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: הבנה והפקה של שאלות אצל ילדי� לקויי שמיעה דוברי עברית

ל בעדות נוספת  תנועה תחביריתקושי

•רונית שטרמ� ונעמה פרידמ�, מיכל נווה

 אוניברסיטת תל אביב

את הקלט  להתפתחות וגורמתהשפתילקות בשמיעה בתקופה הקריטית לרכישת שפה מגבילה

שלבהעוסקזהמחקר. שפה מאוחרת או חריגה ילדי� לקויי שמיעה תפתחות התחביר בשפת�

את התחביר של מחקרי� קודמי�. המתקשרי� באמצעות שפה מדוברתדוברי עברית   שבחנו

שה� מתקשי� בהבנה ובהפקה של משפטי זיקת מושא ילדי� לקויי שמיעה דוברי עברית מצאו

 ממיקומו לאחר בשני סוגי המשפטי� הללו חלה תנועה תחבירית של המושא.ומשפטי מיקוד

הלאהפועל ,קיי� קושי בהבנה ובהפקה של שאלותהא� ביקש לבדוקזה מחקר.משפטראשית

�עד9;1בני מלידה שמיעהי ילדי� לקוי18במחקר השתתפו.זותנועה תחביריתבהנגזרות א" ה

המתקשרי� באמצעות עד עמוקהעצביות בדרגות בינונית�תחושתיות ירידות שמיעה בעלי12;3

ו  ניסויי� שמטרת�4המחקר כלל. ידואלי בכיתות רגילותבמשולבי� באופ� אינדישפה מדוברת

 בהשוואה למשפטי� תנועה תחביריתבלבחו� הבנה והפקה של שאלות ומבני� נוספי� הנגזרי�

ו בניסוי הראשו� וידאנו שפרופיל הנבדקי� דומה. משפטי� משועבדי� ללא תנועהלפשוטי�

ש הבנת לש� כ' בדקנו. נבדקו בעבר שהראו ליקוי בהבנת זיקות מושאלפרופיל של ילדי�

11�שהראו התוצאות. לתמונהמשפטת נושא ומושא באמצעות מטלת התאמת משפטי זיק

שאלבדק2ניסוי.מהנבדקי� התקשו בהבנת זיקת מושא  באמצעות מטלת התאמתות הבנה של

3ניסוי."איזה" לשאלות"מי"ות ושאל, והשווה שאלות נושא לשאלות מושא, שאלה לתמונה

את היכולת4ניסויו, באמצעות דיבוב שאלה לתמונהנושא ומושאבדק הפקה של שאלות  בדק

בהשוואה למשפטי� ללא, תנועה דומהבמשפטי שאלה ומשפטי� הנגזרי�עלשל הילדי� לחזור

המת. משפטי� פשוטי� ומשפטי� משועבדי�–תנועה   הילדי�כלכי עולהניסויי�וצאות

ובג� בהבנת זיקת מושא התקשו התקשוש שלבהבנה  היו והישגיה�,שאלות מושאהפקה

מ בהבנה ילדי� שהתקשוה.ילדי� שומעי� בעלי התפתחות שפה תקינהשל נמוכי� במובהק

ג� לחזור על מבני� אלובובהפקה של משפטי� הנגזרי�  א", תנועה תחבירית התקשו על

פ כ', ומשפטי� משועבדי� ללא תנועהשוטי�שהצליחו לחזור על משפטי� דבר המעיד על

שלש כ', מעידי� המחקרממצאי. ולא מהשעבוד, נובע מהתנועה התחביריתה�הקושי על,א�

 לקושי בתנועה התחבירית אצלתמהווי� עדות נוספו, קושי חמור בהבנה ובהפקה של שאלות

ע� לקות בשמיעה .ילדי�

 כדי ללמוד על השפה של ילדי� אלהה� חשוב שמיעהילדי� לקויילשתחביר השפה המדוברת חקר

.לבדוק כיצד מתפתח תחביר הנרכש בתנאי� מוגבלי� של קלט וה� כדי, כבסיס לאבחו� ולטיפול בה�

בבשפה האנגלית במחקרי� עלש, והשבעי� של המאה הקודמתשנות השישי�שנערכו התבססו בעיקר

במצאנ, ניתוח של מדגמי שפה  במהל'.אצל ילדי� לקויי שמיעהובמילות תפקוד מבנה המשפט קושי

ע• ורמה אנו מודות מקרב הלב למנאר חדאד. אדלרהש ליזלוט"המחקר נתמ' על ידי המעבדה לחקר התפתחות הילד
.על דיוני� במחקר ובמאמרובוגרודסקינ
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מ*רכשנות השמוני� שונו כלי המחקר ונע שלְבו מחקרי� שכללו מטלות נות להערכת הידע התחבירי

ממחקרי� אלה עולה. השלמת משפטי� ועוד, מטלות שיפוט דקדוקיות, הילדי� כמו מטלות חזרה

, סבילמבני: פגועי� במיוחד בקרב ילדי� לקויי שמיעהה�ששלושה מבני� תחביריי� בשפה האנגלית 

מי(Wh שאלות  נמצאוה של משפטי� בסביל או הפקהקשיי� בהבנ. ומשפטי זיקת מושא)מה,כמו

קשיי� בהבנה ובהפקה . 1967(Turner & Rommetveit(,Power & Quigley)1973( במחקריה� של

של Whשאלותשל   Geers & Moog Wilbur, Goodhart, & Montandon;)1978( נמצאו במחקריה�

(1983) ;)1974(;Quigley, Wilbur, & Montanelli וde Villiers, de Villiers, & Hoban (1994).

 Quigley, Smith, & ;Wilbur (1974) קשיי� בהבנה ובהפקה של משפטי זיקת מושא נמצאו אצל

;Berent (1988) וde Villiers (1988) .של מתוצאו ת המחקרי� עולה שקיי� איחור רב בהתפתחות

 שהפער בי� הידע השפתי של ילדי� לקויי שמיעה לידע השפתי של השומעי� וכ�,מבני� תחביריי� אלו

ג�שמקרי� רבי� א" ישנ�. הול' וגדל ככל שגיל הנבדקי� עולה מבני� תחביריי� אלה אינ� נרכשי�

.)Delage & Tuller, 2007( בגילאי� מאוחרי�

�תחושתיות בעלי ירידות שמיעה9;21�6;0בגילאי ילדי� ומתבגרי�24שבו השתתפו מחקר מקי"

את היכולות התחביריות של ילדי� בדק)2009,חנא ופרידמ��חדאד(עצביות בדרגות בינונית ומעלה

 Whשאלות, את ההבנה וההפקה של משפטי זיקהבח�המחקר.תיינדוברי ערבית פלסטלקויי שמיעה 

דומלידה התוצאות הצביעו על כ' שילדי� לקויי שמיעה.ומשפטי מיקוד  אינ�צידיות�בעלי ירידות

,מתקשי� בהפקת משפטי זיקת מושא, שאלות מושא ומשפטי מיקוד, משפטי זיקת מושאי� בינמ

.ולעיתי� א" מתקשי� בהבנת משפטי זיקת נושא

המתקשרי� עברית דוברי י� לקויי שמיעה ילדמחקרי� שנועדו להערי' את היכולות התחביריות של

טי זיקה בדקו את יכולת� של ילדי� אלו להבי� ולהפיק משפ)�יאוראלי(מדוברת באמצעות שפה 

20השתתפו);Friedmann & Szterman, 2006 2003, שטרמ� ופרידמ�(במחקר ראשו�. ומשפטי מיקוד

ג בדרגות בינונית ומעלה עצביות�תחושתיות בעלי ירידות שמיעה9;7�9;6בגילאי'ד�'ילדי� בכיתות

מחקר נבדקה היכולת של הילדי� להבי� משפטיב. המשולבי� באופ� אינדיבידואלי בכיתות רגילות

מהניסויי� עלה שהילדי� ע� ליקוי השמיעה התקשו. משפטי זיקת מושא ומשפטי מיקוד, זיקת נושא

את.)OVS(נושא�פועל�דר מושאבהבנת משפטי זיקת מושא ומשפטי מיקוד מהס ה� התקשו לקבוע

. במבני� אלוהמושפעמיהו מבצע הפעולה ומיהו ולהבי� מער' התפקידי� במשפט

שמאצ את ההפקה של משפטי זיקת מושא ומשפטי זיקת נושא בדקש,מחקר שני יעהל ילדי� לקויי

נות ודיבוב דיבוב באמצעות תמו– כלל שתי מטלות לדיבוב משפטי זיקה,אוראליי� דוברי עברית

,Friedmann & Szterman 2007, שטרמ� ופרידמ�( באמצעות מטלת העדפה במחקר השתתפו ).;2006

 עצביות�תחושתיות בעלי ירידות שמיעה11;3�ל7;7 שגיל� נע בי�מלידה לקויי שמיעה ילדי� 14

ובדרגות בינונית ומעלה בכיתות פ� אינדיבידואלי המשולבי� באוהמתקשרי� באמצעות שפה דבורה

מאלה מניסויי�.רגילות שלבהפקי� ג� תקשעלה שהילדי� ע� ליקוי השמיעה ה�. משפטי זיקהה

 פועל–מבצע פעולה(התקשו בהפקת משפטי זיקת מושא שבה� סדר המשתתפי� אינו הסדר הבסיסי

כאשר. שבה� סדר המשתתפי� הוא הסדר הבסיסי, יותר מאשר בהפקת משפטי זיקת נושא) מושפע–

נמנעו מהפקת זיקת, זיקות מושא ע� כינוי מוסבבמקרי� רבי� רשו להפיק זיקת מושא ה� הפיקו נד



3 שמיעהשאלות אצל לקויי

 או יצרו משפט שאינו,)זיקת מושא אלא זיקת נושא או משפט פשוטעל ידי הפקת משפט שאינו(מושא

. נכו� דקדוקית

� לקויי שמיעה של ילדי�שהקושי הציעו )  ;2007Friedmann & Szterman, 2006(פרידמ� ושטרמ

ש. Whבמשפטי זיקה נובע מקושי בתנועת �ה� נגזרותWhשאלות מכיוו בדומה , Whתנועתב ג�

נצפה שיהיה ג� קושי , Whא� אכ� הקושי במשפטי זיקה נובע מהקושי בתנועת, למשפטי זיקת מושא

ש. Whבהבנה ובהפקה של שאלות  �ופ� נבדקה עד כה באWhיכולת להבי� ולהפיק שאלותהמכיוו

תיבח�, וג� לאור חשיבות� הרבה של שאלות בשיח היומיומי, טר� נבדקה בעבריתו, חלקי בלבד

.Whשאלות במחקר הנוכחי יכולת ההבנה וההפקה של 

 ההבנה וההפקה של שאלות אצל לקויי שמיעה

 לקויי שמיעה בגילאי� שבי� 420בו השתתפוש במחקר מקי" קה של שאלות באנגלית נבדקוהבנה והפ

: המחקר בח� את ההבנה של שלושה סוגי שאלות.)Quigley, Wilbur, & Montanelli, 1974(18�ל10

�שלשה�tag) שאלותyes/no questions((לא/שאלות כ שאלות.Whושאלות)לא/כ� שאלותסוג

� John is going to swim: פועל העזרנגזרות מהיפו' של מיקו� הנושא ומיקו� באנגליתלא/כ

–Is John going to swim?.שאלות tag שאלות המכילות משפט חיווי שאחריו מופיעה שאלה � ה

 שאלות שבה� הרכיב שלגביו שואלי� ה�Wh ושאלות,?John bought a new car, didn’t he: חלקית

ל)who ,when ,where( מילת שאלה הוא הערכת הבנת.?What did John buy: תחילת המשפט הנעה

במטלה הראשונה ניתנה לנבדק שאלה. וגי השאלות נעשתה באמצעות משימות כתובות בלבדסתשלוש

 � התבקש הנבדקהבמטלה השניי. תשובות נתונות4והוא התבקש לבחור תשובה אפשרית לשאלה מבי

ש. לתקנה�ובמקרה שלא, לקבוע הא� שאלה נתונה היא נכונה דקדוקית או לא קיימת המחקר מצא

לא/כ� א' רק בשאלות, ע� העלייה בגיל) wh, tag,לא/כ�(נת שאלות מסוגי� שוני� עליה קבועה בהב

