר הקנוני מופר,)ילדה, מצל�, ילד1במשפט(מקבל הפעולה

כי.ההפעולה מופיע לפני מבצע הפעול , עקבהומשאיר אחרירכיב שנע התיאוריה הבלשנית מציעה
 ,Chomsky; 1994, ריינהרט( לבי� העקבהנעשונוצרת שרשרת המחברת בי� הרכיב, רכיב בלתי נשמע

המכ2נה(שרשרת זו מאפשרת להעביר לרכיבי� שנעו את התפקיד שה� ממלאי� במשפט.)1986 ,1981
 
יוליה רזניק ואביה, מיכל ביר�, תודה לרמה נובוגרודסקי). פרידמ�( 1296/06 המחקר נתמ$ על ידי הקר� הלאומית למדע

. גביעו� על דיוני� פוריי� במאמר
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את)2( במשפט הילדיכולוכ$ למשל)מבצע הפעולה או מקבל הפעולהכמו, התימטיהתפקיד לקבל
ל .הפועלמרות שהוא כבר לא נמצא לאחר תפקיד מקבל הפעולה

מב הפקת משפטי זיקה מקדימה את ההבנה ישנ� עדויות לפיה�, רכישת מבני� תחביריי� אחרי�שונה
מחקרי� רבי� בדקו הפקת משפטי זיקה ).Kidd, 2003; בדפוס, לוט��ערמו�(של משפטי� אלה 

יובמבדקי דיבוב והראו ספונטניבגיל הר$ בדיבור בשפות שונות  לדי� שכבר בי� גיל שנתיי� ושלוש
 ;Crain, McKee, & Emiliani, 1990; Diessel & Tomasello, 2005:ראו למשל(משפטי זיקה מפיקי� 

de Villiers, de Villiers, & Hoban, 1994; Labelle, 1990, 1996; McKee, McDaniel, & Snedeker, 
1998; Perez-Leroux, 1995; Varlokosta & Armon-Lotem, 1998; Varlokosta & Crain 1997(.�ע

. ותדירות הופעת� הזיקההגיל יש עליה במורכבות משפטי
מצאה כי הפקת משפטי זיקה בעברית) 1997(ברמ�. בעברית לוח הזמני� להפקת משפטי זיקה דומה

כי',ש2;6מתחילה מגיל  שליטה. ההפקות אינ� שכיחות וצורת המשפטי� חלקית או שגויהבגיל זה א�
ורק מאוחר יותר מתפתחת ההפקה של סוגי זיקה, פתחת בסביבות גיל ארבעבהפקת זיקת נושא מת

של. נוספי� �במטלת . (Varlokosta & Armon-Lotem, 1998)ממצאי� דומי� נית� למצוא ג� במחקר
 שילדי� דוברי עברית מסוגלי� לחזור היטב על (Friedmann & Lavi, 2006) חזרה על משפטי� מצאו

ל. בגיל ארבעמשפטי זיקת נושא ומושא ה�, משפטי זיקההבנתהבנתהבנתהבנתבנוגע כי, שוני�הממצאי� ונראה
ילדי� דוברי. ובפרט משפטי זיקת מושא מופיעי� כשנתיי� לאחר תחילת הפקת�, הבנת משפטי זיקה

של('ש5;0מביני� מבני זיקה רק החל מגיל, למשל, אנגלית  ,.de Villiers et alכמדווח במחקריה�
1994; Kidd & Bavin, 2002; McKee et al., 1998; Roth, 1984; Sheldon, 1974; Tavakolian, 

אינ� מביני� משפטי עדיי� בני שלוש עד שלוש וחצי כי ילדי� דוברי שוודית מדווחמחקר אחר ).1981
.ביחס להפקת�מאוחרת ג� בעברית הבנת משפטי זיקה היא.)Håkansson & Hansson, 2000(זיקה 

Friedmann & Novogrodsky (2004)ד וברי עברית ע� התפתחות בדקו הבנת משפטי זיקה אצל ילדי�
 בעלי התפתחות עולה כי ילדי� מתוצאות המחקר.)בהשוואה לילדי� ע� ליקוי תחבירי(שפה תקינה

 בסביבות גיל שש כבר ואילו,ת מושאמשפטי זיקעדיי� לא מביני�'ש4;5�0;0בגילאי שפתית תקינה
ב של פרידמ� ונובוגרודסקי. הבנת מבני� אלהקיימת שליטה מייחסות את ההבדל ביכולת ההבנה

.משפטי הזיקה בי� שתי קבוצות הגיל לרכישת השליטה בתנועה תחבירית
אינ� מביני� עדיי� ככל הנראה בשלב שה� צעירי� מפיקי� משפטי זיקה תקיני�העובדה שילדי�

מציע כי במבדקי, למשל, Kidd (2003). סבירהמשפטי� מסוג זה מפתיעה ומספר חוקרי� ניסו לה
הכלב שנתקל בפרה“: לדוגמא, משתמשי� במשפטי� הפיכי� סמנטית, הבנה שבודקי� ידע תחבירי

יתכ� שמשפטי. וכ$ מבטלי� את מרכיב ידע העול� שיכול לעזור בהבנת המשפט,”קפ6 מעל החזיר
כלומר משפטי�, הפיכי� סמנטיתמשפטי� שאינ�הזיקה שילדי� מפיקי� בשלבי� המוקדמי� ה� 

"כגו�( הפעולהשבה� רק אחד משמות העצ� במשפט יכול להיות מבצע ,")הנה הכלב שאכל עצ�:
של,הסבר אחר. ולכ� קלי� יותר לעיבוד ,Diessel & Tomasello (2000, 2005) העולה מתו$ מחקריה�

רית מההפקות המאוחרות של הוא שההפקות המוקדמות של משפטי הזיקה שונות במורכבות� התחבי
). מסורתי במבחני הבנהבאופ�וככל הנראה ג� מהמשפטי� שנבדקו(משפטי� מסוג זה 

Diessel & Tomasello (2000)ב  גיל בדקו התפתחות הפקת משפטי זיקה בארבעה ילדי� דוברי אנגלית
ש.'ש2;5�9;1 � מפיקי� ה� משפטי הזיקה המוקדמי� שילדימרביתש, עולהניתחומתו$ התעתיקי�
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 או או שנית� לנסח� כטענה אחת")הנה הנמר שיפחיד אותו"כמו(מבני� שמיוחסי� לש� עצ� אחד
רק מאוחר יותר נרכשי�. כלומר פועל עומד שיש לו ארגומנט אחד בלבד, שכוללי� פועל אינטרנזיטיבי
א$ ה� שוני�, צעיריתכ� שילדי� אמנ� מפיקי� משפטי זיקה בגיל, כלומר. משפטי זיקה מורכבי� יותר

.מהמבני� הנבדקי� במבדקי ההבנה
ע� אותו סוג, במחקר זה נבח� את הקשר בי� הבנה והפקה של משפטי זיקה אצל אות� נבדקי�

המשפטי� שייבדקו. על מנת ללמוד באופ� יותר מדויק על הקשר שבי� הבנה והפקה, משפטי� בדיוק
שני צירופי� שמניי� לכל, שכול� כוללי� שעבוד סופי, יהיו משפטי הזיקה הפשוטי� ביותר האפשריי�

אופ�. בדומה לכפי שמדווח לגבי משפטי הזיקה הראשוני� שילדי� מפיקי�, וטענה אחת בלבד, היותר
 בודקי� את ההבנה של משפטי זיקה פשוטי� הדומי� למשפטי לבחו� הא� כאשרבדיקה זה יאפשר לנו 
הס(הזיקה שילדי� מפיקי� . ההבנה של הילדי� דומה ליכולת ההפקה שלה�) מנטיתמלבד ההפיכות

מוקד נוס* של מחקר זה הוא חקר הרמזי� השוני� שילדי� יכולי� להשתמש בה� כדי לשפר את
ש. ההבנה של משפטי זיקה אילו רמזי� עשויי�. צעירי� מתקשי� בהבנת משפטי זיקהילדי�ראינו

של? לסייע לה� בהבנה : מספר סוגי� של רמזי� להבנת משפטי זיקהבמחקר זה נבח� את תרומת�
. ומשפטי זיקה שבה� יש רק ש� עצ� מפורש אחד, כינוי מוסב, התא� הפועל

יכולת ההבנה של משפטי זיקה אחד המשתני� החשובי� ביותר הקובעי� את....זיקת נושא וזיקת מושאזיקת נושא וזיקת מושאזיקת נושא וזיקת מושאזיקת נושא וזיקת מושא
 אנגלית מביני� משפטי חוקרי� רבי� מצאו שילדי� דוברי. סוג הזיקה במשפט� הוא אצל ילדי� צעירי

 בדק הבנת משפטי זיקה אצל ילדי� Brown (1972): זיקת נושא לפני שה� מביני� משפטי זיקת מושא
ומצא שהבנת משפטי זיקת נושא היתה קלה באופ� מובהק מהבנת משפטי זיקת'ש3;0�5;0בני

. משפטי זיקת נושא הראו שילדי� רבי� בני שלוש כבר מביני�Hamburger & Crain (1982). מושא
Sheldon (1974) דוברי אנגלית בגיל �משפטי זיקת נושא'ש5;0�5;5 מצאה כי ילדי �(מביני�ע

ע� שעבוד( א$ לא משפטי זיקת מושא,")הילד שמחבק את אבא אוכל תפוח"כמו, שעבוד מרכזי
א,")הילד שאבא מחבק אוכל תפוח", מרכזי סדר. חד מסוגי הזיקה וילדי� צעירי� יותר אינ� מביני� א*

דווח ג� לגבי הפקה באנגלית, דומה של משפטי זיקת נושא הנרכשי� לפני משפטי זיקת מושא
)McDaniel, McKee, & Bernstein, 1998; Zukowski, 2001(ובעברית )� & Berman;1997, ברמ

Herzberg, 1983.( בעברית ,Friedmann & Novogrodsky (2004)ב דיווחו כי בעוד ילד ארבע גיל י� י�
 ייתכ� שהסיבה.ה� עוד� מתקשי� בהבנת משפטי זיקת מושא, מביני� משפטי זיקת נושאלחמש כבר

נושא הוא שמשפטי זיקת נושא נרכשי� לפני זיקת מושא היא שבעוד שסדר המרכיבי� במשפטי זיקת
ומקבל,ר הפו$במשפטי זיקת מושא הסד, הסדר הקנוני שבו מבצע הפעולה מופיע לפני מקבל הפעולה

.הפעולה מופיע לפני מבצע הפעולה

הילדה, הילד הל$למשל( ומספר, מי�, בעברית הפועל מתאי� לנושא המשפט בגו*. הפועלהפועלהפועלהפועלהתא� התא� התא� התא�
התא� הפועל עשוי לסייע באיתור נושא המשפט ג� כאשר סדר, לכ�.)' וכואת� הלכת�, הלכה

