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 אוניברסיטת תל אביב

 באמצעות הדמיה,בחנו, בפרט. של שעבודלקסיקלית�הנוכחי התמקד בתכונה תחביריתמחקרה
הא� שעבוד משפיע על פעילות מוחית מעבר להשפעות תחביריות המוכרות ממחקרי�,)fMRI(מוחית

. (Holmes et al., 1987; Friedmann & Grodzinsky, 1997; Friedmann, 1999, 2001, 2006)דמי� קו
. לקסיקלי ואינו ממומש במשפט�הא� לשעבוד יש השפעה ג� כאשר הוא חלק מהידע התחבירי, כלומר

 והשוואהשבה הושוו משפטי� ע� שעבוד למשפטי� פשוטי�, תחביריתהשוואההמחקר כלל
ש . על ידי פסוקית משועבדתהשונה להשלמתחבירי פוטנציאלא&,זהות תחביריתבהלקסיקלית

האחת פסוקית, באמצעות פעלי� שלה� שתי אופציות של סבקטגוריזציהההשוואות נעשו
ע)י"צ( צירו( יחס–והאחרת)מ"פ, להל�, CP(משועבדת  י"ופעלי� שאינ� יכולי� להיות מושלמי�

.י"וצ)ש"צ( אופציות סבקטגוריציה של צירו( שמני פסוקית משועבדת ואשר לה�
ע�השוואה ישירה בי� משפטי� ובה�כ א� כ� נעשתה התחבירית ההשוואה פ פעלי� מ" אופצית

צ לעומתממומשת נדרשו משלימי� דומי� ככל,כ&לש�.ש ממומש" משפטי� ובה� פעלי� ע�
צ, האפשר המשלימי� המשועבדי�:י או תואר"וצש"דבר אשר הושג על ידי כ& שכל המשלימי� כללו

צ או)3�ו1דוגמאות(י"כללו נושא שמני ופרדיקט תארי או והמשלימי� השמניי� כללו לוואי תארי
פ, הדמיו� בי� המשפטי� הוא גדול, לכאורה).4�ו2דוגמאות(י בנוס( למשלי�"צ מ מורכבת"אבל

של, ית חסרת פועלש ג� כאשר מדובר בפסוק"יותר מבחינה תחבירית ביחס לצ שכ� היא דורשת ייצוג
. תחביריותיותר רמות

 התלוננה שהמי� קרי�דנה)1(
 טעמה את המי� הקרי�דנה)2(
 התלוננה שהגלידה במקררדנה)3(
 טעמה את הגלידה מהמקררדנה)4(
 דנה התלוננה על המי� הקרי�)5(
 דנה טעמה מהמי� הקרי�)6(

באמצעות מימוש אופצית ההשלמה, בעלי מבנה תחבירי זהה כללה משפטי�הלקסיקליתההשוואה
צ ההבדל בי� המשפטי�, כלומר. אשר ניטרל את האפקטי� התחביריי�)6�ו5דוגמאות(י"על ידי

פעלי� היא בעלת אחת של קבוצה: לקסיקלי המקושר לפעלי� הכלולי� בתוכ��התבטא בידע התחבירי
ע פ"הפוטנציאל להיות מושלמת ש"י לאמ בעוד .הקבוצה האחרת

 מחקרמחקרמחקרמחקרההההתתתת שיטשיטשיטשיט
ללא היסטוריה, ללא ליקוי שפתי,)28.9: ממוצע(38�23בני,) בנות8מתוכ�( נבדקי� 19:נבדקי�

של. וללא בעיות שמיעה השתתפו בניסוי, נוירולוגית או פסיכיאטרית כול� ימניי� ודוברי� ילידיי�
ועדות האתיקה של המרכז הרפואי סוראסקי הניסוי אושר על ידי. עברית שהיא לה� שפת הא� היחידה

.תל אביב ואוניברסיטת תל אביב והנבדקי� נתנו הסכמה בכתב להשתתפות בניסוי
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ו שבעהפעלי� נבחרו לניסוי על ידי 14:חומרי� והלי&  המשלימי� סוגפסיכובלשני� לפי בלשני�

נוס( כל הפעלי� ה� בעליוב,ש"צ בעלי משלי� מסוג7�ומ"פ פעלי� ה� בעלי משלי� מסוג7. שלה�
צ של, כלומר.י"משלי� מסוג כל פועל. סבקטגוריזציה ובעלי משלי� יחידלכל הפעלי� שתי אופציות

כל משפט נפתח בנושא שמני. משפטי�128כ& שהניסוי כולו כלל, משפטי� שוני�10�8�בהופיע 
פ. ובפועל וצ"במחצית מהמשפטי� מומשו המשלימי� מ כללו"כ& שהפ,)בהתאמה לפעלי�(ש"מ

צ צ"י ולצ"נושא שמני ופרדיקט תארי או של.)1ראה טבלה(י"ש נוס( לוואי תארי או במחצית האחרת
צ הפועל היה מוטה בזמ� עבר).1טבלה;י לרב"צ(י ונוס( לו לוואי תארי או נספח"המשפטי� מומש

מספר ההברות בכל. נקבייחיד כ& שחצי מהמשפטי� היו בעלי נושא זכרי והחצי השני בעלי נושא 
ל. כדי להגביל את אור& המשפט13�ל9משפט נע בי�  כ& שבכל בלוק, בלוקי�32�המשפטי� חולקו

�הבלוקי� והמשפטי� בה� הוצגו לנבדק באופ� פסאודו. משפטי� ע� פעלי� שוני� מאותו תנאי4היו 
של שניות ומשפטי� בתוכו הופרדו על ידי פרק14כל בלוק נמש&. רנדומלי בסו(. מילישניות1500זמ�

הגירויי� הוצגו לנבדקי�. שניות8או6כל בלוק הושמע צליל שסימ� מעבר לבלוק שקט שנמש& 
.presentationבאמצעות תוכנת 

 דוגמאות למשפטי� מכל תנאי.1טבלה
 דוגמא למשפטדוגמא למשפטדוגמא למשפטדוגמא למשפט תנאיתנאיתנאיתנאי
פ פ"פעלי  נחמה התרשמה שהתלמיד חכ�מ ממומש"מ ע�
צ צ"פעלי  יאיר פר/ את הכספת במשרדמשש ממו"ש ע�
פ צ"פעלי גי ממומש"מ ע�  וקי� במקלחת'גל התריע על
צ צ"פעלי  נירה טעמה מהחלב היש�י ממומש"ש ע�

המשימה שניתנה לנבדקי� היתה משימה סמנטית כדי להבטיח שנבדקי� הקשיבו למשפטי�
זו. במלוא� וע המתואר במשפט התרחש הנבדקי� התבקשו להחליט הא� סביר יותר שהאיר, במשימה

כל התגובות וזמני. הנבדקי� הגיבו באמצעות אצבעות יד שמאל בסופו של כל משפט. בבית או לא
מחו/ למגנט ובתוכו באמצעות, הנבדקי� ביצעו אימו� למשימה, לפני הניסוי. התגובה הוקלטו

כ. משפטי� דומי� לאלה שבניסוי ה סריקות אנטומיות דקות והסריקה המגנטית כלל12�הניסוי נמש&
.ואימו� ונמשכה כשעה וחצי

תמונות אנטומיות. טסלה בבית החולי� איכילוב3בוצעו במגנט MRIסריקות : רכישת נתוני�
ס160�150( ברזולוציה גבוהה תו& כיסוי המוח כולו SPGRנרכשו בטכנולוגית  מ ללא" חתכי� בעובי

33( הרצות תו& כיסוי כל הקורטקס 363�ב*T2תמונות פונקציונליות נרכשו בטכנולוגית ). רווח
וFOV =24,TR = 2000).מ ללא רווח"ס3.5בעובי, חתכי� .TE =55� מילישניות

נורמליזציה והחלקה בוצעו, תיקו� תנועה. SPM2ניתוח התמונות נעשה באמצעות : ניתוח נתוני�
 ברמת t-testת הקבוצה התבצע ניתוח ברמב. GLMעל התמונות הפונקציונליות ונעשה שימוש במודל 

. ווקסלי� למקב/20ובגודל מינימלי של ) FDRמתוקנ� על ידי( 0.05מובהקות של
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 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

פושבה הושוו, בהשוואה התחבירית. הופכיותערכנו שתי השוואות ע�" משפטי� ע� מ למשפטי�
המקושרי� לפונקציות שפתיות כגו� בעיקר באזורי�,)1תמונה(נמצאו אקטיבציות נרחבות במוח,ש"צ