כ�. הגיעו הנבדקי� הבוגרי� לרמת תפקוד זהה לזו של קבוצת השומעי� הצעירי�  נמצא,כמו

שהשלבי� בהתפתחות יצירת השאלות זהי� אצל ילדי� לקויי שמיעה והשומעי� וסדר הרכישה של

מבדיקת הטעויות של לקויי. זהה א" היא בשתי הקבוצות �wh�tagלא/כ�סוגי השאלות השוני�

. הסדר התקני של המילי� במשפטהיפו'השמיעה בהפקה של השאלות עולי� דפוסי� קבועי� של 

מ, היו משני סוגי�היפוכי הסדר  חוסר יכולת להעביר את מילת השאלה לתחילת המשפטונבעו

מ, ?The dog chased who:כמו במשפט, whבשאלות חוסר יכולת להעביר את פועל העזר למקומו או

� . ?Who the baby did loveו  ?The dog is brown:כמו בשאלות wh-ולא/כ� בשאלות הנכו

�חדאד הבנה של שאלות בערבית פלסטינית על ידי ילדי� לקויי שמיעה אוראליי� נבדקה במחקר� של

�בעלי ירידות שמיעה קלות עד 0;6-21;9 בנינבדקי�16 במחקר השתתפו).2009( חנא ופרידמ

הנבדקי� התבקשו, הנבדקי� שמעו שאלה והוצגה בפניה� תמונה שבה מוצגות שלוש דמויות. עמוקות

שאלות: נכללו במטלה" איזה"שלושה סוגי� של שאלות. להצביע על הדמות המתאימה לתשובה

מהסדר, שבה� המושא נע לראשית המשפטאשאלות מושו,)SVO(שבה� נשמר הסדר הקאנוני במשפט 

OSV ו�OVS . בכלל" איזה" לקויי השמיעה מתקשי� בהבנת שאלות מסוגכיהראותוצאות המחקר,

ה� קשות עבור� עוד יותר) שאלות מושא(תנועה המפרה את הסדר הקאנוני במשפטב הנגזרותושאלות

מושא" איזה" בהבנת שאלות השמיעהלקויי הישגי קבוצת. מאלה שאינ� מפרות את הסדר הקאנוני
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. דפוס הטעויות שלה� היה שונהונמצאו נמוכי� במובהק מאלה של קבוצת הביקורת

ערבית ועברית עולה שילדי� לקויי שמיעה מתקשי�, מסקירת ממצאי המחקרי� באנגלית, לסיכו�

עבריתבד מתקשי� בהבנה של משפטי מיקו, בהבנה ובהפקה של משפטי זיקת מושא בשלוש השפות

מבני� הללו רואי� שלכול�ב כאשר מתבונני�.ומתקשי� בהבנת שאלות באנגלית וערבית, וערבית

צ: מאפיי� משות" ליבכל המבני� חלה תנועה של הרו" זו.משפטראשית , Whהמכ*נה תנועת, תנועה

ה לא.תחביריתהתנועה היא אחד מסוגיה של נוניאק הקושי מתבטא בעיקר כאשר התנועה יוצרת סדר

. קוד� למבצע הפעולההמושפעכלומר כאשר, של מרכיבי המשפט

אצל לקויי שמיעה על מנת לאפיי� בצורה מדויקת את הפגיעה התחבירית ביכולת ההבנה וההפקה

של אוראליי� דוברי עברית ולבחו� הא� קיומה של תנועה תחבירית הוא הגור� לקושי בהבנה ובהפקה

ה�,יכולת ההבנה וההפקה של שאלותזהר תיבח� במחק, מסוימי�מבני�  .Whתתנועבהנגזרות א"

של, אצל לקויי שמיעהלראשונה, במחקר תושווה וכ� יושוו, שאלות נושא ושאלות מושאההבנה

 מחקרי� אודות רכישת שפה תקינה."איזה"ו"מי"שאלות: שאלותשל סוגי� שוני�לראשונה

)Friedmann, Belletti, & Rizzi, 2009(,SLI)Friedmann & Novogrodsky, in press(,ואפאזיה

יוצרות קושי חמור יותר בהבנה מאשר" איזה"העלו כי שאלות Hickok & Avrutin, 1996)(אגרמטית 

את– ועל כ� חיוני לבדוק הא� קיי� הבדל כזה ג� אצל לקויי שמיעה,"מי"שאלות   ג� כדי להרחיב

ק הקשי� לה� וג� כדי להרחיב את בסיס הידע שיוביל לאפיו� מדויע על סוגי המבני� התחביריי�והיד

.של הקושי התחבירי שלה�

לאפיי� את היכולת של ילדי� אלה תסייע של שאלות אצל ילדי� לקויי שמיעהבדיקת ההבנה וההפקה

 שאלות ה� נפוצות מאד בשיח–ביחס למרכיב שהוא חשוב ביותר בשיח של ילדי� ומבוגרי� כאחד 

להכריע בי� שתי בדיקה זו ג� תסייע. ער' פרגמטי מכריע להתפתחות שיחה ולהשגת מידעובעלות

משפטי זיקה כוללי� ג� תנועה: היפותזות אפשריות לקושי של ילדי� ע� ליקוי שמיעה במשפטי זיקה

קושי, כוללות רק תנועה תחבירית ולא שעבוד) מהסוג שבדקנו(מכיוו� ששאלות. תחבירית וג� שעבוד

.קור הבעיה הוא אכ� התנועה התחבירית ולא השעבודמבטא ג� בשאלות יעיד כי שית

 המבנה התחבירי של שאלות

מי","מי","איזה"המתחילות במילות השאלה Whשאלות כוללות תנועה" את איזה"או" את

 נחלקות לשני סוגי� לפי העמדה שממנה Whשאלות. לתחילת המשפט,השאלהרכיב תחבירית של 

)2�1(רות על ידי תנועה של מילת השאלה מעמדת הנושא שאלות נושא נוָצ: זזה מילת השאלההו

).4�3(ושאלות מושא מערבות תנועה של מילת השאלה מעמדת המושא

הג__] איזו פרה[":איזה"שאלת נושא)1( ?ירפה'ליקקה את

הג__]מי[":מי"שאלת נושא)2( ?ירפה'ליקקה את

ג[": את איזה" שאלת מושא)3(  __? הפרה ליקקה]ירפה' את איזו

מי"שאלת מושא)4( [את מי":  __?הפרה ליקקה] את



5 שמיעהשאלות אצל לקויי

הג"במשפט רופי� השמניי�י מעניק שני תפקידי� תמטיי� לצליקקה הפועל" ירפה'הפרה ליקקה את

כלילצאת התפקיד התמטי של מבצע הפעולה הוא מעניק.במשפט ,ל לפני הפועלרו" שנמצא בדר'

של, הפרה–במקרה זה  שנמצא בדר' כלל אחרי רו" השמניילצ)מקבל הפעולה(המושפע ואת התפקיד

אינו נמצא לאחר מושפעה)4�ו3כמו בדוגמאות(מושא בשאלות.ירפה'הג–במקרה הזה, הפועל

הצ.הפועל אלא בתחילת המשפט � רו" שעבר למיקו� חדש במשפט משאיר במיקויבמקרה כזה

(עקבה"המקורי שממנו הוא הועבר "trace (�התפקיד התמטי. המסומנת במשפטי� באמצעות קו תחתו

 שנעלרכיב)chain(שרשרת והוא מועבר דר', נית� לעקבה שנותרה במקומושנעשל הרכיב 

)antecedent(.מיקו� העקבה והרכיב במקומו החדש מתקיימי� �בבי  הצבעהיחסי אחדות

)co-reference()Chomsky, 1986; Shapiro, 1997(.י�מסומנוהתנועה העברת התפקיד התמטי

ח47�1במשפטי� , להבי� את מער' התפקידי� שנוצר במבנה החדש של המשפטכדי.באמצעות

להעביר את התפקיד התימטי הנכו�, יש לזהות את מיקומה של העקבה, במקרה הזה של השאלה

.וממנה לרכיב שנע, לעקבה

צ חלה תנועה)2�ו1 דוגמאות(ת נושא ג� בשאלו א' תנועה זו אינה גורמת להפרה, רו" במשפטישל

 דר' אחרת.מושפע– פועל–והוא נותר מבצע הפעולה, של הסדר הקאנוני של המילי� במשפט

להתבונ� בהבדלי� בי� שאלות נושא ומושא היא שבעוד שבשאלות מושא התנועה של המושא חוצה

.נושא אי� חציה כזובשאלות, את הנושא

 שבשאלות בעוד. מתקשר להבדל שבי� שאלות נושא ומושא"מי"ו"איזה"הבדל מעניי� בי� שאלות

(איזה"מושא מסוג ג(ישנה תנועה של צירו" שמני מלא)4כמו שאלה" החוצה צירו" שמני) ירפה'איזו

מי,)פרה(מלא אחר  שלוע, הרכיב הנע אינו צירו" שמני מלא, בשאלות מסוג "מי"ל כ� יתכ� כי תנועה

ע�עברית ואצל ילדי� אצל ילדי� צעירי� הרוכשי� זהו המצב, ואכ�.לא תיצור בעיה  דוברי עברית

S-SLI –הפרעת תחביר מולדת)Friedmann, Belletti, & Rizzi, 2009; Friedmann & Novogrodsky, 

in press (–א' לא בשאלות" את איזה"ב ילדי� אלה מתקשי� בהבנת שאלות מושא המתחילות

ב .לכ� נשווה במחקר זה בי� שאלות נושא ומושא ובי� שאלות איזה ומי".מיאת"המתחילות

דבר, במחקר זה אנו בודקות הא� לילדי� לקויי שמיעה יש קושי ג� בהבנה ובהפקה של שאלות, א� כ'

ה. וכ� את מקור הבעיה התחבירית, שטר� נבדק בעברית עלו כי ילדי� ע� ליקוי מחקרינו הקודמי�

א�. שמיעה שאינ� נחשפי� לקלט שפתי בגיל מוקד� מספיק מתקשי� בהבנה של משפטי זיקת מושא

הדבר יתמו' בכ' שהקושי במשפטי זיקה , Wh כי ילדי� אלה מתקשי� ג� בהבנה של שאלותהנרא

 נראה שילדי�א�, בדומה. ולא לשעבוד) החוצה ארגומנט אחרלפחות כזו(קשור לתנועה תחבירית 

א') תנועה תחביריתבומשפטי� אחרי� הנגזרי�(לקויי שמיעה מתקשי� בחזרה על משפטי שאלה

הדבר יתמו' בקושי בתנועה ולא בקושי, אינ� מתקשי� בחזרה על משפטי� משועבדי� ללא תנועה

.בשעבוד
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 שיטת המחקר
 הנבדקי�
ו13, מלידה לקויי שמיעה ילדי�18שתתפוהבמחקר את1טבלה. בני�5� בנות נתוני הרקע מפרטת

.שלה�

 של הנבדקי� שמיעתיי�נתוני רקע.1טבלה

' מס
נבדק

גיל בעת
 המחקר

�גיל איתורמי
לקות

 שמיעהה

גיל
1ההתערבות

הגור� לליקוי
 בשמיעה

עומק הירידה
dBב

גיל סוג העזר בהווה
 השתלה

לא ידוע 8.6 5.0ז10;13
55�י
55�ש

 מכשירי שמיעה
������ 

לא ידוע 4.0 4.0נ9;21
50-י
50-ש

 מכשירי שמיעה
������ 

85-י גנטי 3.6' חוד6נ9;310
85�ש

 מכשירי שמיעה
������ 

לא ידוע 5.0 5.0נ12;44
80�י
85�ש

 מכשירי שמיעה
������ 

65�י מחלות ילדות 8.7 4.6נ9;58
60�ש

 מכשירי שמיעה
������ 

75�י סיבו' בלידה' חוד9' חוד4נ9;68
65�ש

 ������� מכשירי שמיעה

לא ידוע 3.0 2.0נ9;76
55�י
65�ש

 ������ מכשירי שמיעה

65�י פגות 8.0 1.0נ9;86
45�ש

 מכשירי שמיעה
������ 

 3.4 שתל באוז� שמאללא ידוע 3.4' חוד6נ12;93

 2.6 שתל באוז� ימי� פגות 2.0 לאחר הלידהז9;6 10

 2.0 שמאל שתל באוז� סיבו' בלידה' חוד9' חוד9ז9;1 11

לא ידוע 3.6 3.0נ9;11 12
95�י
95�ש

 מכשירי שמיעה
������ 

85�י גנטי 1.10 1.10נ9;7 13
85�ש

 מכשירי שמיעה
������ 

לא ידוע 7.8 6.0נ11;5 14
80�י
80�ש

 ������� שמיעה מכשירי

80�י גנטי 4.0 4.0ז9;10 15
80�ש

 מכשירי שמיעה
������� 

לא ידוע 5.0 4.0ז10;0 16
60�י
60�ש

 מכשירי שמיעה
������� 

 2.8 שתל באוז� שמאל גנטי' חוד9' חוד7נ10;9 17

 2.8 שתל באוז� ימי� גנטי' חוד9' חוד7נ10;9 18
.הפקת הדיבור והקניית השפה, גיל זה מקביל בדר' כלל לגיל תחילת הטיפול בתפיסה השמיעתית.ר שמיעהגיל הרכבת מכשי1