יי. המרכיבי� אינו קנוני או, בגו*: בדלו בתכונות ההתא� שלה�לש� כ$ צרי$ שהנושא והמושא �במי
או. במספר לא ידוע לנו על מחקרי� שבה� נבדקה תרומת התא� המי� להבנת משפטי זיקה בעברית

זו.)כאשר משפט הזיקה ע� וללא רמז התא� הוא חד משמעי(בשפות אחרות אצל ילדי� , מסיבה
ז יקה שבה� אחת הדמויות היא נקבה בדקנו בניסוי הראשו� הא� ילדי� מביני� טוב יותר משפטי
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"לדוגמא, וכ$ הפועל מכיל רמז של נטיית מי� לגבי נושא המשפט, זכרוהשנייה ירפה'גשהפילה:
פועל נרכש לפני�והתא� נושא',ש3;0ילדי� דוברי עברית רוכשי� את יכולת ההתא� עד גיל ".נושכת

ל.)1997, ברמ�(תואר�התא� ש� עצ� פועל הוא נטיית הפועל הראשונה התא� המי� בי� הנושא
, לוט��ערמו�; Armon-Lotem & Berman, 2003; Levy, 1988(עוד לפני גיל שנתיי�, להירכש
כ$,)בדפוס זה.שולטי� בנטיית הפועלהילדי� במחקרנו כבר, א�  הא� ה� מסוגלי� להשתמש ברמז

?לש� הבנת התפקידי� במשפט
ילדי� לעיתי�,ת ע� תנועה תחבירית בעת הפקת משפט זיקהעל מנת להקל על ההתמודדו. כינוי מוסבכינוי מוסבכינוי מוסבכינוי מוסב

,"אותהתראה לי את הילדה שהאחות מצלמת" במשפט, לדוגמא. כינוי מוסב לזיקת המושאמוסיפי� 
זו. והוא מופיע במקו� העקבה, מוסב הוא כינויאותה זז, כאשר נעזרי� באסטרטגיה הכינוי המוסב אינו

שיוהוא שומר על התפקיד הת ע�(בשונה ממשפטי זיקה ללא כינוי מוסב. לו בתו$ פסוקית הזיקהמטי
השימוש בכינוי מוסב מאפיי� שלבי, בעברית. אינו נגזר מתנועה של צירו* שמניהמשפט,)עקבה

 (& Varlokostaרכישת שפה מוקדמי� ומצטמצ� ע� התקדמות השליטה בהפקת משפטי הזיקה
(Armon-Lotem, 1998 . פחות �בשפת מבוגרי�נפו6 למצוא שימוש בכינוי מוסב מאשר אצל ילדי 

)�שימוש ).  Friedmann, Novogrodsky, Szterman, & Preminger, in press;2003, שטרמ� ופרידמ
 דוברי בדקו ילדי�McKee et al. (1998),כ$ למשל. רב בכינויי� מוסבי� נמצא במחקרי� בשפות רבות

ש'ש2;2�3;10אנגלית בני א*, מבני זיקהתבהפקכינוי מוסב הוסיפו י� ילדהומצאו שהדבר אינו על
itwhich is Bert patting That“,לדוגמא, דקדוקי באנגלית one ”)ראו�ג-Pérez ;1988,de Villiers

Leroux, 1995באנגלית �דומי �של רכישת.) לממצאי �הראשוני �בשלבי �מוסבי �שימוש בכינויי
 (-Ferreiro, Otheninצרפתית, (Varlokosta & Armon-Lotem, 1998)תביוונימשפטי זיקה דווח ג� 

(Girard, Chipman, & Sinclair, 1976; Labelle, 1990,קרואטית/סרביתGoodluck & Stojanovic,) 
.(Ferreiro et al., 1976; Pérez-Leroux, 1995) וספרדית)1996

ל של?� את משפט הזיקההביהא� הוספת כינוי מוסב למשפט זיקה תסייע לילדי� מחקר שבח� הבנה
דילדי� לקויי שמיעה דוברי  ש'ה�'עברית בכיתות שמיעה מפיקי� באופ� מובהק ילדי� לקויי הראה
והוספת כינוי מוסב משפרת את ההבנה שלה� בצורה מובהקת, שומעי�יותר כינויי� מוסבי� מילדי�

)�ג� בתחו� זה לא ידוע לנו על מחקר שבדק ). Friedmann & Szterman, 2006; 2007, שטרמ� ופרידמ
בהא� כינוי מוסב עוזר בהבנה  נבח� שאלה זו במחקר ולכ� רכישת השפהמהל$אצל ילדי� שומעי�

 הילדה שהסבתא מציירת(" על ידי השוואת ההבנה של משפטי זיקה שבה� מיקו� העקבה ריק הנוכחי
המ")_ .")אותההילדה שהסבתא מציירת("ושא למשפטי זיקה שבה� מופיע כינוי מוסב בעמדת

ע�ל. משפטי זיקה המכילי� ש� עצ� מפורש אחדמשפטי זיקה המכילי� ש� עצ� מפורש אחדמשפטי זיקה המכילי� ש� עצ� מפורש אחדמשפטי זיקה המכילי� ש� עצ� מפורש אחד  קושייש,(Syntactic SLI)ליקוי שפה תחבירי ילדי�
שה� משפטי זיקת,"תראה לי את הילדה שהסבתא מנשקת"דוגמת הפקה של משפטי זיקהבהבנה וב

זה– הפעולה של פסוקית הזיקה מושא המכילי� שני צירופי� שמניי� שיכולי� להיות מבצעי  במקרה
מחקרי�.מנשקתלהיות מבצע הפעולה של הפועל מבחינה סמנטיתיכולות ג� הילדה וג� הסבתא

ע�שבדקו הפקה של משפטי זיקה אצל ילדי� אלה מעידי� כי ה�   צירו* מפיקי� משפטי זיקה רבי�
מ"( על ידי שימוש בזיקה חופשית–שמני אחד במקו� שניי� או בנושא סתמי)"י שהסבתא ציירההנה

שזאת"(  (,Friedmann & Novogrodsky, 2004; Novogrodsky & Friedmann)"אותהמציירי� הילדה
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של. 2006) מסייעת המתחרי� על התפקידי� התימטיי� אחד מהצירופי� השמניי� יתכ� שהפחתה כזו
כ$. לה� בבניית משפטי הזיקה  יכולה להועיל ג� בהבנה של מעניי� לבדוק הא� הפחתה כזו, א�

.משפטי זיקה אצל ילדי� הרוכשי� שפה
 מחקר זה כלל שני ניסויי� שמטרת� היתה לבחו� את רכישת ההבנה וההפקה של משפטי זיקה בעברית

בדקנו את תרומת� של התא� הפועלו, השווינו את ההבנה של משפטי זיקת נושא וזיקת מושא1בניסוי
של זיקות, בדקנו את תרומת� של הכינוי המוסב2 בניסוי.משפטי זיקהוהכינוי המוסב להבנה של 

ו  ג� בח� את הקשר שבי� הפקה והבנה2ניסוי. להבנת משפטי זיקה זיקות ע� נושא סתמישל חופשיות
 היתה2של ניסוי, מתודולוגית, מטרה נוספת. נבדקי�אצל אות�מסוגי� שוני� של משפטי זיקה

 באמצעות–שתי שיטות בדיקה של הבנת משפטי זיקה אצל ילדי� צעירי� להשוות את יעילות� של
.�יתמונה ובאמצעות תרחיש

1111ניסוי ניסוי ניסוי ניסוי
והא�, התא� המי� של הפועל מסייע להבנת משפטי זיקת נושא ומשפטי זיקת מושא ניסוי זה בדק הא�

1111.תאצל ילדי ג� דוברי עברי, שימוש בכינוי מוסב משפר את ההבנה של משפטי זיקת מושא

 שיטהשיטהשיטהשיטה
 נבדקי�נבדקי�נבדקי�נבדקי�

משני גני)'ח5סטיית תק�',ש4;7גיל ממוצע('ש3;9�5;5 ילדי� בגילאי�31השתתפו בניסוי זה
מ. ילדי� באזור המרכז ו13�קבוצת הילדי� הורכבה א�, בני�18� בנות , כול� דוברי עברית כשפת

. ודיבורללא אבחנה של הפרעות שפה, גבוה�אקונומי בינוני�ממשפחות במצב סוציו

 הלי$ וכלי�הלי$ וכלי�הלי$ וכלי�הלי$ וכלי�
 בטריית מבחני�–י"הבנת משפטי הזיקה נבדקה באמצעות משימת התאמת משפט לתמונה מתו$ במב

, פה משפט זיקה וכ� שתי תמונות�לנבדקי� הוצג בעל). 2002, פרידמ� ונובוגרודסקי(בתחביר לילדי�
ש(יה מבצע הפעולה ומקבל הפעולה הפוכי�יהאחת מתאימה למשפט ובשנ נית� לראות בתמונה כמו

.לא היתה מגבלת זמ�. להצביע על התמונה המתאימה למשפט שהוקרא לה� התבקשוה�ו,)למטה
�ד*, פריטי�מדי מספר, במהל$ העברת המבח ניתנו לנבדקי� מדבקות צבעוניות אות� הדביקו על

ס75המבח� כלל.כחיזוק לשמירת העניי� בביצוע המשימה, נפרד 15, וגי� משפטי זיקה מחמישה
ראו(ומקבל הפעולה ה� בני אותו מי� משפטי זיקת נושא שבה� מבצע הפעולה: משפטי� מכל סוג

ה�,)3דוגמה  משפטי זיקת,)4( בני מי� שונה משפטי זיקת נושא שבה� מבצע הפעולה ומקבל הפעולה
 � מבצע משפטי זיקת מושא שבה�,)5(מושא שבה� מבצע הפעולה ומקבל הפעולה ה� בני אותו מי

ומשפטי זיקת מושא שבה� מבצע הפעולה ומקבל)6(הפעולה ומקבל הפעולה ה� בני מי� שונה
�).7(המכילי� כינוי מוסב,הפעולה ה� בני אותו מי

ג�1בתכנו� וביצוע ניסוי1 . רות� חלילי השתתפה
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.תראה לי את הקו* שמחבק את הילד)3(
.תראה לי את הבחור שמנשק את הבחורה)4(
.תראה לי את הכלב שהילד מנדנד)5(
. מנשקתתראה לי את הילד שהילדה)6(
.תראה לי את הילד שהאבא מרטיב אותו)7(

כ$ שלא הופיעו יותר מפעמיי� ברצ* משפטי� מאותו, חמשת סוגי המשפטי� הוצגו בסדר רנדומלי
לא,כ� כמו. הסוג באהופיעה תמונת המטרה ). למטה/למעלה(ותו מיקו� בד* יותר מפעמיי� ברצ*

