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ארגון הלקסיקון הסמנטי בילדים דוברי עברית בני שש עד תשע שנים:
עדות ממטלה של הפקת-אסוציאציה
עתליה חי וייס

תקציר
מטלות של הפקת-אסוציאציה משמשות לבחינת ארגון הלקסיקון הסמנטי .בעקבות
מחקרים שנערכו במספר שפות אינדו-אירופאיות הועלתה טענה לגבי קיומו של שינוי
התפתחותי בדפוס התגובות במטלת אסוציאציות .השינוי מתואר בעקבות ממצאים לגבי
שכיחות גבוהה של תגובות המכונות תגובות סינטגמטיות (תגובה עם מילה הנמצאת בקשר
ליניארי עם מילת הגירוי; תוף -ילד) בקרב ילדים בני שש .בהמשך ,במהלך שנות בית-הספר
הראשונות ,מדווח על שכיחות העולה בהדרגה בתגובות המכונות תגובות פרדיגמטיות
(תגובה עם מילה הקשורה בקשר קטגוריאלי עם מילת הגירוי; תוף-חליל) ,עד למצב של
שכיחות גבוהה יותר של תגובות פרדיגמטיות על פני סינטגמטיות בקרב ילדים בני תשע.
המחקר הנוכחי שואף לבדוק אם ניתן לצפות בתהליך שינוי זה ,המכונה ‘המעבר
הסינטגמטי-פרדיגמטי' ,גם בקרב ילדים דוברי-עברית .המחקר מתמקד בבדיקת התגובות
הסינטגמטיות והפרדיגמטיות ,אך בגלל אופייה המורפולוגי העשיר של השפה העברית,
מתייחס גם לתגובות המורפולוגיות הגזירתיות (תוף -לתופף) ,העשויות להיות ברובן
סינטגמטיות .במסגרת המחקר נבדקו  24ילדים ,בני שש עד תשע שנים עם התפתחות
טיפוסית ,ממיצב סוציו-אקונומי בינוני-גבוה להם הוצגה רשימה של  36מילים שכיחות
הכוללות שמות עצם ,פעלים ותארים .יכולות השיום והשליפה של הילדים נמצאו בתחום
הנורמה לגילם על פי מבחן השיום 'שמש' .הממצאים מעידים על אחוז תגובות סמנטיות
גבוה במטלת האסוציאציות ,מחציתן פרדיגמטיות ומחציתן סינטגמטיות .בניגוד להשערה
לגבי 'מעבר סינטגמטי-פרדיגמטי' ,לא נמצא מתאם חיובי בין גיל הנבדקים לכמות התגובות
הפרדיגמטיות שהפיקו .למרות אופייה של השפה העברית ,נמצא שימוש מועט בתגובות
מורפולוגיות גזירתיות .עם זאת ,התבוננות בממצאים ברמת הפרט מעידה על שונות רבה
בין הילדים; היו מספר ילדים שמרבית תגובותיהם היו פרדיגמטיות והיה גם ילד בודד
שהפיק תגובות מורפולוגיות-גזירתיות עבור כשליש מהמילים שהוצגו בפניו .הממצאים
מעידים שמטלה של הפקת אסוציאציה יכולה להיות כלי שימושי לבחינת הארגון
הלקסיקאלי-סמנטי בקרב ילדים דוברי עברית ,זאת תוך הקפדה על בדיקה גם של התגובות
המורפולוגיות ,הייחודיות לשפה העברית.