ב�אקטיבציות דו ) STG(superior temporal gyrus�ב,)middle temporal gyrus)MTG� צדדיות
ב) supramarginal gyrus )SMG�ב, הכולל את אזור וורניקה  inferior�ואקטיבציה שמאלית בלבד

frontal gyrus)IFG(,את  כמו כ� התגלו אקטיבציות באזורי�).45אזור ברודמ�(אזור ברוקה הכולל
. כלל בהשוואה ההפוכה לא התגלו אקטיבציות. באזור קו האמצעprecuneus�סבקורטיקליי� וב

 אקטיבציות נרחבות באזורי שפה בהשוואת משפטי� ע� שעבוד למשפטי� ללא שעבוד.1תמונה

של משפטי� ובה� בהפחתה. השוו המשפטי� שכללו את צירופי היחס, בהשוואה הלקסיקלית
צ פ"פעלי� בעלי אופצית השלמה של התגלתה אקטיבציה,מ"ש מפעלי� בעלי אופצית השלמה של

ב�דו ב MTG�צדדית לא).2תמונה(באזור קו האמצע precuneus�ואקטיבציה בהשוואה ההפוכה
. התגלו אקטיבציות

ב.2תמונה צprecuneus� ובMTG� אקטיבציות ע�" בהשוואת משפטי� פעלי� בעלי פוטנציאלי
 שעבוד שונה

 דיו� דיו� דיו� דיו�
בנוס( להיבטי�, בדק הא� פעילות מוחית מושפעת מהיבטי� לקסיקליי� של שעבודמחקר זה

ההשפעה התחבירית של שעבוד על פעילות מוחית ניכרה באופ� נרחב באזורי שפה ובה�. תחביריי�
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MTG ,STG ,SMG וה �IFG ובהשמאלי כמו ג� באזורי� סבקורטיקליי��precuneus , בעוד שההשפעה

ב .precuneus� ובMTG�הלקסיקלית היתה מצומצת בהרבה והתגלתה רק
ההשפעה התחבירית של שעבוד בהשוואת משפטי� ע� שעבוד למשפטי� ללא שעבוד הניבה

 המוכר ממחקרי� רבי� שבחנו עיבוד תחבירי,)אזור ברוקה(השמאלי IFG, פעילות באזור שפתי
 (,Friedmann & Grodzinsky, 1997; Friedmann, 1999, 2001ה באזור ברוקהאפאזי� ע� פגיעב

 (,Dapretto & Bookheimerמבני� תחביריי� שוני�ובמחקרי הדמיה בנורמלי� אשר בחנו , 2006)
(1999; Ben Shachar et al., 2003, 2004 . במחקר� שלBen-Shacharשל', ושות אשר בח� עיבוד

דונמצאה, תנועה תחבירית ב�ג� אקטיבציה  האקטיבציות הנרחבות.)אזור וורניקה( STG�צדדית
באזורי השפה יכולות לנבוע מהבדלי� סמנטיי� ואחרי� שקיימי� בי� משפטי� ע� שעבוד למשפטי�

.פשוטי�
. הממצא המשמעותי של המחקר הנוכחי הוא שלשעבוד יש השפעה לקסיקלית על פעילות מוחית

, לקסיקלי המקושר לפועל�א& היה חלק מהידע התחבירי, השעבודג� במשפטי� שבה� לא מומש
ב. נמצאה אקטיבציה מוחית  עד כה כאזור בעל תפקידה זוהלאשMTG�האקטיבציה הזו ממוקמת

 (;Dapretto & Bookheimer, 1999אלא כבעל אוריינטציה סמנטית, לקסיקלי�בעיבוד תחבירי
(Mummery et al., 2000.ב יכולה לנבוע מהבדלי� בדמינות של המשלימי� precuneus� הפעילות

על, במשפט ב. (Shetreet et al., 2007)ידינו�כפי שכבר הוצע  נובעת MTG�אמנ� ייתכ� שג� הפעילות
א& אי� לפסול על הס( כי מדובר באקטיבציה, התנאי� השוני�מהבדלי� סמנטיי� אלה או אחרי� בי�

.לקסיקלי�שטיבה הוא תחבירי
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