. לא היתה עקביות בי� סוג המשפט למיקו� התמונה בד*,בנוס* לכ$
צירופי� שמניי� שניכל המשפטי� כללו, את הבנת המשפטי�ככל האפשר על מנת להקל על הילדי�

 משפטי זיקה המדווחי� בספרות כללו שלושה צירופי� שמניי� הבנתשבדקומרבית המחקרי�.בלבד
 מצאה כי משפטי� אלה Correa (1982, 1995)א$,)" ליטפה את הכבשההפרה שדחפה את הזברה"(

,)"נה הפרה שדחפה את הזברהה"(ע� שני צירופי� שמניי� קשי� במובהק לילדי� ביחס למשפטי�
הפיכי� סמנטית כל משפטי הזיקה היו. שמניי� בלבדולכ� בחרנו להשתמש במשפטי� ע� שני צירופי�

ש) הדמויות היו יכולות לבצע את הפעולה ולקבל אותהשתי( ידע לא יהיה נית� להסתמ$ על כדי
.המשפטבלבד כדי להבי� את וידע העול� המילי� 

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
� למדגמי� בלתי תלויי� לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בהבנת המשפטי� מהסוגי� השוני� בי�tבמבח

t(29) = 0.48, p:זיקת נושא(בני� ובנות = t(29) = 0.04, p: זיקת מושא, 31. = ובי� הנבדקי�)48.
t(29) = 0.88, p: זיקת נושא(משני הגני�  = t(29) = 1.34, p: זיקת מושא,19. = זו).09. אנו, מסיבה

ה  לזיהוי חריגי� ניתוח פריטי�, בנוס* לכ$. נתוני�מתייחסי� לכלל הנבדקי� כקבוצה אחת בניתוח
כ$ שנית� להשתמש, בכל אחד ממשפטי המבח� נורמליתהראה התפלגות)Grubbs, 1969( סטטיסטיי�

. בכל המשפטי� בניתוח התוצאות

משפטי מסוגי שביצעו מעל רמת ניחוש בכל אחד ומספר הנבדקי� תגובות נכונות שיעור.1טבלה
 הזיקה

 זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא
 כינוי מוסבכינוי מוסבכינוי מוסבכינוי מוסב

 זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא
 מי� שונהמי� שונהמי� שונהמי� שונה

 זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא
 מי� זההמי� זההמי� זההמי� זהה

 זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא
 מי� שונהמי� שונהמי� שונהמי� שונה

 זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא
 מי� זההמי� זההמי� זההמי� זהה

 ממוצע 84.7% 89.3% 67.3% 80.7% 66.7%
13.5% 13.3% 14.5% 13.2% 12.0% � סטיית תק

31מתו$ נבדקי�' מס 27 27 17 25 13
שביצעו מעל לרמת ניחוש
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 מראות כי ילדי� מביני� משפטי זיקת נושא טוב יותר ממשפטי זיקת,1 המובאות בטבלה,התוצאות
מ �,בה� מי� הדמויות זההשה� במשפטי�, לתלויי�tובהק כפי שנמצא במבח� מושא באופ

t(30) = 2.89, p < t(30) = 4.9, p, בה� מי� הדמויות שונהשוה� במשפטי�,001. < .001.
 נית� לבדוק את תרומת נטיית הפועל המותא� במי� לאחת משתי הדמויות1מהנתוני� המוצגי� בטבלה
 כי הבנת משפטיהתלויי� מראמדגמי�לtמבח�. משפטי הזיקה השוני�לשיפור ביכולת ההבנה של

נטיית הפועל הכילה רמז התא� מאשר כאשר לא היה רמז יותר באופ� מובהק כאשר הזיקה היתה טובה
t(30) = 1.10, p,ה� במשפטי זיקת נושא, כזה =   ,t(30) = 2.32,וה� במשפטי זיקת מושא, 004.

p < תרומת נוכחות דמויות ממי� שונה לשיפור ביכולת, שעולה מהשוואת ההפרשי�כפי,כ� כמו.001.
 = t(30),ההבנה הינה גדולה יותר באופ� מובהק במשפטי זיקת מושא בהשוואה למשפטי זיקת נושא

0.48, p = ממצאי� אלה באי� לידי ביטוי ג� בניתוח אנובה דו כיוונית ע� מדידות חוזרות של . 004.
בניתוח זה נמצא אפקט עיקרי ). מי� זהה ומי� שונה(ורמז התא�) נושא וזיקת מושאזיקת(סוג זיקה 

F(1,30) = 38.34, p,לסוג הזיקה <   ,F(1,30) = 101.78,אפקט עיקרי לרמז התא�,0001.
p < F(1,30) = 7.92, p,אינטראקציה מובהקת בי� סוג הזיקה ורמז ההתא�ו,0001. < .0001 . 

הבנת משפטי זיקה ע� רמז התא�, נושא היתה טובה במובהק מהבנת זיקת מושאהבנת זיקת, כלומר
והתרומה היחסית של רמז ההתא� להבנה, היתה טובה במובהק מהבנת משפטי זיקה ללא רמז התא�

.היתה גדולה יותר במובהק במשפטי זיקת מושא בהשוואה למשפטי זיקת נושא
 הועיל בהבנת משפטי זיקתלאהכינוי המוסב, טי זיקהבניגוד לתרומתה של נטיית הפועל להבנת משפ

) ללא רמז התא�(תלויי� מראה כי הוספת הכינוי המוסב למשפטי זיקת מושא מדגמי�לtמבח�. מושא
t(30) = 0.32, p,לא הביאה לשיפור ביכולת הבנת משפטי� אלה = .42.

הילדי� שהבינו כל אחד מסוגי במספרג� ההבדל ברכישה של מבני הזיקה מהסוגי� השוני� משתק*
בעוד שמרבית הילדי� הבינו את שני סוגי משפטי זיקת הנושא ואת. המשפטי� מעל לרמת הניחוש

רק מחצית מהילדי� הבינו מעל לרמת הניחוש את משפטי זיקת, משפטי זיקת המושא ע� רמז ההתא�
 שנבדקה לא נמצא מתא� בי� בתו$ קבוצת הגיל, בנוס*.ע� וללא כינוי מוסב, המושא ע� המי� הזהה

.2כפי שנית� לראות בטבלה, גיל הנבדקי� ליכולת� להבי� א* אחד מסוגי המשפטי�

 ות נכונות בכל אחד מסוגי המשפטי� תגובפרמסמתאמי� בי� גיל הנבדקי� לבי�.2טבלה
 זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא
 כינוי מוסבכינוי מוסבכינוי מוסבכינוי מוסב

 זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא
 מי� שונהמי� שונהמי� שונהמי� שונה

 זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא
 מי� זההמי� זההמי� זההמי� זהה

 זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא
 מי� שונהמי� שונהמי� שונהמי� שונה

ת נושאת נושאת נושאת נושאזיקזיקזיקזיק
 מי� זההמי� זההמי� זההמי� זהה

0.0007 0.04 0.002 0.22 0.03 r2

0.44 0.14 0.42 0.21 0.16 p

של, א� כ$ מניסוי זה עולה כי משפטי זיקת מושא קשי� יותר ממשפטי זיקת נושא בשלבי� המוקדמי�
א$ התא� הפועל מסייע להבנת, הוספת כינוי מוסב אינה מסייעת להבנת משפטי זיקת מושא, הרכישה
.ג זיקת נושא וה� מסוג זיקת מושאה� מסו, זיקהמשפטי



 פרידמ�ושוימר, קרבל�גינצברג 30

2222ניסוי ניסוי ניסוי ניסוי
של. זיקהבניסוי זה נבדקה ההבנה וההפקה של משפטי מטרת הניסוי היתה להשוות מספר סוגי�

השווינו את הבנת, השווינו את ההבנה של משפטי זיקת נושא ומשפטי זיקת מושא. משפטי זיקה
שלו, קת מושא ע� כינוי מוסבזימשפטי זיקת מושא ע� עקבה ריקה למשפטי  משפטי בחנו את ההבנה

ש( זיקה חופשית–זיקה ע� צירו* שמני רפרנציאלי יחיד  ,) אותהליטפוש..(וזיקה ע� נושא סתמי)..מי
השווינו בניסוי זה בי� שתי, בנוס*. אצל ילדי ג� דוברי עבריתלמשפטי זיקה ע� שני צירופי� שמניי�

באמצעות תמונות ובאמצעות תרחישי�: פטי זיקה אצל ילדי� צעירי�שיטות לבחינת ההבנה של מש
.ע� בובות

ההההשיטשיטשיטשיט
 נבדקי�נבדקי�נבדקי�נבדקי�

זהב מג� ילדי�)'ח5סטיית תק�',ש4;7גיל ממוצע('ש3;7�5;0 ילדי� בגילאי�22 השתתפו ניסוי
ו8 כללה קבוצהה. באזור המרכז א�, בני�14� בנות ממשפחות במצב, כול� דוברי עברית כשפת

.ללא אבחנה של הפרעות שפה ודיבור, גבוה�אקונומי בינוני�וציוס

 הלי$ וכלי�הלי$ וכלי�הלי$ וכלי�הלי$ וכלי�
י זיקה ע� תרחישי� או ע� שבה� הועברו מבדק הבנת משפט, כלל שתי פגישות ע� כל ילדהניסוי
.מבדק הפקת משפטי זיקהו,תמונות

ות באמצעות משימת התאמת משפט לתמונה ובאמצע, נבדקה בשתי דרכי�הבנת משפטי הזיקההבנת משפטי הזיקההבנת משפטי הזיקההבנת משפטי הזיקה
ובכל קבוצה הבנת, המותאמות מבחינת גיל, הילדי� חולקו לשתי קבוצות. התאמת משפט לתרחיש

.משפטי הזיקה נבדקה בדר$ אחת מהשתיי�
ונה הוצגו כאשר במשימת התאמת המשפט לתמ, פה משפט זיקה�בשתי הדרכי� הוצג לנבדקי� בעל

 מבצעהובשניית מתאימה למשפט האח,)2002, פרידמ� ונובוגרודסקי(י"שתי תמונות מתו$ במב
 על ידי במשימת התאמת המשפט לתרחיש הוצגו שני תרחישי�. הפעולה ומקבל הפעולה הפוכי�

כמודג� בתמונה(מבצע הפעולה ומקבל הפעולה הפוכי�האחד מתאי� למשפט ובשני, הנסיינית
למ הילדי� התבקשו להצביע על החיה הנכונה.)שלמטה שפט שהוצג בתמונה או בתרחיש בהתא�

ניתנו לנבדקי� מדבקות, פריטי�מדי מספר, במהל$ העברת המטלות. מגבלת זמ�הוצגהלאו, לה�
.כחיזוק לשמירת העניי� בביצוע המשימה, צבעוניות אות� הדביקו על ד* נפרד

זיקת נושא: מכל סוג14, משפטי� המכילי� זיקה משישה סוגי�84כלל זיקהה מבח� הבנת משפטי
זיקת מושא ע� כינוי,)11(תזיקת מושא חופשי,)10(זיקת מושא,)9(תזיקת נושא חופשי,)8דוגמה(

).13( וזיקת מושא ע� כינוי מוסב ונושא סתמי)12(מוסב 

.תראה לי את הפרה שמנשקת את התרנגולת)8(
.תראה לי את מי שמרטיב את הילד)9(
.תראה לי את הפיל שהאריה מרטיב)10(
.דתראה לי את מי שהילד מנדנ)11(
. תראה לי את ההיפופוט� שהילד מנגב אותו)12(
.תראה לי את הסוס שמסרקי� אותו)13(
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�בשבדק במבח כ$ שלא, סוגי המשפטי� הוצגו בסדר רנדומליששת,תמונותאמצעות הבנת המשפטי�
לא,כ��כמו. יותר מפעמיי� ברצ* משפטי� מאותו הסוגהופיעו יותר מפעמיי� הופיעהתמונת המטרה

מ לא היתה עקביות בי� סוג המשפט למיקו�, בנוס* לכ$). למטה/למעלה(יקו� בד* ברצ* באותו
.התמונה בד*

, הוצגו ברצ* שני תרחישי� המכילי� שני זוגות זהי� של חיות במבח� הבנת המשפטי� בתרחישי�
א'אפרה: כמו בתמונה שלמעלה(תפקידי� אותה פעולה בחילופי המבצעות את 'מנשקת תרנגולת

ב'בותרנגולת 6הוצגו( המשפטי� הנוגעי� לאות� התרחישי�12ולאחר מכ� הוצגו,)'מנשקת פרה
שכ, המשפטי�סוגי ).פע� חיה מסוימת הופיעה בתפקיד מבצע הפעולה ופע� בתפקיד מקבל הפעולה$

:התשובות קודדו לפי המפתח הבא
. בתרחיש הנכוני�/ הצבעה על הדמות הנכונה בתמונה� דמות נכונהדמות נכונהדמות נכונהדמות נכונה

ה� תרחיש נכוני�תרחיש נכוני�תרחיש נכוני�תרחיש נכוני�////תמונהתמונהתמונהתמונה .)הצבעה לדמות הנכונה או הלא נכונה(תרחיש הנכוני�/תמונההצבעה על
.תרחיש הלא נכוני�/תמונההעל� הצבעה שגויההצבעה שגויההצבעה שגויההצבעה שגויה

ש נבדקה באמצעות תרחישי� בדר$ דומה הפקת משפטי הזיקההפקת משפטי הזיקההפקת משפטי הזיקההפקת משפטי הזיקה  המבוססת, McKee et al. (1998)ל לזו
 שתיהמשתתפי� הוזמנו לשחק משחק ע� : Hamburger & Crain (1982)על המתודולוגיה שהציעו

כלומר השתמשה, אחת היתה מספרת הסיפורנסיינית: לכל משתת* במשחק היה תפקיד. נסייניות
וה, פי תסריטי� קבועי� מראש�בחיות צעצוע כדי לביי� אירועי� על  השניה צפו נסייניתכאשר הילד

אנסייניתה, לאחר שהוצג כל תרחיש. בתרחישי� את,ת עיניה השניה כיסתה כ$ שלא יכלה לראות
היא התבקשה לקחת את אחד החפצי� עליו הצביעה. החיות שהיו מונחות עדיי� במנח שתואר בתרחיש

ולתאר" לעזור"התבקש הילד, חיה מצביעי�א$ מכיוו� שלא יכלה לראות על איזו, הראשונה הנסיינית
 לתאר את החיה הספציפית עליה הצביעה כדי. בכל תרחיש השתמשנו בשני זוגות של חיות זהות. אותה

: התרחיש,גורילותשתי עיזי� ושתי: לדוגמא(הילד נדרש להפיק משפט זיקה, הבודקת הראשונה
ש": משפט המטרה, גורילה אחת מלטפת את אחת העיזי�  ניתהנסיי)." את העזליטפהקחי את הגורילה

עד שהילד השתמש,א צריכה לקחתהשניה המשיכה לבקש הבהרות בנוגע לחיה הספציפית אותה הי
ה, בתיאור המספיק למישהו שלא יכול לראות את החיות  החליטה שאינו מסוגל נסייניותאו עד שאחת
כשהמשימה הסתיימה. מנת למנוע תסכול�על, לתאר את החיה והציעה להמשי$ לתרחיש הבא

ונה הוצג תרחיש במהל$ הפגישה הראש. השניה לקחה את החיה שהילד תיארנסייניתה, בהצלחה
ובמקרה, במהל$ הצגת תרחיש הדוגמא ניתנה לנבדק יותר הכוונה באמצעות שאלות. ראשו� לדוגמא

בכל. משני סוגי�בה� השתתפו חיות, חוברו שבעה תרחישי� שוני�.הצור$ א* הודג� לו משפט היעד
מ, תרחיש הוצבו מול הנבדק שתי חיות זהות מכל סוג בצע את התרחיש כאשר רק זוג אחד של חיות

כל תרחיש הוצג. כל החיות שהשתתפו בתרחיש היו מאותו מי�. בזמ� ששתי החיות הנותרות נחות
עבור. זו היא מקבלת הפעולהכפע� כאשר חיה מסוימת היא מבצעת הפעולה ופע� כאשר חיה, פעמיי�

 כל נבדק כ$ שלמעשה, זיקת נושא וזיקת מושא– מטרהכל תרחיש הילד נדרש להפיק שני משפטי
ו14 לפי, משפטי�28התבקש להפיק  תרחישי�14� תרחישי� שנועדו לגרו� לנבדק להפיק זיקת נושא

הפעלי� שנבחרו עבור כל התרחישי� היו פעלי� יוצאי�. שנועדו לגרו� לנבדק להפיק זיקת מושא
.שמצריכי� מושא ישיר
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 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
 הבנההבנההבנההבנה

די� שבדקנו כבר מביני� משפטי זיקת נושא היל,3כפי שנית� לראות מהנתוני� המוצגי� בטבלה
 בביצוע מטלת ההבנה של משפטי� אלה נראי� אחוזי הצלחה–כלומר,תומשפטי זיקת נושא חופשי

באמצעות תמונות(הגבוהי� באופ� מובהק מרמת ניחוש ברמת הקבוצה ללא קשר לדר$ ביצוע הבדיקה
על(או לאופ� קידוד התשובות הנכונות) או באמצעות תרחישי� הצבעה על דמות נכונה או הצבעה

 מתו18$�ו, אחד מהילדי� מבי� מעל רמת ניחוש זיקת נושאנית� לראות כי כל ). תרחיש נכוני�/תמונה
בהבנת זיקת מושא נית� לראות, לעומת זאת. חופשיתהילדי� מביני� מעל רמת ניחוש זיקת נושא 22

לש, מושא ע� כינוי מוסב בי� משפטי זיקת מושא ומשפטי זיקתניכרי�הבדלי�  קושי משמעותי גרמו
 שההבנה בה� היתה ומשפטי זיקת מושא ע� נושא סתמיתלבי� משפטי זיקת מושא חופשי, בהבנה

ע� משפטי זיקת מושאת ברמת ניחוש בהבנביצעההקבוצהשבעוד.טובה יותר  ומשפטי זיקת מושא
 במובהק ביצעההיא,ד התשובות הנכונותללא קשר לדר$ ביצוע הבדיקה או לאופ� קידו, כינוי מוסב

. ומשפטי זיקת מושא ע� נושא סתמיתמעל רמת ניחוש במטלת הבנה של משפטי זיקת מושא חופשי
דפוס דומה מתקבל ג� כאשר מתבונני� במספר הילדי� שביצעו מעל רמת ניחוש בכל אחד מסוגי זיקת

ע: המושא � כינוי מוסב פחות משליש מהילדי� בעוד שאת משפטי זיקת המושא ומשפטי זיקת המושא
תכמעט כל הילדי� הבינו מעל רמת ניחוש את משפטי זיקת המושא החופשי, הבינו מעל רמת ניחוש

, כל הילדי� שנבדקו הבינו זיקת נושא, בהסתכלות כוללת.ואת משפטי זיקת המושא ע� נושא סתמי
.אחדזיקת מושא מסוג לפחות וכול� הבינו

ת.3טבלה  שובות נכונות בכל אחד מסוגי משפטי הזיקה אחוזי
זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא

תתתתחופשיחופשיחופשיחופשי
זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא

תתתתחופשיחופשיחופשיחופשי
 זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא

 ע� כינוי מוסבע� כינוי מוסבע� כינוי מוסבע� כינוי מוסב
 זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא

נושא סתמינושא סתמינושא סתמינושא סתמי ע�ע�ע�ע�
70%36%54%36%66% 73%דמות נכונה דמות נכונה דמות נכונה דמות נכונה  תמונותתמונותתמונותתמונות
85%70%87%61%90% 92%תמונה נכונהתמונה נכונהתמונה נכונהתמונה נכונה
72%17%30%23%58% 84%דמות נכונה דמות נכונה דמות נכונה דמות נכונה

תרחישי�תרחישי�תרחישי�תרחישי�
�83%38%70%50%75% 89% תרחיש נכו�תרחיש נכו�תרחיש נכו�תרחיש נכו

 נבדקי� מעל רמת נבדקי� מעל רמת נבדקי� מעל רמת נבדקי� מעל רמת''''ססססממממ
18717619 22 22222222ניחוש מתו$ ניחוש מתו$ ניחוש מתו$ ניחוש מתו$

 כ�כ�כ�כ� לאלאלאלא כ�כ�כ�כ� לאלאלאלא כ�כ�כ�כ� כ�כ�כ�כ�קבוצה מעל רמת ניחושקבוצה מעל רמת ניחושקבוצה מעל רמת ניחושקבוצה מעל רמת ניחוש

משפטי זיקת נושא קלי�,)t שנעשו באמצעות מבח�(בכל ההשוואות,4 כפי שנית� לראות בטבלה
זי יותר להבנה במרבית, בנוס*. קת מושא ומשפטי זיקת מושא ע� כינוי מוסבבהשוואה למשפטי

ל נושא קלי� יותר להבנה ג� ההשוואות משפטי זיקת ממצא.תמשפטי זיקת מושא חופשיבהשוואה
להבנת משפטי) מלאה(הוא כי אי� הבדל מובהק בי� הבנת משפטי זיקת נושא נוס* העולה מהטבלה