מילות מפתח :לקסיקון סמנטי ,מטלת-אסוציאציות ,ילדי בית-ספר ,מעבר סינטגמטי-
פרדיגמטי
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מבוא
הלקסיקון המנטאלי מתואר כמערכת קוגניטיבית המכילה יחידות לקסיקאליות המאוחסנות
ברשת-קשרים מאורגנת ( .)Dóczi & Kormos, 2016תהליך ההתפתחות של הלקסיקון המנטאלי
בא לידי-ביטוי לא רק בהוספת פריטים חדשים ללקסיקון ,אלא גם בהעשרת רשת הקשרים
באמצעות מגוון של סוגי אסוציאציות בין המילים ( .)Read, 2000בהתאם לכך ,הרחבת לקסיקון
משמעה לא רק הוספה של יחידות לקסיקאליות מבודדות ,אלא גם היכרות הולכת ומתרחבת עם
סוגים שונים של קשרים המאפיינים את המילים הנרכשות (.(Meara & Wolter, 2004
בעקבות הגישה המתארת את הלקסיקון המנטאלי כרשת של קשרים ,התפתח ענף מחקרי
השואף לבדוק את מאפייני הקשרים הללו ( .)Wilks, 2009אחת מדרכי המחקר הינה באמצעות
מטלה של הפקת-אסוציאציה בעקבות מילה .קיימות ואריאציות שונות למטלה זו; ממשימה בה
הנבדק נדרש להעלות מספר מילים ברצף בעקבות מילה המוצגת בפניו ,דרך מטלה בה אותה מילה
מוצגת מספר פעמים ובכל פעם הנבדק נדרש להציג תגובה אחת ,עד למטלה בה הנבדק שומע סדרה
של מילים שונות ובכל פעם נדרש לומר כתגובה מילה אחת בודדת העולה במחשבתו .מחקרים
מעידים שתפקוד במטלות של הפקת-אסוציאציה הינו עקבי בין סבבים שונים ועבור רשימות מילים
שונות ,ואי לכך מתאפשרים חישובים כמותיים בתוך קבוצות ובין קבוצות ( Fitzpatrick,
.)Playfoot, Wray, & Wright, 2015
מטלות של הפקת-אסוציאציה מאפשרות לאפיין את סוגי הקשרים האסוציאטיביים עבור
כל נבדק ונבדק ,וכך גם לזהות קווי דמיון ושוני ברשתות אילו בקרב אוכלוסיות שונות
( .)Fitzpatrick & Munby, 2013מאז המחקרים המוקדמים בתחום ,אפיון הקשרים בין מילת
הרמז למילת התגובה נעשה תוך הבחנה מרכזית בין קשרים המוגדרים סמנטיים לבין קשרים
המוגדרים פונולוגיים ,זאת לצד קשרים המוגדרים כשגויים .מעבר לכך ,מקובלת גם חלוקה פנימית
של התגובות הסמנטיות לתגובות סינטגמטיות ולתגובות פרדיגמטיות (.)Fitzpatrick et al, 2015
תגובות אילו מתייחסות למילות גירוי מקטגורית לקסיקאליות מגוונות; שמות עצם ,פעלים,
תארים ,שמות פועל ,כינויי גוף ומילות פונקציה אחרות ( .(Cruse, 1986קשרים סינטגמטיים בין
מילת התגובה למילת הגירוי מוגדרים כקשרים תחביריים-אופקיים ,הבאים ליד-ביטוי בתגובה
המוסיפה מידע תיאורי שיכול להופיע במסגרת משפט (למשל ,שופך -חלב ,אדום -עגבניה) .תגובה
זן יכולה להיות מאותה קטגוריה דקדוקית (כלב -מלונה ,שני שמות עצם) או מקטגוריה דקדוקית
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שונה מזו של מילת הגירוי (כלב -שומר ,שם עצם-פועל) .בניגוד לכך ,קשרים פרדיגמטיים מתייחסים
למערכות היררכיות (למשל ,כלב -חיה ,כלב -בוקסר ,כלב -זנב) ,כמו גם למילים בעלות קשר
אנטונימי (למשל ,סוגר -פתוח) ומילים סינונימיות (צועק -צורח) ( .)Cronin, 2002בניגוד לקשרים
סינטגמטיים ,קשרים פרדיגמטיים מתייחסים רק לזוגות של מילים היכולות להיות מוחלפות זו
בזו ללא שינוי של הקטגוריה הדקדוקית של המילה (למשל ,משאית-רכבת ,שני שמות עצם)
).(Nelson, 1977
כאמור ,במסגרת מטלות של הפקת-אסוציאציה עשויות להתעורר גם תגובות שאינן
סמנטיות .הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בקרב ילדי גן ,הנוטים להציג תגובות בעלות קשר פונולוגי עם
מילות הגירוי ) .(Justice, 2006תגובות אילו מבוססות על דמיון צלילי ,והן כוללות שינויים במילה
(חלון-חלה) או תגובות של חריזה (חלון -בלון) .תשומת הלב המוגברת למאפייניהם הצליליים של
מילים עשויה להיות קשורה לתרגול הממוקד של מודעות פונולוגית המתקיים בשנות הגן
המאוחרות לקראת הכניסה לבית הספר .הספרות המחקרית מעידה שהעדפה זו בקרב ילדי גן
לתגובות הקשורות פונולוגית עם מילת הגירוי ,נמצאה בשכיחות פחותה בשנות בית הספר