.)1ראו ניסוי(הנבדקי� שמעל לקו ה� אלה שנמצאו מתקשי� בהבנת משפטי זיקה

 עצביות�תחושתיות ירידות שמיעה בעלי,)0;1ת"ס, 2;10ממוצע(12;3עד9;1היו בני הנבדקי�

ב , בני� להורי� שומעי�, המתקשרי� באמצעות עברית מדוברת בלבד,ינונית עד חמורה ומעלהבדרגות

ה  משולבי� באופ� אינדיבידואלי בבתי ספר רגילי�בעלי הישגי� טובי� בהתפתחות שפה אוראלית

ב�לוכ. ע� מורת שמעונתמכי� על ידי שיעורי עזר פרטניי�, במרכז האר7 ב נעזרי� אמצעי אופ� קבוע
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ו שמיעהימכשירב13: הגברה בהיסטוריה הרפואית של הילדי� לא היה. בשתל קוכליארי5� דו צידיי�

לכל הנבדקי� ע� השתל הקוכליארי היו בטר� ההשתלה ירידות שמיעה. דיווח על בעיות נוספות

.זניי�ועמוקות בשתי הא

ורת בניסוי הבנת קבוצת הביק. היו בעלי שמיעה תקינה והתפתחות שפתית נורמליתנבדקי הביקורת

ד14כללה)1ניסוי(משפטי זיקה  קבוצת.)0;2ת"ס,9;4ממוצע(6;10-9;8בני, נבדקי� בכיתה

,8;3ממוצע( 0;5-9;7 ילדי� בני12כללה)3�ו2ניסויי�(הביקורת בניסויי ההבנה וההפקה של שאלות 

).0;6ת"ס

 כלי המחקר

ו הועבר, ההפקה של מבני� ע� תנועה תחביריתלפני העברת ארבעת הניסויי� להערכת ההבנה

לוודא שאי� קושי בתפישה האודיטורית של המשפט או חלקי� שנועד, מבח� סינו� שמיעתילנבדקי� 

הכוללי�, במבח� זה התבקש כל נבדק לחזור על עשרה משפטי� בעלי מבני� תחביריי� פשוטי�.ממנו

ש.את שפתי המקריאהאשר הוקראו לו ללא אפשרות לראות, אותיות שורקות תקשו בתפישהה ילדי�

. כללו במחקרנ לא קו לסימני� במטרה להבי� את המשפטקזנאו י� ומעלה משפטשני האודיטורית של 

 בניסויי�.השתתפו בארבעת הניסויי� האחרי�ו את מבח� הסינו� השמיעתי בהצלחהילדי� שעבר

.עזר ג� בקריאת שפתיי�יעצמ� הילדי� יכלו לה

בניסוי זה הושוותה. תמונהלק הבנה של משפטי זיקה באמצעות מטלת התאמת משפטבד1ניסוי

לא,ההבנה של משפטי זיקת מושא ,נוני של מבצע הפעולה והמושפעאק�שבה� התנועה יוצרת סדר

על התנועה שבה�, טי זיקת נושאפלהבנה של מש הקשומרת .נוניאהסדר

של2ניסוי עלי"עה על שאלות באמצעות מטלת מענשאלות בדק הבנה מש הצבעה . לוש דמויות אחת

של, מושאבניסוי זה הושוותה הבנת שאלות הכוללות תנועה תחבירית המפרה את הסדר הקאנוני

"מי"והבנת שאלות, שבה� התנועה לא מפרה את הסדר הקאנוני, נושא לשאלות,הארגומנטי� במשפט

."איזה"הושוותה להבנת שאלות

אחבאמצעות מטלת דיבוב הכוללת תמונה"מי"ה של שאלות בדק את ההפק3ניסוי ת הדמויות שבה

ה. מוסתרת הברותזגנבניסוי זה הושוותה ההפקה של שאלות קאנוני של תנועה המפרה את הסדר

ה תנועה שאינה מפרה את הסדר הקאנוני של הארגומנטי�ברותזגנהארגומנטי� במשפט לשאלות

.במשפט

עהחז בדק את יכולת4ניסוי ע�לרה לעומת משפטי� פשוטי� ומשפטי� Whתנועת משפטי�

.משועבדי� ללא תנועה

ה בחדרתעשנהעברת המבחני� ). כל מבח� בפגישה נפרדת(ת ועברו לילדי� בארבע פגישוההמבחני�

א� הילד. לכל הקלטה הקשיבו שתיי� או שלוש נסייניות.וקלטו ושוקלטוההפגישות. נפרד ושקט

אונ והופסקהלונ� על עייפותתהראה עיי" �. שבוע לאחר מכ�כהמשנ העברת המבח
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 הבנת משפטי זיקה–1ניסוי

 הלי'

 שדווח על מכיוו� שמחקר זה נועד לבחו� את מקור הקושי במשפטי זיקה אצל ילדי� ע� לקות בשמיעה

�י� ג� ולבחו� הא� ילדי� לקויי שמיעה המתקשי� במשפטי זיקה מתקש,)2003(ידי שטרמ� ופרידמ

של זה ניסויבבדקנו, בשאלות  באמצעות מטלת התאמת משפט משפטי זיקת נושא ומושאאת ההבנה

והוצגו משפטי זיקההנבדקי� שמעו.)2003(זהה למבדק שדווח אצל שטרמ� ופרידמ�, לתמונה

�י" במבמתו',1ראו תמונה(האחת מתאימה למשפט והשניה מהופכת תפקידי�: תמונותבפניה� שתי

להצביע על הנבדקי� התבקשו).2002, פרידמ� ונובוגרודסקישל טרית מבחני� בתחביר לילדי�ב

 על מספר הפעמי� וללא הגבלהתקיי� ללא מגבלת זמ�ההמבדק. מתאימה למשפטהתמונהה

. לנבדקוקראהשהמשפט

כל.)6(א משפטי זיקת מוש20�ו)5(משפטי זיקת נושא20, משפטי זיקה משני סוגי�40המבח� כלל

כ' שנטיית הפועל לא סייעה להבנת, כללו דמויות מאותו מי�והפיכי� סמנטית היו המשפטי�

ע�,כל צמד תמונות הוצג פעמיי�. המשפטי� ו פע� סדר. משפט זיקת מושאפע� ע� משפט זיקת נושא

ונה ג� התמו,כ' שלא היה רצ" של יותר משני משפטי� מאותו סוג, רנדומליהיה המשפטי�יסוג

מספר המשפטי� לה� מתאימה. כתמונה העליונה או התחתונה באופ� רנדומליהופיעההמתאימה 

. התמונה העליונה זהה לזה של מספר המשפטי� לה� מתאימה התמונה התחתונה

.תראה לי את הפינגווי� שמסב� את הילד�זיקת נושא)5(

. תראה לי את הילד שהפינגווי� מסב�� זיקת מושא)6(

 מניסוי הבנת זיקותלצמד תמונותה דוגמ.1תמונה
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 תוצאות

בתור מדד ראשוני. נכו� במשפטי זיקת המושא94% בממוצענבדקי קבוצת הביקורת השומעי� ביצעו

כי. בדקנו כמה מהילדי� לקויי השמיעה ביצעו מתחת לשיעור זה  מהנבדקי� לקויי השמיעה11מצאנו

זההביצוע שלה� היה נמו'ומרכל, התקשו בהבנת משפטי זיקת מושא ה�ו, משיעור ביצעו כקבוצה

U(גרוע במובהק מנבדקי הביקורת  = 12, p = הצליחו אחרי� לקויי שמיעה בדקי�נשבעה.)0004.

של(בהבנת זיקות בשיעור דומה לנבדקי הביקורת   הנבדקי�11(.) ומעלה בכל סוג משפט95%הבנה

כ 1).1 בטבלה 11�1נבדקי� שהתקשו במשפטי זיקת מושא מופיעי�

, זיקת נושאהנבדקי� שהתקשו בהבנת זיקת מושא לא התקשו בהבנת,1כפי שנית� לראות בתרשי�

U, והביצוע שלה� לא נבדל משל קבוצת הביקורת במבנה זה = 67, p = ה� ביצעו במובהק טוב.44.

T, יותר בזיקת נושא מאשר בזיקת מושא = 0, p =  Crawfordטי של מבח� בחישוב באמצעות.002.

& Howell (1998)כלומר שביצעו( הילדי� המתקשי�11מתו', להשוואת נבדק בודד לקבוצת ביקורת

90%�ביצע ורק אחד,מנבדקי הביקורת במשפטי זיקת המושאביצעו גרוע במובהק שבעה,) ומטה נכו

מ בגרוע במובהק ק לרמת ניחוש העלתה כי השוואת הביצוע של כל נבד. נושאהזיקת משפטי הביקורת

וכול� ביצעו מעל רמת ניחוש בזיקת, ניחוש במשפטי זיקת המושארמתבביצעו מהנבדקי� שבעה

.ושאמושא מאשר בזיקתנשבעה מהנבדקי� ביצעו במובהק טוב יותר בזיקת.נושא
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90%

100%
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לקש

 הילדי� לקויי השמיעה בהשוואה לקבוצת הביקורתהבנת משפטי זיקה אצל.1 תרשי�

, Wh בדקנו הא� הילדי� המתקשי� בהבנת משפטי זיקה מראי� ג� קושי בשאלות4�2ויי� בניס

של, לכ�. הפקה וחזרה, באמצעות מטלות של הבנה  הנבדקי�11בניסויי� הבאי� מדווחי� הביצועי�

שבעת הנבדקי� שהצליחו בהבנת זיקת מושא ביצעו היטב ג� בכל הניסויי�. שהתקשו בהבנת זיקות

ה את וביצועיה� יתוארו בפרק,הפקה וחזרה על שאלות, בנההבאי� של  קשרי� בי� הביצועי�ההמתאר

2.במטלות השונות

. לא השתת" בניסוי זה א' הוא התקשה בחזרה על משפטי זיקה ועל כ� נכלל בקבוצת המתקשי� במשפטי זיקה10נבדק1
את,)2003, שטרמ� ופרידמ�( בניסוי הבנת משפטי המיקוד2 הילדי� חזרו על חלקו האחרו� של משפט המיקוד הכולל

ה ה� , את הסבתא הזו הילדה מציירת כאשר שמעו את המשפט, למשל(צביעו על התמונה הנכונה הנושא והפועל וכ'
זו"). הילדה מציירת"חזרו על  יתכ�, מעניי� לציי� כי בניסוי הנוכחי של הבנת זיקות הילדי� לא השתמשו באסטרטגיה

. מכיוו� שנוכחותו של השעבוד במשפט מנעה מה� זאת



ו, נווה �10 רידמ�פשטרמ

 הבנת שאלות–2ניסוי

 הלי'

3שאלות נבדקה באמצעות מטלת בחירת דמות נכונה מתו' של הילדי� לקויי השמיעה להבי� יכולת�

ראו תמונה(פניה� תמונה ע� שלוש דמויותבהוצגהובמקביל, שאלההקראהולנבדקי�. דמויות בציור

עלההמבדק. הדמות המתאימה על תבקשו להצביעההנבדקי�.)2 תקיי� ללא מגבלת זמ� או מגבלה

. לנבדקהוקראהמספר הפעמי� שהשאלה 

,)שני כלבי�, שתי ילדות(מתוכ� שתיי� מסוג אחד, שלוש דמויותתופיעומבה�ש תמונות20 הוצגו