זה.תזיקת נושא חופשי  לכ$ שהבנת משפטי זיקת נושא טובה יחסית ג� כשמדובר נית� לייחס ממצא
לכ� לא נראה שיפור בהבנה כאשר הצגנו את אות� המשפטי� כמשפטי, מלאי�במשפטי זיקת נושא
.תזיקת נושא חופשי
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 להבנת סוגי הזיקות האחרי�)ע� שני צירופי� שמניי�(השוואה בי� הבנת זיקות נושא מלאות.4טבלה
זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושא
תתתתחופשיחופשיחופשיחופשי

זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא
תתתתחופשיחופשיחופשיחופשי

 זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא
 ע� כינוי מוסבע� כינוי מוסבע� כינוי מוסבע� כינוי מוסב

 זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא
נושא סתמינושא סתמינושא סתמינושא סתמי ע�ע�ע�ע�

– **9.79 **4.01**7.82– דמות נכונה תמונות
–6.99**  *2.49**3.76– תמונה נכונה

**9.313.23** **5.27**8.53– דמות נכונהתרחישי�
�–3.51**–**4.11– תרחיש נכו

נכ"סה נדמות נדמות נדמות 3.33**11.63**5.70****9.45– כונהכונהכונהכונהדמות
–11.38**2.45***7.17–ני�ני�ני�ני�תרחיש נכותרחיש נכותרחיש נכותרחיש נכו////תמונהתמונהתמונהתמונה

*p < 0.05 ,**p <  לא מובהק–, 0.01

כלומר זיקות, בי� זיקות מושא מלאותt מציגה את ההשוואה הסטטיסטית באמצעות מבח�5טבלה
ת� לראות כי שימוש בזיקת מושאני).10כמו משפט(מושא ע� שני צירופי� שמניי� ועקבה ריקה 

ע�תחופשי לעומת. נושא סתמי משפר את ההבנה של משפטי זיקת מושא בכל ההשוואות וזיקת מושא
באופ� כללי משפר את ההבנה של משפטי זיקת מושא אינו שימוש בזיקת מושא ע� כינוי מוסב, זאת

 הביצוע בו א* גרוע יותרתבמטלת התמונוואילו בהשוואה, בתרחישי�בהשוואה אחתמשפר הוא(
כ� נית� לראות כי שימוש בנושא סתמי במשפטי זיקת מושא ע� כינוי כמו.)מהביצוע בזיקת מושא

. בכל ההשוואות והמטלותמוסב משפר את ההבנה של משפטי� מסוג זה

 אחרי�להבנת זיקות מושא מסוגי� מלאות השוואה בי� הבנת זיקות מושא.5טבלה
זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא

תתתתפשיפשיפשיפשיחוחוחוחו
 זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא

 ע� כינוי מוסבע� כינוי מוסבע� כינוי מוסבע� כינוי מוסב
 זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא

 נושא סתמינושא סתמינושא סתמינושא סתמי ע�ע�ע�ע�
**4.53– **4.43 דמות נכונה תמונות

**2.95*2.07 **2.95 תמונה נכונה
 **6.59– *1.8 דמות נכונהתרחישי�

�**6.83**2.69 **3.22 תרחיש נכו
**7.65- **3.94 דמות נכונהדמות נכונהדמות נכונהדמות נכונה כ"סה

**5.88- **4.08תרחיש נכוני�תרחיש נכוני�תרחיש נכוני�תרחיש נכוני�////תמונהתמונהתמונהתמונה
*p < 0.05 ,**p <  לא מובהק–, 0.01

נית� לומר שההכללה לפיה משפטי זיקת מושא קשי� יותר להבנה ממשפטי זיקת נושא היא, כלומר
 בעוד שמשפטי זיקת מושא ע� שני צירופי�–ויש להתייחס לסוג משפט זיקת המושא, כללית מדי

זיקת מושא חופשית, ממשפטי זיקת נושאע� או ללא כינוי מוסב ה� אכ� קשי� במובהק–שמניי�
. דוברי עבריתקלי� בהרבה להבנה עבור ילדי� צעירי�וזיקת מושא ע� נושא סתמי ה� 

2מהממצאי� של ניסוי. ממצא חשוב נוס* נוגע למדרג הרכישה של הבנת משפטי זיקה מסוגי� שוני�
 כל הילדי� הבינו.)מלאה(נושאנית� לראות שהמבנה הראשו� שנרכש מבי� השישה שבדקנו הוא זיקת

. מלאההבי� ג� זיקת נושא, וכל ילד שהבי� סוג כלשהו של משפט זיקה, משפט זה מעל רמת ניחושסוג
זיקת מושא חופשית וזיקת מושא ע� נושא סתמי נרכשי� לפני זיקת, בנוס* נית� לראות כי באופ� קבוע

 מושא ולא הבי� זיקתמלאה זיקת מושא לא היה א* ילד שהבי�–כלומר.)ע� עקבה(מלאה מושא 
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, גיל הנבדקי� לא נמצא במתא� ע� הבנת משפטי זיקת מושא.חופשית או זיקת מושא ע� נושא סתמי
r = .02, p = ,בי� מעל או לא מעל רמת ניחוש לבי� גיל point biserial מתאמיוג� לא בחישוב , 94.
rpb = .23, p = .31.

 באמצעות תמונות לבדיקה באמצעות תרחישי�השוואה בי� בדיקה.6טבלה
זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושא זיקת נושאזיקת נושאזיקת נושאזיקת נושא

תתתתחופשיחופשיחופשיחופשי
זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושאזיקת מושא

תתתתחופשיחופשיחופשיחופשי
 זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא

 ע� כינוי מוסבע� כינוי מוסבע� כינוי מוסבע� כינוי מוסב
 זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא זיקת מושא

 ע� נושא סתמיע� נושא סתמיע� נושא סתמיע� נושא סתמי
–– **2.42 **2.36–– דמות נכונהדמות נכונהדמות נכונהדמות נכונה
*2.12– **2.53 **4.54–– תמונה נכונהתמונה נכונהתמונה נכונהתמונה נכונה

*p < 0.05 , **p <  לא מובהק–, 0.01

לכדי לבחו� מהי, סו*בל , של משפטי זיקה אצל ילדי�בדיקת ההבנה שיטת המחקר הטובה ביותר
ההשוואה בי� ערכנו ומטלת על א* שאינטואיטיבית נראה שמטלת תרחישי�. תרחישי�המטלת תמונות

3בטבלאות המוצגי�, הממצאי�, מוחשית יותר ועל כ� עשויה להיות מתאימה יותר לילדי� צעירי�
תמונה הניבה תוצאות טובות יותר באופ� מובהק אצל הילדי�� שמטלת התאמת משפטמראי�,6�ו

ההבדלי� הגיעו עד לכדי פי שתיי� תשובות נכונות בבדיקה. תרחיש�מאשר מטלת התאמת משפט
הצבעה על הדמות: בזיקת מושא, למשל(באמצעות תמונות מאשר בבדיקה באמצעות תרחישי� 

ב –ואילו בבדיקה באמצעות תרחישי�, מהמקרי�36%�הנכונה בבדיקה באמצעות תמונות נראתה
הצבעה על הדמות הנכונה בבדיקה באמצעות תמונות:תבזיקת מושא חופשי; מהמקרי� בלבד17%�ב

ב ב54%�נראתה ה). מהמקרי� בלבד30%� מהמקרי� ובבדיקה באמצעות תרחישי� �מטלות ההבדל בי
אשר היו קשי� יחסית להבנה בהשוואה,תבולט בעיקר בהבנת משפטי זיקת מושא ומושא חופשי

בה� נראו תוצאות טובות יותר באופ� מובהק בבדיקהש,)3ראה טבלה(למשפטי זיקת הנושא 
, במשפטי זיקת נושא לא נראה הבדל משמעותי בתוצאות בי� שתי דרכי הבדיקה. באמצעות תמונות

ולכ� דר$ הבדיקה לא השפיעה,ה מאחר שמשפטי� אלה לא היו קשי� להבנה באופ� כלליככל הנרא
ג� במשפטי זיקת מושא ע� כינוי מוסב לא נראה הבדל משמעותי בתוצאות. על ההבנה במקרי� אלה
 משפטי� מסוג זה קשי�–א$ כא� הדבר נובע ככל הנראה מהסיבה ההפוכה, בי� שתי דרכי הבדיקה

וקושי זה בא לידי ביטוי ג� בבדיקה באמצעות תמונות וג�, לילדי� בגילאי� אלהבמיוחד להבנה
.בבדיקה באמצעות תרחישי�

 הפקה הפקה הפקה הפקה
מ28( הפקות 616כ"במחקר נאספו סה  היו 14.8%מתוכ�,) הנבדקי�22� משפטי מטרה זיקה לכל אחד

תק28.7%, הפקות של מילה בודדת או משפט פשוט כולל משפטי�, יני� הפקות של משפטי זיקת נושא
השמטת מושא ישיר מוצר$ או שינוי פועל לפועל דומה, ידי הנסיינית�שכללו השלמת ראש שסופק על

ללא( מלאה כולל משפטי זיקת מושא, משפטי זיקת מושא תקיני�18.5%�ו, אשר מצרי$ מושא עקי*
מוסב ומשפטי זיקת משפטי זיקת מושא ע� כינוי, משפטי זיקת מושא ע� נושא סתמי,)כינוי מוסב

על,תמושא חופשי שינוי פועל, ידי הנסיינית�וכ� משפטי� מסוגי� אלה שכללו השלמת ראש שסופק
. לפועל דומה אשר מצרי$ מושא עקי* או השמטת מושא ישיר מוצר$ ושימוש בכינוי חבור במקומו
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(7שכיחות הסוגי� השוני� של משפטי זיקת המושא התקיני� מפורטת בטבלה שבזיקת נושא מאחר.
�).רק סוגי זיקת המושא פורטו, יש רק סוג אחד של מבנה תקי

 התפלגות הסוגי� השוני� של משפטי זיקת המושא התקיני� שהופקו.7טבלה
 שכיחות מבי� כלל משפטי זיקת מושא תקיני� שהופקושכיחות מבי� כלל משפטי זיקת מושא תקיני� שהופקושכיחות מבי� כלל משפטי זיקת מושא תקיני� שהופקושכיחות מבי� כלל משפטי זיקת מושא תקיני� שהופקו סוג זיקת המושאסוג זיקת המושאסוג זיקת המושאסוג זיקת המושא

 62.2% זיקת מושא ע� כינוי מוסב
 24.3% ללא כינוי מוסב מלאהזיקת מושא

 7.0%תזיקת מושא חופשי
 6.5% זיקת מושא ע� נושא סתמי

 חלק� היו לא דקדוקיות–הפקות שונות שלא התאימו למשפט המטרה הופיעו, מלבד הפקות אלה
לא(8בטבלה הפקות אלה מפורטות. וחלק� לא התאימו לתיאור הנדרש בטבלה מפורטות הפקות

מילוי העקבה שיצר ההפקות הלא תואמות היו בעיקר.) מכלל ההפקות1% לפחות היוושתואמות 
ועל ידי כינוי מוסב או ש� עצ� בזיקת, מילוי העקבה על ידי ש� עצ� בזיקת מושא(משפט לא דקדוקי 

.) מההפקות8.3%(והפקת זיקת נושא במקו� זיקת מושא, מההפקות14%שהיוו,)נושא

ה.8טבלה  ושכיחות� מבי� כלל הפקות, מטלת ההפקהבקה של משפטי הזיהפקות הלא תואמותפירוט
 שכיחות שכיחות שכיחות שכיחות דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה ההפקה הלא תואמתההפקה הלא תואמתההפקה הלא תואמתההפקה הלא תואמתסוג סוג סוג סוג

הג'הג זיקת מושא ע� עקבה ממולאת  7.5% ירפה'ירפה שהזברה נישקה את
 4.4% ירפה שהיא נישקה את הזברה'הג זיקת נושא ע� כינוי מוסב

 שינוי זיקת מושא לזיקת נושא תו$
 3.1% ירפה שהפסידה'הג←ירפה שהפיל ניצח'הגי לתרחיששינוי פועל לפועל אחר רלבנט

שינוי זיקת מושא לזיקת נושא תו$ שימור
את←העז שהגורילה ליטפה הפועל והראש והיפו$ תפקידי�  2.8%גורילהה העז שליטפה

שינוי זיקת מושא לזיקת נושא תו$ שינוי
ה  2.4% הפיל שהתחבא←הפיל שהאריה החביא פועלמורפולוגי של

ע...ש+השלמת ראש  2.3%י הנסיינית"שסופקו
 2.1% ירפה נישקה את הזברה'ירפה שהג'הג זיקת נושא ע� עקבה ממולאת

 1.8% אחרי�משפטי� לא דקדוקיי�
 1.5% הנמר שהוא החביא אותו זיקה עתירת כינויי�
 1.1% הפיל בגלל שהאריה החביא שעבוד שאינו זיקה

 1.1% הנמר שמאכילי� אותו ינוי מוסבוכזיקת מושא ע� נושא סתמי

� למדגמי� תלויי� נמצא כי הופקו באופ� מובהק יותר משפטי זיקת נושא תקיני� מאשר משפטיtבמבח
p,זיקת מושא תקיני� < .01,t(21) = 3.01 . להפיק את כל �ליכולת �גיל הנבדקי �בבדיקת הקשר בי

לא נמצא מתא� מובהק בי� גיל לכמות הפקות, אחד מסוגי המשפטי� באמצעות קורלציה לינארית
r, משפטי זיקת נושא = -.07, p = ללא כינוי(ולא נמצא מתא� בי� גיל לכמות הפקות זיקת מושא,74.
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r,)מוסב = -.01, p = ,מושא תקיני�א$ קיי� מתא� מובהק בי� גיל לכמות הפקות משפטי זיקת , 97.
p = .02,r = בי, 0.50 � גיל לכמות הפקות משפטי זיקת מושא ע� כינוי מוסבוכ� מתא� מובהק,
p = .02,r = דווקא הילדי� הגדולי� יותר הפיקו יותר זיקות, בתו$ קבוצת הגיל שנבדקה, כלומר, 0.50

.מושא ע� כינוי מוסב

 השוואה בי� יכולות הבנה ויכולות הפקה של משפטי זיקה השוואה בי� יכולות הבנה ויכולות הפקה של משפטי זיקה השוואה בי� יכולות הבנה ויכולות הפקה של משפטי זיקה השוואה בי� יכולות הבנה ויכולות הפקה של משפטי זיקה
נה והפקה של משפטי זיקה מסוגי� שוני� בקרב ייחודו של המחקר הנוכחי הוא בכ$ שהוא בדק הב

, להשוות בי� יכולות הפקה והבנה של סוגי משפטי� אלה אצל אותו נבדקאיפשרוכ$, אות� הנבדקי�
.ולקבל נקודת מבט מעניינת וחדשנית על הקשר שבי� הבנה להפקה של משפטי זיקה

� באופ� מובהק מספר גדול יותר למדגמי� תלויי� נמצא כי הילדי� שהשתתפו במחקר הפיקוt במבח
לא תקיני� או משפטי זיקה שוני�/כולל משפטי זיקה לא מלאי�( זיקה מסוגי� שוני� של משפטי

כאשר מתייחסי� להבנה, בהשוואה למספר המשפטי� אות� הבינו באופ� מלא) ממשפטי המטרה
בבדיקה באמצעותה�, בתמונה הנכוני�/ בתרחישהדמות הנכונההדמות הנכונההדמות הנכונההדמות הנכונהמלאה בבדיקת ההבנה כהצבעה על 

t(11) = 5.06, p,תמונות וה� בבדיקה באמצעות תרחישי� < .01; t(10) = 2.24, p = . בהתאמה, 02.
, התרחיש הנכוני�/כאשר מתייחסי� להבנה מלאה בבדיקת ההבנה כהצבעה על התמונה, לעומת זאת

בב, לא נמצא הבדל מובהק בי� יכולות ההפקה ליכולות ההבנה של משפטי זיקה �דיקה באמצעות ה
.תמונות וה� בבדיקה באמצעות תרחישי�

, בניתוח מעמיק של התגובות במטלת הפקת משפטי הזיקה של כל אחד מהילדי� שהשתתפו במחקר
ישנ� ילדי� המביני�: דפוסי� מפתיעי�נית� לזהות מספר, תו$ התייחסות ליכולות ההבנה שלה�

מ(משפטי זיקת נושא  שמפיקי� בחלק מ� המקרי�) על לרמת ניחושכלומר מבצעי� באופ� מובהק
א$ במקרי� אחרי� נעזרי� בהפקה בכינוי מוסב אסור בעמדת, ללא כינוי מוסבזיקות נושא תקינות 

ישנ� ילדי� שכבר מביני� משפטי זיקת, בדומה לכ$. בעקבה ממולאת או בהפקה לא דקדוקית, נושא
יות והתחמקויות מגוונות מהפקת משפטי זיקת טעולצד, תקינות ע� עקבהמושא המפיקי� זיקות מושא 

או שינוי, ה� הופכי� את זיקת המושא לזיקת נושא תו$ שינוי פועל לפועל רלבנטי אחר: מושא
�ישנ�, לעומת�.וע� עקבה ממולאת, מפיקי� זיקות מושא ע� כינוי מוסב, מורפולוגי של הפועל הנכו

 מבי� ששת הילדי�. זיקות מושא תקינות ע� עקבהילדי� שאינ� מביני� משפטי זיקת מושא א$ מפיקי�
לא היה אפילו,)למעלה מחמישה משפטי�(שהפיקו את מרבית זיקות המושא ע� הכינויי� המוסבי�

.אחד שהכינוי המוסב שיפר את ביצועי ההבנה שלו בזיקות מושא
ז יקות מושא ע� עובדה מעניינת נוספת העולה מהסתכלות פרטנית זו היא ששני הילדי� אשר הפיקו

היו אלה שנעזרו במטלת ההבנה של משפטי זיקת מושא א$ ורק בתוספת, נושא סתמי במטלת ההפקה
 והוספת כינויתזיקת מושא חופשי(ולא בא* אחד מהאלמנטי� האחרי�, של נושא סתמי למשפט

).מוסב
) לרמת ניחושבאופ� מובהק מעבר(כאשר מחלקי� את קבוצת הילדי� לאלה שכבר מביני� זיקות מושא

קבוצת מביני זיקת המושא מפיקי�: עולות תוצאות מוזרות למדי, ואלה שעדיי� אינ� מביני� זיקות
=,משפטי זיקת מושא המכילי� כינוי מוסבבאופ� מובהק יותר  7.47, p < .01χ2,כמעט מובהק �ובאופ
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=, עקבה ממולאתיותר משפטי זיקת מושא ע� 3.39, p = .006χ2,בהשווא �מביני �ה לאלה שאינ.
לא נראה הבדל מובהק בכמות ההפקות בי� הקבוצות בהתייחס להפקות של מילי� בודדות, לעומת זאת

זיקות, זיקות נושא ע� עקבה ממולאת, זיקות מושא מלאות, זיקות נושא מלאות, או משפטי� פשוטי�
ו זיקת נושא במקו� זיקת מושא .מושא ע� נושא סתמי

� דיו�דיו�דיו�דיו
ה עיקריי� העולי� משני הניסויי� שערכנו ה� שילדי� דוברי עברית לפני גיל חמש וחצי הממצאי�

, א$ הבנת� משתפרת כאשר ישנ� רמזי� בנטיית הפועל, מתקשי� עדיי� בהבנת משפטי זיקת מושא
הוספת כינוי מוסב. במקו� נושא מלאוכאשר הזיקה מכילה נושא סתמי, כאשר הזיקה היא חופשית

על א* שמרבית משפטי זיקת המושא שה� מפיקי� כוללי�, בנת משפטי זיקת מושאאינה מועילה לה
.כינוי מוסב

משני הניסויי� עולה כי הבנת משפטי זיקת נושא טובה יותר מהבנת משפטי זיקת מושא בקרב ילדי�
של.'ש3;7�5;5ניבדוברי עברית  לפיה� הבנת משפטי , Brown (1972( ממצא זה תוא� את ממצאיו

 קת נושא היתה קלה באופ� מובהק מהבנת משפטי זיקת מושא בקרב ילדי� דוברי אנגלית בניזי
 לגבי פורטוגזית Correa (1982)�וSheldon (1974)וממצאי� של חוקרי� נוספי� כגו�',ש3;0�5;0

. ואנגלית
הפ, אפשר להסביר ממצא זה באמצעות העובדה שבמשפטי זיקת נושא עולה הסדר הקנוני של מבצע

, ואילו במשפטי זיקת מושא, הקוד� למקבל הפעולה אינו משתנה על א* התנועה התחבירית במשפט
 ולא מבצע הפעולההתנועה התחבירית מביאה להפרת הסדר הקנוני כ$ שמקבל הפעולה מופיע לפני

מאחר שאנו מניחי� כי הקושי בהבנת משפטי זיקה נובע מרכישה לא מלאה של תנועה. הפוַעלאחרי
במשפטי� שבה� התנועה התחבירית מפרה את הסדר ,  (Friedmann & Novogrodsky, 2004)תחבירית