בתמונה הדמויות.שונהודמות אמצעית,)'גודל וכו, צבע( בתכונה אחת לפחות הנבדלות זו מזו

והדמות, מבצעת פעולה על הדמות האמצעיתבצד אחד כ' שהדמות, מבצעות שרשרת פעולות

שת,2 תמונה ראו(צד השניבהאמצעית מבצעת פעולה דומה על הדמות  תלת�התמונות נלקחו מטסט

שלוש הדמויות בכל תמונה ). 2002, פרידמ� ונובוגרודסקי,ביר לילדי� בטרית מבחני� בתח�י"של במב

לא, מאותו מי�היו  . כרמז להבנת השאלהתוכל לשמשכ' שנטיית הפועל

הדמות מבצעת�שבהברצ"ותתמוניותר משלושוופיעהכ' שלא, וצגו בסדר אקראיההתמונות

ע� שאלה מסוג כל פע�,ו ארבע פעמי�וצגההתמונות ). ימי� או שמאל(הפעולה נמצאת באותו צד

לא, כלומר. רצ" של יותר משתי שאלות מאותו סוגנוצרכ' שלא, סדר סוגי השאלות היה אקראי. שונה

� הייתהולא,)הדמות הימנית או השמאלית( הייתה באותו צד התשובההיו שלוש שאלות עוקבות שבה

.עה את הפעולהעקביות בי� סוג השאלה למיקו� הנכו� של הדמות שביצ

(איזה" שאלות נושא מהסוג20: משפטי שאלה מארבעה סוגי�80 כללדקהמב  שאלות מושא20,)7"

(את איזה"מהסוג מי" שאלות מושא מהסוג20ו)9("מי" שאלות נושא מהסוג20,)8" (את "10.(

" איזה"שאלת נושא)7(

?איזו ילדה מלטפת את האמא

"את איזה"שאלת מושא)8(

?את איזו ילדה האמא מלטפת

"מי"ת נושא שאל)9(

?מי מלטפת את האמא

מי"שאלת מושא)10( "את

?את מי האמא מלטפת

מהדוגמ.2תמונה  תו' ניסוי הבנת השאלות לתמונה
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 תוצאות

 משפטי זיקה תקשי� בהבנתמההוא שילדי� לקויי שמיעה הבנת השאלות של ניסוייהממצא העיקר

שלב הנגזרות,"את איזה"שאלות מושא מהסוג בהבנתמתקשי� ג� תנועה המפרה את הסדר הקאנוני

לאו,)"מי"ו" איזה"י�סוגהמ( בהבנת שאלות נושא מרבית הילדי� לא התקשו. המילי� במשפט

שאהתקשו מי"מסוג לות מושא בהבנת .2כפי שנית� לראות בתרשי�,"את
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90%

100%
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ביקורת

לקש

שמבקבוצתהבנת שאלות.2תרשי�  בהשוואה לקבוצת הביקורתיעה לקויי

 95%(היה גבוה"מי"בעוד שהביצוע של הנבדקי� לקויי השמיעה בשאלות נושא ומושא מסוג

מי96%, בשאלות מי : היה נמו' יותר" איזה"הביצוע שלה� בשאלות נושא ומושא מסוג,) בשאלות את

 שאלות נושא מסוג. מושא נכו� בלבד בשאלות איזה69%ו, נכו� בשאלות איזה נושא89%ה� ביצעו

T,"איזה"הובנו טוב יותר במובהק משאלות נושא מסוג"מי" = 0, p = "מי"ושאלות מושא מסוג ,  02.

T,"איזה"הובנו טוב במובהק משאלות מושא מסוג = 0, p = .002.

,הביצוע של הנבדקי� לקויי השמיעה בשאלות איזה נושא היה נמו' מהביצוע של קבוצת הביקורת

U = 18, p = U, וכ' ג� הביצוע שלה� בשאלות איזה מושא, 002. = 1, p < .0001.

ו"מי"לא נמצא הבדל בשאלות כמעט כל הנבדקי� הראו ביצוע זהה בשני סוגי(מושא בי� שאלות נושא

הבנת: ושאלות מושא בי� הבנת שאלות נושא"איזה" בתו' שאלות א' נמצא הבדל מובהק,)השאלות

אי"שאלות  T,"איזה"היתה גרועה במובהק מההבנה של שאלות"זהאת = 0, p < .0001.

11מהשוואת ביצועי כל אחד מהנבדקי� ע� ליקוי השמיעה לביצועי קבוצת הביקורת עולה שכל

הנבדקי� שמתקשי� בהבנת משפטי זיקת מושא היו בעלי הישגי� נמוכי� באופ� מובהק מקבוצת

 הביצועי� בתנאי� האחרי� באמצעותאתלא נית� היה להשוות(". את איזה"הביקורת בהבנת שאלות 

 ). וכל נבדקי הביקורת ביצעו ביצוע מושל�, מכיוו� שלא היתה שונות בקבוצת הביקורת, מבדק טי

לכשמתבונני� נית� לראות שחמישה, ביחס לרמת ניחוש קויי השמיעהבהישגי� של כל נבדק בקבוצת

שביצעונבדקי�  ברמת ניחוש בהבנת ביצעו שניי�,"את איזה"אלות מהסוג ברמת ניחוש בהבנת

 וכל הנבדקי� ביצעונושא"מי"ברמת ניחוש בהבנת שאלותהביצעת אחתנבדק, נושא"איזה"שאלות 

מי"בהבנת שאלות מעל רמת ניחוש ".את



ו, נווה �12 רידמ�פשטרמ

 הפקת שאלות–3ניסוי

 הלי'

 מטלת דיבוב על ידי)"מיאת"ו"מי"שאלות(שאלות נושא ומושא ההפקה של נבדקה זה ניסויב

א', האחת מבצעת פעולה על השניה,שתי דמויותהכוללת תמונה הוצגה לנבדקי�.באמצעות תמונה

לראות בכל אחת מהתמונות נית� היה. מוסתרת,מבצעת הפעולה או מקבלת הפעולה, אחת מהדמויות

תבקשוההנבדקי�.)4�ו3ראו תמונות ', מסרקת וכו, מלטפת(את הפעולה המתבצעת בי� הדמויות

חש. הדמות המוסתרתתהיה לשאול שאלה שתשובתה  ת הבודקפהרק לאחר הפקת השאלה המתאימה

שבו הילדי� התבקשו לשאול שאלה והבודקת, המבדק החל בפריט לדוגמה.את הדמות המוסתרת

.חיהדמות אנושית או הבודקת ג� הדגישה שהדמות המוסתרת היא. הסבירה בפירוט את המבדק

זהנבנהמבדק זה . תקיי� ללא מגבלת זמ�ההמבדק. במיוחד לצור' מחקר

משנוצרכ' שלא, היה אקראיהמטרה סדר סוגי שאלות. תמונות40 נבדק הוצגוכלל ינ רצ" של יותר

הנבדקי� התבקשו. שאלת מושא או שאלת נושא�מאותו סוג הייתה המתבקשת השאלה�שבהפריטי�

מ40להפיק  12דוגמה(שאלות נושא20�ו)3 ותמונה11דוגמה(שאלות מושא20:�סוגישני שאלות

.)4ותמונה

 שאלת מושא�משפט המטרה)11(

? את מי הפרה מלקקת

 שאלת נושא– המטרה משפט)12(

? את הילדהרוח7מי

ה לדיבוב שאלת נושא דוגמה לתמונ.4תמונה דוגמה לתמונה לדיבוב שאלת מושא.3תמונה

 תוצאות

שמ להניסוי זה עלה 2ושראינו בניסוי, משפטי זיקת מושאתבהבנשהתקשו שמיעההקויי ילדי�

ג�,מושא" איזה"שהתקשו ג� בהבנת שאלות כפי שנית� לראות בתרשי�( של שאלותבהפקההתקשו

רק.)3 נו78%ה� הפיקו בהשוואה לנבדקי קבוצת. שאלות מושא נכונות61%�ו, שא נכונות שאלות

U, ה� התקשו ג� בהפקה של שאלות נושא, הביקורת = 39, p = , וג� בהפקה של שאלות מושא,05.

U = 19.5, p = בקרב טובה באופ� מובהק מהפקת שאלות מושא היתההפקת שאלות נושא.002.

ל T, קויי השמיעהקבוצת = 0, p = .004.
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 בהשוואה לילדי קבוצת הביקורתהפקת שאלות אצל ילדי� לקויי שמיעה.3תרשי�

�. משני סוגי השאלות99.6%קבוצת נבדקי הביקורת הפיקה נכו

ל שקבוצת הביקורתבהשוואת כל נבדק לקוי שמיעה ביצעו שמיעההנבדקי� לקוייה11�מ5� נמצא

ב ביצעו גרוע במובהק מקבוצת הביקורת8�ו,"ימ"מובהק מקבוצת הביקורת בהפקת שאלות גרוע

מי"בהפקת שאלות  ."את

 סוגי טעויות ותגובות בהפקת שאלות מושא

הילדי� לקויי השמיעה הפיקו כשנדרשוש המפרטת את סוגי המשפטי�,2כפי שנית� לראות בטבלה

ה� אחרי� במקרי�. דקדוקיותבמקרי� רבי� ה� הפיקו שאלות מושא שאינ�, להפיק שאלות מושא

או, משפטי� פשוטי�, שאלות נושאבמקומ� נמנעו מהפקת שאלות מושא והפיקו  שאלות מושא עקי"

מה. שאלות נספח  היו השמטות של סמניתהטעויות העיקריו. הכילו יותר מסוג טעות אחדשאלותחלק

או,)13(יחסה השימוש במבנה ארגומנטי� שגוי ע� הכפלת ושאלות מושא,)14(פועל בניי� שגוי של

הילדי� לקויי השמיעה ניסו להימנע מהפקת שאלות, במקרי� אחרי�. הרכיב שנע או מילוי העקבה

. מהתגובות28שאפיינה, הפקה של שאלות נושאהדר' ראשונה היית: מושא באחת מהדרכי� הבאות

של היו תקינות דקדוקית ושמרו על המשמעות הנכונה במקו� מושא של שאלות נושא הפקות2רק

ב,)15(היפו' של המשמעות שאר המקרי� חלוב.השאלה בניי� פועל שגוי שאינו תוא� שימוש

שאלות נושא לא דקדוקיות הפקתו)17(שימוש במושא שגוי,)16(למשלימי� שהופיעו במשפט 

של הפקות רבות דרכי� נוספות של הילדי� להימנע מהפקה של שאלת מושא היו. מסיבות אחרות

פמשפט  שבה� נמנע מצב של תנועה של המושא( ע� מושא דומ�הפקה של שאלות,)18(שוט חיווי

).20(או שאלות נספח)19() מעל נושא מאותו סוג
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שאלותהפ.2טבלה של במטלתקה תגובות–דיבובמושא השמיעהסוגי לקויי של

מושא שאלת
דקדוקית

שגויות מושא שאלות
נושא מושאשאלות במקו�

משפט

פשוט

ימנעותה

חי ממושא

שאלות

)למה(נספח

20מתו'נבדק
השמטת

יחסהס �מ
ארגומנטי� מבנה

או שגוישגוי �בניי
הפועל של

מושא הכפלת
עקבה ומילוי

נושא שאלת
תקינה

ע�שאלת נושא
משמעות היפו'

ע� נושא שאלת
או שגוי פועל
רפלקסיבי

נושא שאלת
דקדוקית לא

ע� נושא שאלת
או שגוי מושא

מושאלל א

11631

2137

324445

4151112

56311234

620

720

820

91411121

10020

1191361
הכל 135/2201154286482934ס'
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: מהסוגי� השוני�דוגמאות לטעויות