 קושי נוצר, מנת להבי� מי מבצע הפעולה ומי מקבל הפעולה�הקנוני ולא מאפשרת להסתמ$ עליו על
סדר המרכיבי� יכול, כאשר סדר המרכיבי� הוא קנוני, לעומת זאת. גדול יותר בהבנת משמעות המשפט

.אפילו כאשר אי� עדיי� שליטה בכל המאפייני� התחביריי� שלו, לשמש כרמז לפירוש המשפט
הוא בהבנת משפטי זיקה שהילדי� מסתמכי� עליו אחר רמז כי יתוח התוצאות בניסוי הראשו� עולהמנ

 הקו* הנה"במשפט כמו(כאשר נטיית הפועל מכילה רמזי� לגבי מבצע הפעולה.נטיית הפועל
לעומת, ההבנה טובה יותר ה� במשפטי זיקת נושא וה� במשפטי זיקת מושא")בקתשהילדה מח

 הקו* הנה("משפטי� שבה� מופיעות דמויות מאותו מי� ואז נטיית הפועל אינה מבחינה בי� הדמויות
, ברמ�('ש3;0במערכת הפועל בעברית נרכשת עד גיל מאחר שיכולת התא� המי�.")שהילד מחבק

1997;1988Levy, (,בה  באופ� מלא ומסיבה זו נית� להניח כי הילדי� הנבדקי� במחקרנו כבר שולטי�
 כי התרומה של שימוש נית� לראות. המשפטהשתמשו ביכולת הקיימת אצל� ונעזרו בה בהבנת

זה. זיקת מושאבדמויות ממי� שונה במשפט היתה גדולה יותר במשפטי  הוא הסבר אפשרי לממצא
 הפועל להבנה במשפטי�שלהעזרה שמספק התא� המי� לכ�ו,� יותר להבנהשמשפטי זיקת מושא קשי

. גדולה יותרמסוג זה
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שני הניסויי� העלו כי השימוש בכינוי, לעומת התרומה של התא� המי� להבנת משפטי הזיקה השוני�
מ. תר� לשיפור הבנת משפטי זיקת מושאלאלאלאלאמוסב  ושא בשני הניסויי� היו יותר נבדקי� שהבינו זיקת

אפילו מבי� ששת הנבדקי�. מאשר להיפ$, זיקת מושא ע� כינוי מוסב הבינוללא כינוי מוסב ולא 
לא היה א* אחד שהכינוי,)חמישה ומעלה(שהפיקו הכי הרבה כינויי� מוסבי� במשפטי זיקת מושא 

�במחקר. המוסב שיפר אצלו את ההבנה של זיקת מושא� & Friedmann;2007( של שטרמ� ופרידמ
Szterman, 2006 ( �לקות שמיעהבגילאי בית ספר אודות הפקה והבנה של משפטי זיקה אצל ילדי �ע 

 שימוש מרובה בכינוי מוסב בהפקת משפטי זיקת נמצא, שהיה לה� קושי בהבנת משפטי זיקת מושא
ובמקביל נראה כי הוספת כינוי מוסב תרמה משמעותית להבנת משפטי זיקת מושא בקרב ילדי�, מושא

מדוע יש הבדל בתרומת הכינוי המוסב להבנת משפטי זיקת המושא בי� הילדי�, נשאלת השאלה.האל
נראה כי הסיבה להבדל. שנבדקו במחקר� של שטרמ� ופרידמ�, במחקרנו לבי� הילדי� לקויי השמיעה

 המתייחסBתנאי, ובפרט(נעוצה בגיל הנבדקי� בכל אחד מהמחקרי� וגיל רכישת תנאי הכבילה 
, עצ� שהופיע לפניו במשפט� המתייחס לקישור כינוי גו* לש�תחבירי הוא תנאיBתנאי ). יי גו*לכינו

תנאי זה קובע לאיזה ). (Chomsky, 1981 הבנת המשפט לש�במטרה להעניק לכינוי הגו* משמעות
ירפה ליקקה'הילדה סיפרה שהג"במשפט, כ$ למשל. מהצירופי� השמניי� מתייחס כינוי הגו* במשפט

, לרכיב שמחו6 למשפט המשועבד שבו נמצא הכינוימתייחסת אותה המילהכי יקבעB נאית"תהאו
לג, לילדהכלומר  מתרחשת רק לאחרBכי רכישה מלאה של תנאי, מחקרי� שוני� מראי�. ירפה'ולא

כ',ש5;0�6;0גיל  (,Delay of Principle B Effect Chien & Wexler�תופעה המוכרת בספרות
(1990; Grodzinsky & Reinhart, 1993.את המשפט, כלומר �יותר שומעי �צעירי �כאשר ילדי

ג�,"ירפה ליקקה אותה'הילדה סיפרה שהג" וג�, ירפה ליקקה את הילדה' שהגה� מוכני� לקבל
זו. ירפה ליקקה את עצמה'שהג את הבנה של מבני� תחביריי� המכילי� כינוי, מסיבה גו* אשר מקבל
ממשמ מאחר. היא ברמת ניחוש אצל ילדי� בגילאי� צעירי�עצ� שמופיע לפניו במשפטש�עותו

ש',ש6;0שרוב הילדי� במחקרנו צעירי� מגיל  �מאחר שג� במשפטי.Bעדיי� לא רכשו את תנאי ייתכ
ה�, לאיזה מהצירופי� השמניי� הכינוי מתייחס כדי לזהותBזיקת מושא ע� כינוי מוסב נדרש תנאי 

 ולכ� הופעת הכינוי המוסב לא תרמה להבנת,נ� יכולי� לקבוע לאיזה צירו* הכינוי מתייחסעדיי� אי
גילאי(היו מבוגרי� יותר) 2003(הילדי� שהשתתפו במחקר� של שטרמ� ופרידמ�, לעומת�. המשפט

ולכ� יכלו להיעזר בהופעת כינוי המוסב בהבנת,Bאת תנאי רכשו כבר וככל הנראה,)'ש7;7�11;3
זו. משפטה כדאי להשוות את ביצוע הילדי� במחקרנו במטלה של הבנת, על מנת לאשש השערה

המצריכי�, משפטי זיקת מושא המכילי� כינוי מוסב לביצוע� במטלת הבנת משפטי� מסוגי� אחרי�
."הכלב מרגיש שהחתול נוש$ אותו" כדוגמת, לצור$ הבנת�Bתנאי רכישה של 
�לא נמצא קשר בי� גיל הנבדקי� ליכולת הבנת משפטי הזיקה ההבנה בשני ניסוייכי, חשוב לציי

של. מהסוגי� השוני� �'ש4;0�5;0נמצא כי ילדי� בגיל Friedmann & Novogrodsky (2004)במחקר
קיימת שליטה מלאה בהבנת מבני�'ש6;0ורק בסביבות גילת מושאמשפטי זיקעדיי� לא מביני�

נית� להניח שקבוצת הנבדקי� כולה נמצאת',ש3;9�5;5 היהבמחקרנו מכיוו� שגיל הנבדקי�. אלה
ולכ� אי� לצפות לקשר בי� גיל הנבדקי� ליכולת, מלאה של הבנת משפטי זיקהעדיי� לפני רכישה

זהההבנה שלה� זה. בתו$ טווח גילאי� במעניי�, בהקשר  השתתפו שתי תאומות בנות1ניסוי לציי� כי
הר.'ש3;4  רמת ניחוש רק משפטי זיקת נושא האחת הבינה מעל, או דפוס דומה של הבנהג� ה� לא
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זיקת מושא חופשית וזיקת, זיקת נושא חופשית, ואילו השנייה הבינה זיקת נושא, וזיקת מושא חופשית
כי. מושא ע� נושא סתמי , מכ$ ומהיעדר המתאמי� בי� גיל הילד לביצועי� בהבנת משפטי זיקה עולה

שלההתפתחות, שלוש וחצי לגיל חמש וחצילפחות בי� גיל  תלויה בגילאינה מבני� תחביריי� ההבנה
מה שכ� נית� לומר הוא שעד. ולא נית� לומר שבגיל מסוי� ילדי� רוכשי� הבנה של מבנה זיקה מסוי�

מתו$ מחקרי�(גיל שש ילדי� דוברי עברית כבר בדר$ כלל שולטי� ג� בהבנה של משפטי זיקת מושא 
וכ� שקיי� מדרג ברכישת ההבנה של זיקות,)Friedmann & Novogrodsky, 2004 כמו למשל,אחרי�

כל הילדי� הבינו משפטי. המבנה הראשו� שנרכש מבי� השישה שבדקנו הוא זיקת נושא. מסוגי� שוני�
בנוס* נית�. הבי� ג� זיקת נושא, וכל ילד שהבי� סוג כלשהו של משפט זיקה, זה מעל רמת ניחוש

ע�, ות כי באופ� קבועלרא זיקת מושא חופשית וזיקת מושא ע� נושא סתמי נרכשי� לפני זיקת מושא
לא היה א* ילד שהבי� זיקת מושא ע� עקבה ולא הבי� זיקת מושא חופשית או זיקת, כלומר. עקבה

.מושא ע� נושא סתמי
ה � תנועה תחבירית עדר קשר בגילי� אלה בי� גיל לביצוע במשפטי� הכוללייממצאי� דומי� לגבי

וקיומו של מדרג קבוע ברכישת סוגי מבני� שוני� נמצא ג� במטלת חזרה על משפטי�, מסוגי� שוני�
 תנועות שוני� ובניתוח ההפקה הספונטנית של סוגי (Friedmann & Lavi, 2006)בעברית 

(Reznick & Friedmann, 2007).

ועל כ$ שילדי� מסוגלי� להשתמש, מחדממצאי� אלה שהעידו על קושי בהבנת משפטי זיקת מושא
את, באסטרטגיות ורמזי� כדי לשפר את ההבנה  אילו בדקנו הניסוי השני ובוהביאו אותנו לערו$

כי. אמצעי� נוספי� עשויי� להקל על הבנה של משפטי זיקת מושא הילדי� מממצאי הניסוי עולה
לא ע� נושא סתמי זיקת מושא חופשית וזיקת מושהבינו באופ� מובהק טוב יותר  משפטי זיקת ביחס

.)ע� שני צירופי�(מלאה מושא
אינ�, מדוע מצליחי� הילדי� בשלב רכישה זה להבי� משפטי זיקת נושא חופשיי� ושאינ� חופשיי�

ומצליחי� להבי� משפטי זיקת, מצליחי� להבי� משפטי זיקת מושא ומשפטי זיקת מושא ע� כינוי מוסב
הסבר אפשרי לממצאי� אלו יכול להיות נעו6?ת מושא ע� נושא סתמי ומשפטי זיקתמושא חופשי

זה"במשפט: לדוגמא, בעובדה שכדי להבי� משפטי זיקת מושא נדרשת חציה של ארגומנט מאותו סוג
יכול להתייחס" מרטיב"ה� ארגומנטי� מסוג זהה והפועל" האריה"ו" הפיל","הפיל שהאריה מרטיב

לכ. לכל אחד מה� ל" מרטיב"$ שהפועל כדי להגיע את,"פיל"מתייחס שהוא,"האריה"יש לחצות
אינ�"מי"ו" הילד","תראה לי את מי שהילד מנדנד"במשפט, לעומת זאת).14(ארגומנט מאותו סוג 
ל" מנדנד"וכדי להבי� שהפועל, ארגומנטי� מאותו סוג אי� צור$ לחצות ארגומנט מאותו"מי"מתייחס

ק, סוג  בי� הפועל�" זה הסוס שמסרקי� אותו"כ$ ג� במשפט).15(לה יותר לכ� הבנת המשפט
קל, לא מפריד ארגומנט נוס*" הסוס"לבי�" מסרקי�" �" סוס"ליותר להעניק את התפקיד התימטי לכ
 הסבר זה עשוי ג� להסביר מדוע לילדי� קל יותר להבי� משפטי זיקת נושא בהשוואה למשפטי2.)16(

� שאי� ארגומנט בי� הפועל לנושא שזזוזאת מכיוו, זיקת מושא)17(.

בדומה לממצאי, נית� להסביר את ההבנה הטובה יחסית של משפטי זיקה ע� נושא סתמי כתוצאה של רמז התא�הא�2
�הילד יכול להסיק שהוא, מכיוו� שמצד אחד נית� לומר שמאחר שהמושא הוא יחיד, זוהי שאלה פתוחה? הניסוי הראשו

אפשר לומר שג� מבצע, מצד שני. וכ$ להבי� את המשפט נכו�, מכיוו� שהפועל מוטה ברבי�, אינו מבצע הפעולה
או1הפעולה בתמונה הוא יחיד ולכ� רמז ההתא� כא� אינו מסייע כפי שהוא סייע בניסוי   שבו מבצע הפעולה היה נקבה

. זכר לפי נטיית הפועל במשפט



 פרידמ�ושוימר, קרבל�גינצברג 40

 זה הפיל שהאריה מרטיב)14(

 זה מי שהילד מנדנד)15(

 זה הסוס שמסרקי� אותו)16(

 זה הסוס שמסרק את החמור)17(

בניתוח התוצאות של הניסוי השני לא נמצא הבדל בי� הבנת זיקת נושא לבי� הבנת זיקת, בנוס* לכ$
בב,תנושא חופשי �זה. דיקה באמצעות תמונות וה� בבדיקה באמצעות תרחישי�ה נית� לייחס ממצא
לכ� לא נראה, משפטי זיקת נושא טובה יחסית ג� כשמדובר במשפטי זיקת נושא מלאי�לכ$ שהבנת 

.ת הצגנו את אות� המשפטי� כמשפטי זיקת נושא חופשישיפור בהבנה כאשר
 בי� בדיקת ההבנה באמצעות תמונות ובדיקת ההבנה ניתוח נוס* שערכנו בניסוי השני הינו השוואה

�הילדי� הראו תוצאות טובות באופ� מובהק במטלת התאמת משפט, כפי שצוי�. באמצעות תרחישי�
,תבמיוחד בהבנת משפטי זיקת מושא ומושא חופשי, תרחיש�תמונה בהשוואה למטלת התאמת משפט

אחת הסיבות האפשריות).3ראה טבלה(שא אשר היו קשי� יחסית להבנה בהשוואה למשפטי זיקת הנו
לקושי הרב יותר בתרחישי� היא שהילדי� שהשתתפו במחקר הביעו רצו� עז לקחת את החיות 

�ז. דבר שיכול היה לגרוע מהריכוז שלה� בביצוע המטלה, שהשתתפו בתרחישי� ולשחק אית ו בעיה
.לא קיימת כאשר משתמשי� בתמונות

ומשפטי זיקת מושא תקיני� הפקת משפטי זיקת נושא. של משפטי זיקהבניסוי השני בדקנו ג� הפקה
ההסבר לעובדה כי לא נמצא קשר בי� גיל ליכולת. ע� עקבה ריקה לא נמצאו במתא� ע� גיל הילדי�

 (Friedmann & Novogrodskyלפי. בגיל המשתתפי�ככל הנראה להפיק משפטי זיקת נושא נעו6 
מ, 2004) מרבית הילדי� שהשתתפו במחקר.'ש4תפתחת בסביבות גיל שליטה בהפקת זיקת נושא

זה)'ח5.3סטיית תק�',ש4;7גיל ממוצע(גדולי� מגיל זה  . ולכ� יש להניח כי כבר רכשו מבנה תחבירי
, מלבד ילד אחד שהפיק עשרה כאלה(משפטי זיקת מושא ע� עקבה ריקה היו מועטי� יחסית, מצד שני

וזו עשויה להיות הסיבה לכ$,)ה משפטי זיקת מושא ע� עקבה ריקהא* ילד לא הפיק יותר משלוש
תקיני� מסוגי� זיקת מושא משפטי הפקה של נמצא מתא� בי�, ע� זאת. שלא נמצא מתא� ע� גיל

ממצאי� אלה עשויי� להעיד. ובי� הפקת משפטי זיקת מושא ע� כינוי מוסב לבי� גיל, שוני� לבי� גיל
ת משפטי זיקת מושא תקיני�. לפני גיל ארבע, קיני� נרכשת מוקד� יחסיתכי הפקת משפטי זיקת נושא

עדיי� ע� העדפה להפקת, בי� גיל שלוש וחצי לחמש וחצי, כלשה� מתפתחי� בטווח הגיל שבדקנו
ע, ואילו זיקות מושא ללא כינוי מוסב, זיקת מושא ע� כינוי מוסב נרכשי� רק מאוחר, קבה ריקהע�

ג�. יותר  מדוע היו יותר הפקות של משפטי זיקת נושא תקיני� לעומת משפטי זיקת הסבר זה מסביר
.מושא תקיני�

הייחוד של מחקר זה הוא ההשוואה בי� הבנה של משפטי זיקה לבי� הפקה של משפטי זיקה בקרב
הממצאי� לפיה� הפקה של משפטי זיקה מקדימה הבנה של משפטי� אלה תואמי�. אות� המשתתפי�

יש להניח כי הילדי�.)(Kidd, 2003; Kidd & Bavin, 2002; McKee et al., 1998את הידוע בספרות 
א$, מצליחי� להפיק משפטי זיקה לפני שה� מביני� אות� כיוו� שה� מצייתי� לכללי הדקדוק הבוגר

�ערמו�(הילדי� מפיקי� למעשה מבנה שרק נשמע כמשפט זיקה, כלומר. מחילי� אות� באופ� שונה

�
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מפיקי�, נשאלת השאלה מדוע ילדי� שמביני� טוב יותר משפטי זיקה מסוגי� שוני�).בדפוס, לוט�
עקבה ממולאתע�(או לא דקדוקיי�) ע� כינוי מוסב(בוגרי��לאבחלק גדול מ� המקרי� משפטי זיקה 

 משפטי זיקה מפיקי� בחלק עדיי�בעוד שילדי� אשר אינ� מביני�,) בעמדת נושאאו ע� כינוי מוסב
�במוב� מסויי� תשובה אפשרית היא כי דג� הפקה זה תוא�. תקיני�המקרי� משפטי זיקה גדול מ
בתחילה נוטי� הילדי� להפיק משפטי�: שמאפיינת רכישת אספקטי� שוני� של שפה,Uעקומת 

כש כורקמשפטי זיקה מבחינה תחבירית אינ� מנותחי� ה�, למשל, אולי(משפטי זיקה נשמעי�
לה,)ה כתואר שאינו נגזר בתנועה כלשהימנתחי� את פסוקית הזיק חיל על ובהמש$ כאשר ה� מתחילי�

, יותר טעויות בניסיונותיה� להפיק משפטי זיקהמפיקי�ה�, המשפטי� ניתוח של משפטי זיקה
ה�,ככל שהילדי� מתקרבי� לרכישה מלאה, לבסו*. ע� כינוי מוסב, ומפיקי� אות� ללא תנועה

ילדי�: ג� בתחו� הלקסיקו�, לדוגמא, כ$ קורה. ני� ופחות טעויותמפיקי� יותר משפטי זיקה תקי
 �ה�,"ביצי�"מתחילי� להפיק צורות רבי� אירגולריות כגו כאשר ה� מתחילי� להבי� את החוקיות

את,)"ֵ=יצ/ת"(מבצעי� הכללת יתר ומפיקי� את הצורות האירגולריות באופ� שגוי  ולבסו* מפיקי�
ש. הצורה התקינה ולכ� מראי�, רכישת מבני הזיקההשתתפו במחקר נמצאי� עדיי� בשלביהילדי�

שלשל שלבי� בהפקת משפטי זיקה ממצא דומה. עדיי� טעויות בהפקת משפטי� אלה � נמצא במחקר
�ב,)Levy & Friedmann, in press; 2008(לוי ופרידמ .SLI�העוסק בטיפול בתנועה תחבירית

� מפיקי� משפטי זיקה לפני שה� מביני� אות� וכי זיקת נושא נרכשת עולה כי ילדיזהמחקרמ, לסיכו�
אשר נמצאי�, ילדי� בעלי התפתחות שפתית תקינה,כ� כמו. ה� בהפקה וה� בהבנה, לפני זיקת מושא

מביני� טוב יותר משפטי� אלה כאשר ה� יכולי�, עדיי� בתהלי$ רכישת ההבנה של משפטי זיקה
מביני� ילדי�. ה� בזיקת נושא וה� בזיקת מושא,� במערכת הפועללהסתמ$ על רמזי� של התא� מי

ומכא� שכאשר מדובר במשפטי זיקת, בה� לא נדרשת חציה של ארגומנט מאותו סוגשטוב יותר מבני� 
ב, מושא א$ הוספת, ובזיקת מושא ע� נושא סתמי תור� להבנת המשפטתמושא חופשיזיקת שימוש

מ כי הקשר בי�, מסקנה חשובה ומעניינת נוספת היא. סייעת להבנתוכינוי מוסב לזיקת המושא אינה
של, יש לציי�. וכי יש לבדוק כל אחת מה� בפני עצמה, הפקה להבנה אינו טריוויאלי כי מעבר לחשיבות
�שנית� להשוות אליו, ה� מהוות אומד� חשוב של התפתחות שפה תקינה, המסקנות הללו בפני עצמ

לבדוק הא� התפתחות השפה החריגה של אוכלוסיות אלה היא מאחרת או כדי, אוכלוסיות מיוחדות
. שונה לחלוטי� מהתפתחות שפה תקינה
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