 טעויות בהפקת שאלות מושא

 סמ� יחסההשמטת)13(
?את מי הילד מנשק: משפט המטרה

?מי הילד מנשק: התגובה

 בניי� שגויאו/ושימוש במבנה ארגומנטי� שגוי)14(
מי:משפט המטרה ?הילד מסב� את

?הוא מתקלחאת מי הילד: התגובה

: מושאשאלות מהפקתתמאות שיש בה� הימנעודוג

 הפקת שאלת נושא שיש בה היפו' של התפקידי�)15(

?את מי הפינגווי� דוח": משפט המטרה

?מי דוח" את הפינגווי�: התגובה

בה)16(  בניי� שגויאו/ובמבנה ארגומנטי� שגוי הפקת שאלת נושא שיש

?את מי הילד מסב�: משפט המטרה

אתמי: התגובה ?הילד מתרח7

 או ללא מושאהפקת שאלות נושא ע� שימוש במושא שגוי)17(

הג:משפט המטרה ?ירפה מלקקת' את מי

?מי מלקק אותי: התגובה

?מי מלקק: התגובה

� פשוטי�הפקה של משפטי)18(

? את מי הילדה מסרקת:משפט המטרה

את: התגובה  ...הילדה מסרקת

חי הפקה של שאלות)19(  ללא מושא ישיר

?האיש מצל�מיאת:משפט המטרה

?מה מצל� האיש: גובההת

 הפקה של שאלות נספח)20(

האת: משפט המטרה ?נסי' מכסה מי

?דווקא הנסי' מכסהלמה: התגובה

 הפקת שאלות נושא

בה מושא א� כי שאלות נושא הייתה טובה מזו של שאלותההפקה של מתו'. ניכר קושי משמעותיג�

מ הפקות היו שגוי49, ההפקות שנבדקו220 ,3כפי שנית� לראות בטבלה. המטרהשאלתות ושונות

במקרי�, ושאנהפיקו כשנדרשו להפיק שאלות הילדי� לקויי השמיעהשהתגובותהמפרטת את סוגי

ושא והפיקוננמנעו מהפקת שאלות ה� במקרי� אחרי�. ושא שאינ� דקדוקיתנרבי� ה� הפיקו שאלות 

.שגויותשאלות מושא או משפטי� פשוטי�
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 של לקויי השמיעה סוגי תגובות–במטלת דיבוב הפקה של שאלות נושא.3ה טבל

שאלת נושא
 תקינה

שאלת מושאמשפט פשוט שאלת נושא שגויה
 לא דקדוקית

שאלת
מושא 
 עקי"

 נבדק
20מתו'

שאלת נושא ע�
הפחתת צירו" 

 שמני אחד

שאלת נושא
 לא דקדוקית

שאלת נושא
ע� פועל 
שגוי או 

 רפלקסיבי

120 

220 

361742

420 

515 5

620 

720 

820 

917 21

10 117 2

11 12 1241

31 819 171/220414 ס' הכל

הפיקו,)21דוגמה( במשפטאחד הצירופי�נמנעו מהפקה של הילדי�,שאלות נושא שגויותבהפקת

ההפיקוו,)22(שאלות נושא לא דקדוקיות  כמו למשל פועל, מבנה שלא התאי� לפועלבאלהש את

,)24( במקו� שאלות הנושא� פשוטי�הפיקו משפטימקרי� רבי� הילדי�ב.)23(קסיבי ע� מושאלרפ

.)25(ה� ג� הפיקו שאלות מושא לא דקדוקיות

:דוגמאות לסוגי הטעויות

 יות בהפקת שאלות נושאטעו

 שמניי�ההצירופי�ממהפקת אחד מנעותיה)21(
?מי מנגב את הילד: משפט המטרה

?מי נות� את המגבת: התגובה

 שאלת נושא לא דקדוקית)22(

?הכלב את מלט"מי: משפט המטרה

?מלט" אותי את הכלבמי: התגובה

ע�)23(  מבנה ארגומנטי� שגוי או בניי� שגוי הפקה

? מנדנד את הילדמי: משפט המטרה

?מי מתנדנד את הילד: התגובה
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 מנעות מהפקת שאלות נושאיה

 פשוטהפקת משפט)24(

?מי מרטיב את האיש: משפט המטרה

. הילד שופ' על אבא שלו: התגובה

תמושא לא דקדוקישאלת הפקת)25(

?מי מלט" את הכלב: משפט המטרה

?את מי הילד מלט" את הכלב: התגובה

ג�3בטבלה �בפרק המתאמי�. לראות שרק חלק מהילדי� לקויי השמיעה התקשו בשאלות נושא נית

.נראה שילדי� אלה היו ג� אלה שהתקשו בהבנה וחזרה על שאלות נושא

�ומשפטי מגוו� של שאלות ע� מבני� דקדוקיי� שגויי� שהפיקו,בניגוד לקבוצת לקויי השמיעה

אתיב,� בגיל זהה לזה של לקויי השמיעה שכללה ילדי,קבוצת הביקורת, במקו� שאלות המטרה צעה

מביני�כ1שסווגו בניסוי התמונה בקרב קבוצת לקויי השמיעה.באופ� מושל� וללא טעויותהמטלה 

של,משפטי זיקה ל, ומעלה95%שכול� הבינו שאלות ברמה בדומה מתו': קבוצת הביקורתתמונה

זולקויי השמיעה שבעת הילדי�   100%(את שני סוגי השאלות בצורה מושלמת שישה הפיקו,בקבוצה

ורק ילד אחד הפיק את שאלות הנושא בצורה מושלמת והתקשה בהפקת) ביצוע בשני סוגי השאלות

). הטעויות שלו היו השמטה של סמ� יחסה5כל(שאלות המושא 

Wh תנועתבחזרה על משפטי� הנגזרי�–4ניסוי

מטלת החזרה. על מבני� תחביריי� שוני� לקויי השמיעהשל הילדי� יכולת החזרההבדקנ זה ניסויב

את מקור הקושי בהבנה וכ� לבחו�, כיצד ילדי� ע� ליקוי שמיעה חוזרי� על שאלותנועדה לבדוק 

. ובהפקה של משפטי זיקה ושל שאלות

מ מו(1ניסוי כפי שעלה �המחקריכ  & Friedmann;2003, 2007, שטרמ� ופרידמ�–קודמי� נו

Szterman, 2006 ( משפטי. ליקוי שמיעה מתקשי� בהבנה ובהפקה של משפטי זיקהרבי� ע� ילדי�

 �דר' לבחו� הא� ").ש(" וג� שעבוד Whכוללי� ג� תנועת" הילדה שהסבתא מציירתזו"זיקה כגו

 משפטי� ע� תנועה ללא שעבוד דוקמקור הקושי במשפטי זיקה הוא התנועה או השעבוד היא לב

כ'. ללא תנועהומשפטי� ע� שעבוד – משפטי� ע� תנועה ללא שעבוד השווינו למשפטי הזיקהלש�

כמו. שבה� יש משפט משועבד לפועל, ומשפטי� ע� שעבוד ללא תנועה, ומשפטי מיקודWhשאלות

�ש, כללנו משפטי� פשוטי�, כ .עבודללא תנועה וללא

  ;Friedmann, & Lavi, 2006( שהילד שמעפסיבית של המשפט אינה העתקה חזרההמשימת

Lust, Flynn, & Foley, 1998 ( המערבת הבנה והפקה אלא מ. משפטשל זו,כ'כתוצאה מטלה

המטלה מאפשרת בעיקר. מאפשרת לנו לדעת באילו מבני� הילד מתקשה על פי דפוס תשובותיו

בטועה בחזרה על הנבדקא�. השוואה בי� יכולת החזרה על משפטי� בעלי מבני� שוני� בנהממשפט

נית� להסיק מכ', בעלות מאפייני� דומי�דומה ומילי� אור' א' מצליח בחזרה על משפט בעל מסוי� 

ב, שיש הבדל ביכולת של הילד ביחס לשני סוגי המבני� מכיוו�(.מבנה הראשו�ושהילד מתקשה

ג� חזרה אוטומטית על המשפטי� שתביא להצלחה בחזרה ג� בלא, בעיקרו�, שהמטלה מאפשרת
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בניתוח, נית� להסיק ממנה מסקנות על יכולת רק במקרי� של קושי בחזרה, במבנה התחבירישליטה

שיבצע הילד י� מבניי� שינוי). קונטרסטיבי של השוואה בי� סוגי מבני� שבה� הנבדק הצליח והתקשה

) בהנחה שהמשפטי� קצרי� מספיק ומותאמי� לגילו ולזיכרו� העבודה שלו(בחזרתו על המשפטי� 

.דקדוק המטרה הדקדוק שלו לבי�על הבדל בי�ויעיד

 הלי'

ה ת שהילדי� מכירי� את כל המילי� במשפטי המטרהוניי הנסיווידאחזרה על משפטי� לפני התחלת

ל עד, על ידי הבודקתשהוקראתבקשו להקשיב למשפטההנבדקי� ואזה�שהוקראו ר�3לספור בקול

 היתה למנוע חזרה אוטומטית על ידי מניעת שינו� מטרת הספירה. לחזור על המשפט באופ� מדויקו

תקיי� בתנאי סביבה מתאימי� לצרכיההמבדק.)Baddeley, 1997( פונולוגי בלולאה הפונולוגית

וא� הנבדק לא הצליח לחזור עליו הוא, המשפט הוקרא לכל היותר פעמיי�. ללא מגבלת זמ�, הנבדקי�

בנכתבוקת על משפט המטרה תגובות אשר לא היו חזרה מדוי. נחשב כטעות , של הילדעת החזרה מיד

זה(וכ� הוקלטו ושוקלטו על ידי שלוש הנסייניות באופ� זה תועד מגוו� הטעויות.)כותבות מאמר

מהצויננו טעויות מבניות.שהפיקו הילדי� ליות שלא השפיעו על מבנהאלקסיקהטעויות בנפרד

 רק את הטעויות כוללי�התוצאותובניתוח טבלאותבהחזרה הנכונה המוצגי� ממצאי שיעור.המשפט

. ואילו משפטי� שבה� היו טעויות לקסיקאליות בלבד צויננו כחזרה נכונה, המבניות

מהמבדק :"איזה" שאלות10 המשפטי� לחזרה כללו.3כול� בני ארבע מילי�, משפטי�60�הורכב

משפטיWh:10הכוללי� תנועת� נוספי משפטי�20,)27( שאלות מושא5�ו)26( שאלות נושא5

פועלע�Wh –5 משפטי� פשוטי� ללא תנועת20,)29( משפטי מיקוד10�ו)28(זיקת מושא

 משפטי�10�ו,)32( ע� פועל אנאקוזטיבי10�ו)31(ע� פועל אנארגטיבי5,)30( טרנזיטיבי

כל המשפטי� שכללו פועל.)34( ע� פועל אנאקוזטיבי5�ו)33( ע� פועל אנארגטיבי5:משועבדי�

.טרנזיטיבי ושני צירופי� שמניי� היו הפיכי�

)Whע� תנועת(" איזה"שאלות

 שאלת נושא)26(

? ראה את המורה� שחקהאיז

 שאלת מושא)27(

? את איזה מורה הילד אוהב

)מעמדת מושא(Whמשפטי� ע� תנועת

 זיקת מושא)28(

. זו התלמידה שהמורה חיפשה

 מיקוד)29(

.התלמידה חיפשה את המורה הזו

.י יחס ומילות יחס נספרו ע� המילה שאחריה�ציינ, משעבדי�, מיידעי�3
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 משפטי� פשוטי�

 פועל טרנזיטיביע� פשוטמשפט)30(

.נישקה את הגננתאתמול הילדה

 פועל אנארגטיביע� פשוטמשפט)31(

.השוטר קפ7 בחצר אתמול

ל אנאקוזטיביעופע� פשוטמשפט)32(

. אתמול הכדור התגלגל בגינה

Whמשפטי� משועבדי� ללא תנועת

י אנארגטיבעלופמשועבד ע� משפט)33(

. שאמא ישנהה אמרסבתא

 אנאקוזטיבימשועבד ע� פועל משפט)34(

.אמא אמרה שהחלב נגמר

 תוצאות

3�ו2בניסויי� ושראינו, מניסוי זה עלה שהילדי� לקויי השמיעה שהתקשו בהבנת זיקת מושא

התקשו מאד ג� בחזרה, ובהפקת שאלות מושא"את איזה"בהבנת שאלות מושא מהסוג שהתקשו ג�

בגזנהנוספי�י שאלה ועל משפטי� על משפט . משפטי זיקת מושא ומשפטי מיקוד: תנועה תחביריתרי�

ח,4 בתרשי�ו4 בטבלהכפי שנית� לראות  משאלות 55%עלרקו, משאלות הנושא80%זרו נכו� על ה�

ל(.המושא לא,6�5בגיל, נבדקי� שומעי� צעירי�כאשר משווי� את ביצועיה� �שהוא גיל שבו עדיי

חוזרי� כבר6�5נבדקי� שומעי� בגיל נית� לראות כי, Whתנועתבמה רכישת משפטי� הנגזרי� נשל

.)4 ראו טבלה– ועושי� פחות מטעות אחת בממוצע בשאלות המושאנכו� על כל שאלות הנושא

 73%חזרו נכו� רק על לקויי השמיעה� נבדקיה Whתנועתברי�זגנההאחרי�מבני�הבחזרה על

וממשפטי זיקת  על א" הקושי הרב של נבדקי� אלה,בניגוד לכ'. ממשפטי המיקוד 61%� המושא

לא, תנועהבבמשפטי� הנגזרי� התקשו בחזרה על המשפטי� הפשוטי� ועל המשפטי� ה�

עלה. ואחוזי ההצלחה בחזרה על משפטי� אלו היו גבוהי�,המשועבדי� שלא כללו תנועה חזרה

היתה בשיעור של חזרה על משפטי� משועבדי�ה, נכו�94%של היתה בשיעור פשוטי�המשפטי�ה

תוצאי החזרות של קבוצת הילדי� המתקשי� בהבנה ובהפקה של זיקמממ, כלומר. נכו� בממוצע96%

הנגזרי� כול�,א ומיקודושאלות עולה שיכולת החזרה שלה� על משפטי שאלה ועל משפטי זיקת מוש

על משפטי� שישות שלה� לחזור על משפטי� פשוטי� ואילו היכול, היא פגועה, תנועה תחביריתב

.בה� שעבוד ללא תנועה תחבירית אינה פגועה
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 אצל הילדי� ע� ליקוי השמיעה שיעור חזרה נכונה על כל אחד מסוגי המבני�.4טבלה
לבהש 6�5 נבדקי� שומעי� בני23�וואה

שאלת
 נושא

שאלת
 מושא

 יקתז
 מושא

 פשוט מיקוד
 ע� פועל
יטרנזיטיב

 פשוט
 ע� פועל

 טיביאנארג

 פשוט
 ע� פועל

אנאקוזטיבי

 שעבוד
 ע� פועל

 טיביאנארג

 שעבוד
 ע� פועל

 וזטיביאנאק

80.0%54.5%72.7%60.9%96.4%96.4%92.2%97.8%93.3%ש"לק
שומעי� בני

5�6
100%85.2%93.5%93.5%100%100%99.6%99.6%99.6%

 מימי�.אצל הילדי� ע� ליקוי השמיעה שיעור חזרה נכונה על משפטי� מסוגי� שוני�.4 תרשי�
משפטי זיקה, משפטי� פשוטי� ללא תנועה וללא שעבוד, משפטי� משועבדי� ללא תנועה: לשמאל

.הכוללי� תנועה ולא כוללי� שעבוד, ומשפטי שאלה, הכוללי� תנועה, ומיקוד

היעל קויי השמיעהל של הנבדקי� חזרהה מההה גרועתשאלות מושא על במובהק חזרה שלה�

T,משפטי� פשוטי� = 0, p = מה,004. T, משפטי� משועבדי�חזרה על וג� = 0, p = , בדומה.008.

בהיה גרוע) יחד(במשפטי הזיקה והמיקודהביצוע T,פשוטי�המשפטי� מהביצוע = 0, p = .004 ,

T,�משועבדיה במשפטי� הביצועומ = 0, p = לבי� בשאלות מושא לא נמצא הבדל בי� הביצוע.008.

T, בזיקות מושא ומיקודי�הביצוע  = 3, p = .08.

כ�, עולהממצאי� אלהמ  ובשאלותמיקוד, זיקת מושאבמשפטינמו' ביצוע של הילדי� היהשה, א�

פש, ואילו במשפטי� משועבדי� הביצוע שלה� היה טוב, מושא  מכ' נית�4.וטי�ודומה למשפטי�

ג�(נבע מקושי בתנועה, הכוללי� תנועה ושעבוד, להסיק כי הקושי במשפטי זיקה שכ� ה� התקשו

ה�(ולא מקושי בשעבוד,)ושאלות כגו� משפטי מיקוד בחזרה על משפטי� אחרי� ע� תנועה שבו

).הצליחו היטב

כ�, הביצוע בשאלות מושא פש, היה לקוי, א� , וטי� ומשועבדי� ללא תנועהגרוע מהביצוע במשפטי�

א' היא אינה מפירה את הסדר שבה� יש תנועה, שאלות נושאב. ודומה לביצוע בזיקת מושא ומיקודי�

על,הקאנוני T, שאלות מושאהחזרה היתה טובה במובהק מהחזרה = 0, p =  שאלותהחזרה על . 004.

לא נית�, ג� במשפטי� הפשוטי� וג� במשפטי� המשועבדי�100%מאחר שהרוב המכריע של הילדי� ביצע ברמה של4
.היה לעשות השוואה סטטיסטית באמצעות מבח� וילקוקסו� בי� מבני� אלה
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עלמההגרועתה הנושא הי  96%�ו94% לעומת 80%(5 והמשועבדי�משפטי� הפשוטי�חזרה

.)בהתאמה

החשבנו ביצוע, בניתוח האינדיבידואלי של הביצוע של כל אחד מהנבדקי� בכל אחד מסוגי המשפטי�

כ80%ברמה של  רק. מעיד על קושי באותו מבנה נכו� ומטה  מהנבדקי� שניי�בחישוב זה עולה כי

ק אחד התקשה במשפטי�ור,)וה� התקשו ג� בכל המשפטי� האחרי�(התקשו במשפטי� הפשוטי�

11�ה מתו'8�ו, התקשו בשאלות נושא4, התקשו בזיקות ובמיקודי�ישהחמשבעוד, המשועבדי�

. התקשו בחזרה על שאלות מושא

 הטעויותניתוח

� טעויות שמשנות את מבנה המשפט או את מער' שה�, טעויות מבניותבניתוח הטעויות הבחנו בי

ה, התפקידי� התימטיי� שבו החלפה הכוללות, טעויות לקסיקאליותלבי�, דקדוקי�ופכות אותו ללאאו

החלפה של פועל בפועל אחר בעל,)חייל�למשל שוטר, שאינו מופיע במשפט(של ש� עצ� בש� אחר 

.)היו��אתמול(החלפה או הוספה של תיאור זמ�, או השמטה,)נרד��יש�(מאפייני� דומי� 

 ליותאטעויות לקסיק

הקושי במשפטי� ע� התנועה: הלקסיקאליות במבני� השוני� העלה ממצא מעניי�ניתוח הטעויות

 הילדי� הפיקו טעויות�התבטא לא רק בטעויות מבניות אלא אפילו בטעויות הלקסיקאליות 

ביחס) מיקוד ושאלות מושא, זיקות מושא(לקסיקאליות רבות יותר במשפטי� ע� תנועה של המושא

ה(למשפטי� הפשוטי�  χ2,)סוגי�משלושת = 4.17, p = .04.

�של, כמו כ מסיכו� הטעויות הלקסיקאליות עולה שקבוצת הילדי� המתקשי� בהבנה ובהפקה

משפטי� ע� תנועה תחבירית נוטה להרבות בשינויי� לקסיקאליי� בהשוואה לקבוצת הילדי� ללא 

זיקות, שאלות( הטעויות הלקסיקאליות שבוצעו במשפטי� ע� התנועה התחבירית36מתו'.הקושי

. בתנועההילדי� המתקשי�11 היו של קבוצת,86%המהוות, טעויות31) מושא ומיקודי�

 המבניות סוגי הטעויות

תנועהבלקויי השמיעה בחזרה על כל המשפטי� הנגזרי� שביצעו הילדי� המבניות סוגי הטעויות

אבחזרה על שאלות נושא.5 בלהמפורטי� בט ((את"� היחסה צייתומושא הילדי� השמיטו "35(

א' המטלה היתה מטלה שבה הנבדקי�, היא קבילה26כמו"את" שימו לב ששאלת מושא ללא)36(�ו

).37( לשאלות נושא� הפיכתתההיהמושאטעות נוספת בשאלות,)נדרשו לחזרה מדויקת על המשפט

)39(ו משפטי� פשוטי�א)38(היו הפקה של זיקת נושא העיקריות בחזרה על זיקת מושא הטעויות

בעת חזרה על משפטי מיקוד הטעויות השכיחות היו הפקה של משפט פשוט. במקו� זיקת המושא

של,)40( ב הטעויותור).42(או הפקה של זיקת נושא)41(משפט פשוט ע� היפו' תפקידי�הפקה

לשישב .ינוי במשמעותוצעו הילדי� בחזרה על משפטי המטרה הביאו מלבד לשינוי במבנה המשפט ג�

כיtי7 מבח� וילקוקסו� א' מהשוואה באמצעות מבח� לא נית� היה להר, בשל ריבוי המקרי� של שוויו� בביצוע5  עולה
t(10) = 2.02, p, שאלות הנושא היו גרועות מהמשפטי� הפשוטי� = ושונות באופ� לא מובהק מהמשפטי� , 04.

t(8) = 1.67, p, המשועבדי� = .07 . 
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 Whמשפטי� ע� תנועת שביצעו הילדי� בחזרה על המבניות סוגי הטעויות.5טבלה

 מיקוד זיקת מושא מושאשאלות נושאשאלות נבדק
 לא הצליח לסיי�1�"את"מטתהש2�1

2����

 באופ� לא דקדוקי" אתמול" הוספת32
 נושא השמטת1

 שאלת נושא3
"את" השמטת1
"את"כפלתה1

 משפט פשוט8
ע�2( לא דקדוקית שאלה2  צש

)סמ� מושא

4����

 זיקת נושא6"את" השמטת4�5
 הוספת כינוי מוסב1

ע�2  צירופי� שמניי�2 משפטי�
 ביחסת מושא

 ע� הכפלת מושא משפט פשוט1
 VS משפט1
 בנטיית הפועלטעות1
 לא הצליחה לסיי�1

 היפו' תפקידי�1"את" השמטת1�6
VSל הפיכה1
 זיקת נושא1
 לסיי�הצליחהלא1

 הכפלה של המושא1
"הזאת"והשמטת"את" השמטת1
 לא הצליחה לסיי�1

7����

 שאלת מושא לא דקדוקית1"את" השמטת1�8

"את" השמטת1"את" השמטת91
 לא הצליחה לסיי�1

ה1  יעה הידא השמטת
�לא הצליחה לסיי1

"את" השמטת2 10
 השמטת נושא1

 זיקת נושא8"את" השמטת5
 משפט פשוט1
 לסיי� הצליחלא1

3�ב– והיפו' תפקידי� זיקת נושא4
� השמטת מושאמה

היפו' תפקידי�ע� משפט פשוט2
 והשמטת מושא

 לא דקדוקי2
 זיקת מושא1
 לא הצליח לסיי�1

"את" השמטת2 11
 הכפלה1
 שאלת מושא1

 משפט פשוט6"את"השמטת5
 זיקת נושא2
 הוספת כינוי מוסב1

 היפו'ע�4( משפט פשוט7
)תפקידי�

 לא דקדוקי3
"את" השמטת5 ס' הכל

 נושא השמטת2
 באופ� לא דקדוקי" אתמול" הוספת2
 הכפלה1
 הפיכה לשאלת מושא1

"את"הכפלת/ השמטת21
 שאלות נושא3
 לא הצליח לסיי�1

ל17  זיקת נושא הפיכה
 משפט פשוט7
 לא הצליח לסיי�2
 הוספת כינוי מוסב2
 היפו' תפקידי�1
ל1  VS הפיכה

 משפט פשוט11
, ע� היפו' תפקידי� משפט פשוט6
 לא דקדוקי5
 לא הצליח לסיי�5
3�ב– זיקת נושא והיפו' תפקידי�4

 מה� השמטת מושא
 לא דקדוקיות שאלות3
 הכפלה של המושא2
ע�2  צש ביחסת מושא2 משפטי�
 זיקת מושא1
הא1  יעה היד השמטת
 טעות בנטיית הפועל1
 VS משפט1
"הזאת"ו"את" השמטת1

)35(�"את"יחסההחזרה על שאלת נושא ללא ציי

?איזה מל' הפחיד את הליצ�:משפט המטרה

?איזה מל' הפחיד הליצ�: החזרה

"את"חזרה על שאלת מושא ללא ציי� היחסה)36(

?את איזה רקדנית הילדה אוהבת: משפט המטרה

?איזה רקדנית הילדה אוהבת: החזרה

 חזרה על שאלת מושא כשאלת נושא)37(
? את איזה מורה הילדה אוהבת:משפט המטרה

?איזה ילדה אוהבת את המורה:החזרה

 חזרה על זיקת מושא כזיקת נושא)38(
. זה השוטר שהבלש חיפש:משפט המטרה

.שחיפש את הבלשזה השוטר:החזרה
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 חזרה על זיקת מושא כמשפט פשוט)39(

. זו המורה שהתלמידה ראתה:משפט המטרה

.המורה הזאת ראתה את התלמידה:החזרה

 חזרה על משפט מיקוד כמשפט פשוט)40(
. את הגננת הזו הילדה חיבקה:משפט המטרה

.הילדה הזאת חיבקה את הגננת:החזרה

ה חזרה על משפט מיקוד)41(  יפו' תפקידי�כמשפט פשוט ע�
.המוָרה הזו התלמידה חיפשהאת:משפט המטרה

. המורה הזאת היא חיפשה את הילדה הזאת:החזרה

 חזרה על משפט מיקוד כזיקת נושא)42(
.המוָרה הזו השחקנית אהבהאת:משפט המטרה

.זאת המורה שאהבה כדורגל:החזרה

ב"תֶא"כי השמטת ציי� היחסה, לציי�חשוב במשפטי�. משפטי� הכוללי� תנועהאירעה א' ורק

בהתחשב בתפקידו של ציי� היחסה בסימו�,"את"פשוטי� ע� מושא לא היתה א" טעות של השמטת 

כי, שהוא לרוב ג� המושפע במשפט, המושא קשורה לקושי בהבנת מער'"את"השמטת נית� להסיק

.היחסי� התימטיי� במשפטי� הכוללי� תנועה

ל נית� לראות כי כל הילדי�. קשרי� שבי� הביצועי� בסוגי המשפטי� השוני�נתו� חשוב נוס" מתייחס

ג� כל הילדי�. התקשו ג� בחזרה על שאלות מושא, שהתקשו בחזרה על משפטי זיקת מושא ומיקוד

. שהתקשו בחזרה על שאלות נושא התקשו בחזרה על שאלות מושא

ו התקשו ג� בחזרה זרה על שעבודי�בחה שהתקשהילדהילדי� שהתקשו בחזרה על משפטי� פשוטי�

.ומיקודי�, זיקות, שאלות מושא: הכוללי� תנועה על כל המשפטי�

�עלותי הילדתש: להסתכל על הקשרי� בי� המבני� התחביריי� בכיוו� ההפו'ג� נית  שהצליחו לחזור

.שאלות המושא הצליחו לחזור על כל סוגי המשפטי� ללא טעות

 השונותקשרי� בי� הביצועי� במטלות

של בקרב קבוצת הילדי� המתקשי� בהבנה שלפיה הניסויי� מעלה תמונה ארבעתהתבוננות בתוצאות

ש, שאלותמשפטי זיקת מושא הקושי בא לידי ביטוי ג� ביכולת ההבנה וההפקה של עולה מניסויי� כפי

ות בשתיי� כל הנבדקי� התקשו לפח, הנבדקי� שהתקשו בהבנת משפטי זיקת מושא11מתו'.4�ו2,3

.ומטלת החזרה, מטלת ההפקה, מטלת ההבנה–מבי� שלוש המטלות שבדקו שאלות מושא 

ג� בהבנת שאלות התקשו1 הנבדקי� שנמצאו מתקשי� בהבנת משפטי זיקת מושא בניסוי11 כל

קב: המדד לקושי( א") הביקורתוצתהישגי הנבדק נמוכי� באופ� מובהק מהישגי וחמישה מתוכ�

".את איזה"ניחוש בהבנת שאלות מהסוג ברמת ביצעו 

 הילדי� שהתקשו בהבנת זיקת מושא ושאלות11מתו', ג� בהפקת המשפטי� נמצאה תמונה דומה

 התקשו5�ו,)כלומר ביצעו גרוע במובהק מקבוצת הביקורת( התקשו בהפקת שאלות מושא8, מושא

. בהפקת שאלות נושא

ב בהבנת שהתקשו הילדי�11מתו'9כי נמצא,ההמערבת יכולות הבנה והפק, מטלת החזרהג�
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בחמישה. בחזרה על שאלות מושאג� התקשו משפטי זיקת מושא מושא על זיקתהחזר התקשו

ב3�ו, מיקודמשפטיו על התקשו .שאלות נושאחזרה

ג�(שלושת הנבדקי� שהתקשו בהבנת שאלות נושא התקשו א" בהפקה של שאלות אלה ושניי� מה�

).זור על שאלות אלהלא הצליחו לח

היו ילדי�: בכל המבדקי� נית� היה ג� לראות את מדרג הקושי בי� שאלות הנושא ושאלות המושא

כל הילדי�. והיו ילדי� שהתקשו ג� בשאלות נושא וג� בשאלות מושא, שהתקשו רק בשאלות המושא

. בכל המטלות, שהתקשו בשאלות הנושא התקשו ג� בשאלות המושא

 אפילו על המשפטי� הפשוטי� והמשועבדי� התקשו ג� בכל שאר לחזורתקשו שני הילדי� שה

.המבני�

�שלה, א� כ קושי הבא לידי ביטוי בהבנת משפטי זיקת מושא בא לידי ביטוי ג� בהבנה ובהפקה

 הקושי להבי� ולהפיק משפטי זיקת מושא ושאלות מתבטא ג� ביכולת, בנוס" לכ'.שאלות מושא

. באה לידי ביטוי ג� בחזרה על משפטי מיקוד� יכולת נמוכה לחזור על משפטי. החזרה על מבני� אלו

כ�,נראה שש, א�  סוגי מבני� תחביריי� אלו הוא הגור� לקושי בהבנת לושתאופ� הגזירה הדומה של

 משפטי זיקת מושא ומשפטי מיקוד הוא, קיומה של התנועה התחבירית בשאלות מושא.ובהפקת�

בההגור� .יכולת לחזור עליה�בו�פקת לקושי בהבנת�

, הילדי� לקויי השמיעה שהתקשו בהבנת משפטי זיקת מושא11 של עקביות בביצועיה�כפי שנמצאה

ג�נ, אשר התקשו ג� במטלות של הבנה הפקה וחזרה על שאלות מושא בהישגי שבעת מצאה עקביות

זו. הילדי� לקויי השמיעה שלא התקשו בהבנת משפטי זיקת מושא כל הילדי� הצליחו, בקבוצה

רק ילד אחד, במטלת ההפקה, והבינו נכו� את ארבעת סוגי השאלות, במטלת הבנת משפטי השאלה

 בחזרה על הצליחו נבדקי� אלה, במטלת החזרה. התקשה בשאלות מושא וכל השאר הצליחו במטלה זו

ז, משפטי שאלה קושלושה מה�ל(פשוטי�משפטי� משועבדי� ומשפטי�, יקהמשפטי שי מסויי� היה

.)בחזרה על משפטי מיקוד

� דיו

זהיהממצאי� הע :ה�קריי� העולי� ממחקר

של.1 ילדי� לקויי שמיעה המתקשי� בהבנת משפטי זיקת מושא מתקשי� ג� בהבנה ובהפקה

.תנועה תחביריתבמשפטי שאלה הנגזרי� 

נ" את איזה"מהסוג ה� מתקשי� בהבנת שאלות מושא.2 ושא א' אינ� מתקשי� בהבנת שאלות

"מהסוגי�( מי"שאלות מושא מהסוג בהבנתו)"איזה"ו"מי: ".את

משמיטי�, ה� במקרי� רבי� מפיקי� שאלות נושאכאשר הילדי� מתבקשי� להפיק שאלות מושא.3

.סמ� יחסה או מפיקי� משפטי� פשוטי�

 שאינ�)נושא ומושא(קבוצת לקויי השמיעה מפיקי� יותר שאלות, בהשוואה לבני גיל� השומעי�.4

.דקדוקיות

על.5 ילדי� לקויי שמיעה המתקשי� בהבנה ובהפקה של זיקת מושא ושאלות מתקשי� ג� בחזרה

ומשפטי, שאלות .)Whתנועת(תנועה תחביריתבכול� הנגזרי�, מיקודמשפטי זיקת מושא
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ילדי� לקויי שמיעה המתקשי� בהבנה ובהפקה של משפטי זיקת מושא ושאלות אינ� מתקשי�.6

בי� פשוטי� ומשפטי� משועבדי� שאינ� בחזרה על משפט .תנועה תחביריתנגזרי�

סמושאכאשר ילדי� לקויי שמיעה חוזרי� על שאלות.7 מ� היחסה ה� פעמי� רבות משמיטי� את

כאשר ה� מתבקשי� לחזור על משפטי זיקת. או הופכי� את שאלת המושא לשאלת נושא"את"

א ולעיתי�,ת המשפטי� למשפטי� פשוטי�מושא או משפטי מיקוד ה� במקרי� רבי� הופכי�

.הופכי� את התפקידי� במשפט

שילדי� לקויי שמיעה מתקשי� בהבנת משפטי זיקת הקוד�נוממצאהנקודת המוצא של מחקר זה היית

,Friedmann & Szterman 2007, שטרמ� ופרידמ�( מושא  נית� להסבר הקושי במשפטי זיקה.);2006

אח:בשתי דרכי� שמקור הקושי בהבנת משפטי הזיקה הוא היות המשפטי� גזורי�ד הוא הסבר אפשרי

הש והסבר אחר הוא,תנועה תחביריתב ב. עבוד הקיי� בה�שמקור הקושי הוא י� קושי על מנת להכריע

שיש בה� תנועה ואי� בה� מבני�: במחקר הנוכחי מבני� משני סוגי�בתנועה לקושי בשעבוד בדקנו 

שש מ Whשאלות. בוד ואי� בה� תנועהעעבוד ומבני� שיש בה� �תנועהבבני� תחביריי� הנגזרי� ה

במטלת החזרה. קה וחזרהפה, אלה נבדקו במטלות הבנהת שאלו.שעבודא' אינ� כוללי� תחבירית 

שעבוד שאי� בה� תנועה הכוללי� משפטי�: מהסוג ההפו'התבקשו הנבדקי� לחזור ג� על משפטי� 

.תחבירית

ע ההפקה, הבולט של הנבדקי� במטלות ההבנהעות על הקושימצביה,מחקרהתוצאות ל והחזרה

, הקושי בחזרה על משפטי זיקת מושא ומשפטי מיקודו) Whתנועתבהנגזרי�( משפטי השאלה

 מכריעות בי� שני ההסברי�, המשפטי� המשועבדי�עלהצלחת� של הנבדקי� בחזרה,�לצידו

של: האפשריי� למקור הקושי של הילדי�  ילדי� לקויי שמיעה במשפטי זיקת מושא הוא הקושי הקושי

בעיבוד מנגנו� העברת התפקידי� התמטיי� של הצרופי� השמניי� במשפטי� שבה� חלה תנועה

.ואינו נובע מקושי בשעבוד, אל לפני הנושאשל המושא תחבירית 

כ'תעולות ראיות המצביעוג� מניתוח הטעויות שמבצעי� הילדי� במטלת ההפקה של השאלות  על

מבני� להפיק הילדי� בוחרי�הניסיונות להפיק שאלות מושאמ26%ב:שמקור הקושי הוא בתנועה

)שבה� אי� תנועה(משפטי� פשוטי�: של המושא מעבר לנושאתנועה תחביריתבשאינ� נגזרי� 

מושא ה� שאלות להפיק ניסיונותמה10%�בכ.) הנושא נשאר לפני המושאשבה�(נושאשאלותו

או שימוש בפועל בעל מבנה, הכפלה של המושא, יש השמטה של סמ� היחסה�שבהשאלות הפיקו

: על קושי בבניית משפט ע� תנועה תחביריתמעידי�שלושת סוגי הטעויות הללו. ארגומנטי� שגוי

הצ"ֶאת"השמטת סמ� היחסה רו"יהיא עדות לכ' שהילדי� אינ� מביני� את התפקיד התמטי של

על" לבטל"הכפלת המושא היא עדות לניסיו� של הילדי�,תואיהשמני המופיע  את התנועה התחבירית

 ומבנה הארגומנטי� השגוי הוא, הפועלשנוצר לאחר תנועת המושא ממיקומו לאחרידי מילוי החלל 

לא היו טעויות במבנה ארגומנטי�(.מער' התפקידי� התמטיי� במשפטעדות לקושי בקביעת

ה טעויות אלה הופיעו רק במבני. או בשאלות הנושא, פיקו במקו� השאלותבמשפטי� הפשוטי� שה�

.)שאושאלות המ

,)מיקוד, זיקת מושא, שאלות מושא(Whתנועתבהקושי של הילדי� לחזור על המבני� הנגזרי�

: השונות שה� מבצעי� בזמ� החזרה ה� עדות נוספת לקושי בעיבוד התנועה התחביריתוהטעויות
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– תנועה תחביריתבלדי� חוזרי� על המשפטי� תו' הפיכת המשפט לכזה שאינו נגזרהי, במקרי� רבי�

הק, משפט פשוט ב–נוניאאו לכזה שכוללת תנועה השומרת על הסדר או תו', שאלת נושאכמו

, כאמור. לעיתי� ה� ג� הופכי� את מער' התפקידי� במשפט המקור.השמטת סימ� היחסה או הכפלתו

ע וכמוב� ג� היפו' התפקידי�חסההקשיי� ביחס לסמ� הי קושי בקביעת מער' התפקידי�ל מעידי�

או כמשפטי�, כמשפטי� ללא תנועהWhחזרה על משפטי� ע� תנועתה.תנועהב הנגזרשל המשפט 

ה מאפשרת לה� להימנע מהפקת מבנה שאינו ברור הסדר הקאנוני של פרה שבה� התנועה אינה כוללת

.לה�

,ת� בהנחה שמקור הליקוי של הילדי� הוא הכשל בעיבוד התנועה התחבירי התומכי,ממצאי מחקר זה

המצטרפי� לממצאי מחקרי זונו  Friedmann & Szterman (2006). קודמי� התומכי� א" ה� בהנחה

משפטי� , OVSמצאו שילדי� לקויי שמיעה דוברי עברית מתקשי� ג� בהבנת משפטי מיקוד מהסוג

ג� במחקר שעסק באופ� שבו ילדי�. ועה תחבירית ואי� בה� שעבודתנבנגזרי�,כמו השאלות, אלו

);Friedmann & Szterman, 2006 2007, שטרמ� ופרידמ�( לקויי שמיעה מפיקי� משפטי זיקת מושא

הילדי�, ראשית: עבודשבעולות מספר עדויות לכ' שמקור הקושי הוא בעיבוד התנועה התחבירית ולא

. משועבדי� תקיני� ללא תנועה במקו� להפיק משפטי זיקת מושאמפיקי� משפטי�לקויי השמיעה 

 שהתנועה התחבירית בה� אינה מפרה את הסדר הקאנוני, מפיקי� היטב משפטי זיקת נושאה�, שנית

ה� משתמשי� בכינוי מוסב בעת הפקת זיקת מושא ובכ' מבטלי�, ולבסו". הארגומנטי� במשפטשל

 דבר המעיד על כ' שהקושי נובע מהתנועה ולא,בההקיימת למעשה את התנועה התחבירית

.מהשעבוד

היו יותר" איזה"ממצא מעניי� שעלה ממטלת ההבנה של השאלות השונות הוא ששאלות מושא מהסוג

של, עבור הילדי� לקויי השמיעה"מי"קשות להבנה משאלות  למרות שבשתיה� חלה תנועה תחבירית

נמצא ג� אצל ילדי� שומעי� רוכשי עברית בני צא דומהממ. המושא ממיקומו המקורי לאחר הפועל

זה–שלוש וחצי עד חמש וחצי  לא"מי"הילדי� כבר הצליחו להבי� שאלות מושא מסוג, בגיל א'

(איזה"מסוג  "Friedmann, Belletti, & Rizzi, 2009(.בלטי וריצי �הסבירו את ההבדל הזה בכ' פרידמ

מעבר) איזה פיל(ישנה תנועה של המושפע"ה פיל הילד מרטיבאת איז" כמו"איזה"שבעוד שבשאלת 

מי"כמו"מי"בשאלת מושא מסוג,)שניה� שמות עצ� מלאי�(מאותו סוג) ילד(למבצע פעולה  את

ש–) ילד( אינו מאותו סוג כמו הרכיב שהוא חוצה)מי(הרכיב שנע" הילד מרטיב �הרכיב שנע מכיוו

רק(ש� עצ� מלאכולל אינו  של ילדי� א� הקושי.ואילו הרכיב הנחצה הוא ש� עצ� מלא,")מי"אלא

בהבנת משפטי� ע� תנועה מתבטא כאשר הרכיב שנע חוצה רכיב אחר ששניה� ע� ליקוי שמיעה 

מובנות טוב יותר, אפילו כאשר ה� שאלות מושא,"מי"נית� להבי� מדוע שאלות, כוללי� ש� עצ� מלא

."איזה"משאלות 

: תנועה תחביריתב הנבדקי� נמצאו מתקשי� בהבנה ובהפקה של מבני� שנגזרי�18 מתו'11, כאמור

. 2;10 הממוצע של הנבדקי� במחקר זה היה גילה. ומשפטי מיקוד, משפטי זיקת מושא, Whשאלות

ת שפה תקינה בעלי התפתחו אצל ילדי� חשוב לציי� שהמבני� שנבדקו ה� מבני� תחביריי� שנרכשי�

הפקה תקינה של משפטי זיקה אצל ילדי� בעלי התפתחות שפה תקינה קיימת.תריוצעירי� בגילאי�

הבנהה). א� כי משפטי הזיקה המופקי� בשלב זה עדיי� אינ� זהי� למשפטי המבוגרי�(3כבר בגיל 

 ,Friedmann, Aram, & Novogrodsky;1997,ברמ�(6קיימת כבר בגיל משפטי זיקת נושא ומושא של 
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2008; Friedmann, & Novogrodsky, 2004; Friedmann, Belletti, & Rizzi, 2009 .( 

גבנית� ג� לראות ילדי� דוברי' ממצאי ילדי קבוצת הביקורת שהשתתפו במחקר זה כי כבר בכיתה

מה, כלומר.עברית שולטי� היטב בהבנה ובהפקה של שאלות נושא ומושא ילדי� ע� ליקוי חלק ניכר

משפטי� שילדי� שומעי� בגילי� צעירי� מה� בהרבה כבר מביני� שמיעה מתקשי� להבי� ולהפיק 

.ומפיקי�

ל במטלת החזרה השוני�המבני�בחינת סדר רכישת ג�  אפיו� של מאפשרתקויי שמיעה בקרב ילדי�

 של ילדי� שומעי� ושאינו מגיע לשלביומעוכב ביחס לזה כתהלי' שלה� רכישת התחבירתהלי'

 משפטי� פשוטי�:מבני� ללא תנועה תחבירית: בני� מסוגי� שוני�מכללהמטלת החזרה. הסופיי�

 ומשפטי� ע� תנועה,Whמשפטי זיקה ושאלות, משפטי מיקוד: Whמבני� ע� תנועת, ומשועבדי�

 המכילי� פעלי� SVמשפטי� בסדר ):Aתנועת(מעמדת מושא לעמדת נושאשל צירו" שמני

במחקר הנוכחי. השליטה בסוגי המבני� השוני�בחינת מדרג את מטלה זו אפשרה. אנאקוזטיבי�

, ברכישה תקינה): Friedmann & Lavi, 2006(מצאנו סדר רכישה דומה לסדר הרכישה הנורמלית 

ילדי�ה. Wh ורק אחריה נרכשת תנועתAלאחר מכ� נרכשת תנועת, תחילה מבני� ללא תנועהנרכשי�

א� לא נרכשה אצל�, Whתנועתעל מבני� ע� לא חזרו נכו�ה�–הראו מדרג דומה שמיעההלקויי 

הדמיו� בי� לקויי השמיעה לבעלי התפתחות שפה נורמלית בסדר הרכישה של סוגי המבני�.Aתנועת 

 ,.Quigley et al(ועולה בקנה אחד ע� ממצאי� לגבי סדר רכישה תקי� ג� באנגלית, השוני� הוא מעודד

ה,)1974 שוני� מעידי� על היעצרות תהלי' הרכישה של א' הקשיי� הרבי� העולי� מהמחקרי�

.התחביר ואי הגעתו לשלביו הסופיי�

והפער בינ� לבי� קבוצת הביקורת מעלי� שאלות לגבי, הישגיה� הנמוכי� של הילדי� לקויי השמיעה

. אופי השיקו� השמיעתי ויעילותה של ההתערבות השפתית שעברו הילדי� לאחר איתור הלקות שלה�

� הילדי� ע� נתו� רקע בולט של קבוצת. בשאלות אלה בדקנו את נתוני הרקע של הנבדקי�על מנת לדו

הקושי בהבנה ובהפקה של משפטי ע� תנועה הוא שכול� למעט אחת זכו להתערבות והרכבת מכשירי

שתיי� מבי�, לעומת זאת. גיל שמונהוחלק� אפילו רק לאחר, שתל רק לאחר גיל שנתיי� שמיעה או

בהנבדקות שבי . חודשי�9תנועה התחבירית טופלו כבר בגיל כל סוגי צעו היטב

של התבוננות, ככלל מעלה עובדות מצערות לגבי השיקו� קבוצת לקויי השמיעה כל בנתוני הרקע

מ,ע� ירידה בינונית וחמורה בשמיעה, ילדי�5אצל. התקשורתי שלה�  שני�3 קיי� הבדל של יותר

5. לבי� מועד הרכבת מכשירי השמיעה ותחילת טיפולי התקשורתבי� מועד איתור לקות השמיעה

 יתכ� שאצל חמשת.שנבדקו המתקשי� בהבנת ובהפקת המבני� ילדי� אלה נמצאי� בקבוצת הילדי�

�בהתערבות דחו" צור' לא עלה הילדי� הללו הליקוי השפתי לא בלט בראשית ההתפתחות ולכ

ע�, אול� ממצאי המחקר הנוכחי. ובהגברה )Friedmann & Szterman, 2006( ממצאינו הקודמי� יחד

ג� א� הליקוי התחבירי קשה. מעידי� כי הפער התחבירי שנוצר בשני� קריטיות אלה קשה לסגירה

 להרכיב עזרי שמיעה בגיל–עדיי� ההמלצה צריכה להיות חד משמעית לזיהוי בגילאי� הצעירי� 

. מוקד� ככל האפשר
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 סיכו�
א בנשי מקצוע השאיפה הגדולה של של משפחותיה�שלוילדי� לקויי שמיעה אוראליי� המטפלי�

זה. הינה שילוב� במערכת החינו' הרגילהילדי� אלה בשילוב ניכר כי התחביר. רבי�היבטי� מאתגר

ביריי� הנגזרי�תחהקושי המרכזי נמצא בהבנה והפקה של מבני�. של ילדי� שומעי�לקוי ביחס לזה

. תנועה תחביריתב

זהחקמ במעלהר ה�, שאלותהבנה ובהפקה של שילדי� לקויי שמיעה מתקשי� ג�  תנועהבהנגזרות ג�

 מתבקשי� להבי� ולהפיק,המשולבי� במערכת החינו' הרגילה, יש לזכור שילדי� אלו. תחבירית

. ובעת בחינה, בעבודה עצמית ע� ספרי הלימוד, במהל' דיו� בכיתה, שאלות לעיתי� קרובות מאוד

כי, לאור זאת.השיח משלב שאלות אלו ג� באינטראקציות יומיומיות ע� חברי� ומשפחה,"בנוס ברי

ב עלי�מערכת החינו' חייבהגורמי� השוני� בהיבטי� התחביריי� של טיפול ותמיכה, אבחו�להקפיד

. בחברת השומעי�על מנת לאפשר שילוב אפקטיבי, הילדי� לקויי השמיעהעבורהשפה
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