הראשונות ,במהלכן ניתן לזהות שכיחות גבוהה בתגובות הסמנטיות ).(Cronin, 2002
קיימת טענה שהמעבר משכיחות גבוהה של תגובות פונולוגיות בגיל הגן ,לשכיחות גבוהה
של תגובות סמנטיות בגיל בית הספר ,מלווה בשינוי נוסף המכונה 'המעבר הסינטגמטי-פרדיגמטי'
(’ .)Cole & Means, 1986( )‘syntagmatic-paradigmatic shiftמעבר זה מתואר בעקבות
ממצאים המעידים על שינוי ממערך תגובות שהן ברובן סינטגמטיות בקרב ילדים בני שש ,למערך
תגובות שהן ברובן פרדיגמטיות בגיל תשע ( ;Brown & Berko, 1960; Danovitch & Keil, 2004
 .)Nelson, 1977עם זאת ,החוקרים מקפידים לציין שחלק מהתגובות הן פרדיגמטיות כבר בגיל
צעיר מאוד ,אפילו כבר בגיל שלוש ,עבור שמות עצם שכיחים (למשל ,כלב -חתול) או תארים (למשל,
קר -חם) ( .)Entwisle, 1966; Ervin, 1961החוקרים טוענים שהמנגנונים המעורבים במעבר
מדומיננטיות של תגובות סינטגמטיות לדומיננטיות של תגובות פרדיגמטיות מגוונים; משינויים
בפרשנות למשימה ,דרך למידה בבית ספר ,ועד לרכישה של קריאה והיכולת האקדמית המתפתחת
( Anglin, 1985; Cronin, 2002, Ordonez, Carlo, Snow & McLaughlin, 2002; Verhallen
.( & Schoonen, 1993, 1998
המחקר הנוכחי שואף לבחון את אופן הארגון של הלקסיקון המנטאלי בקרב ילדים דוברי
עברית שגדלו בישראל ,זאת באמצעות מטלה של הפקת-אסוציאציה בודדת ( discrete word
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 .)association taskמטלה זו מבוססת על סדרה של מילים בודדות המושמעות לנבדק אחת לאחר
השניה ,שבעקבות כל אחת מהן ,הנבדק מתבקש להגיב עם מילה אחת העולה במחשבתו ( Cronin,
 .)2002רק מחקרים ספורים יישמו מטלה זו בשפה בעברית ,ומחקרים אילו לא התמקדו בילדים
בני שש עד תשע שנים ,אלא בבוגרים יותר ( .(Prior, 2004; Seroussi, 2011ישנה חשיבות לערוך
את המחקר בקרב דוברי עברית שכן מחקרי אסוציאציה קודמים נערכו בעיקר בקרב דוברי שפות
האינדו-אירופאיות (למשל ,אנגלית; ,Cronin, 2002

הולנדית; ,Vermeer, 2001

יוונית;

 ,)Mattheoudakis, 2011ואילו השפה העברית נמנית על השפות שמיות ,שהן שפות אפרו-אסייתיות
שמקורן במזרח התיכון .שפות שמיות משמשות עמים רבים במערב אסיה ,בצפון אפריקה ,כמו גם
קהילות מהגרים מסוימות באמריקה ,באירופה ובאוסטרליה ( & Hammarström, Forkel
 .(Haspelmath, 2017ייחודה של העברית בדומה לשפות שמיות אחרות ,הוא בהיותה שפה עשירה
מבחינה מורפולוגית ,דבר הבא לידי ביטוי בכך שמאפיינים דקדוקיים ולקסיקאליים רבים
מאופיינים באמצעות מבנים פנים-מיליים .משמעות הדבר הינה שאפיונים מורפולוגיים משפיעים
על אופן הארגון של הלקסיקון המנטאלי של דוברי עברית (.)Berman, 2000, Ravid, 1990, 2003
אחד המאפיינים המורפולוגיים המרכזיים של השפה העברית הינו שימוש במורפמת
השורש בכל הפעלים וברוב שמות העצם והתארים ,המכילה שלושה או ארבעה עיצורים המהווה
מורפמת שורש .מורפמה מבנית חשובה זו מופיעה על פי רוב בשירוג בתוך המילה ,שכן בין עיצור
לעיצור מפרידות תנועות המהוות חלק ממורפמה משלימה היוצרת תבנית קולית ( ,RaTuVרטוב
,ר.ט.ב .).במרבית המקרים ,מורפמת השורש נושאת את המשמעות הבסיסית של המילה ,והתבנית
הקולית נושאת מידע דקדוקי ,כמו הקטגוריה הלקסיקאלית של המילה ,מין דקדוקי ומספר,
ובמערכת הפועל ,גם מידע על הזמן (.(Berent, Vaknin & Marcus, 2007
כאמור ,מילים רבות בעברית מתבססות על צורת בסיס אותה ניתן לפרק למורפמות נפרדות
של שורש ושל תבנית .עם זאת ,בנוסף למילים המתבססות על צורת הבסיס של שורש ותבנית ,השפה
העברית כוללת גם מילים שניתן לכנותן 'פשוטות' ,מילים ללא המבנה השמי הטיפוסי .אילו מילים
הבנויות כיחידה אחת שלא ניתן לפרקן למורפמות נפרדות של שורש ותבנית ,זאת בדומה למילות
בסיס בשפות אינדו-אירופאיות ( .(Velan & Frost, 2011כך למשל ,לא ניתן לפרק את מילת הבסיס
'מיטה' למורפמות של שורש ושל תבנית .בשפה העברית יש מערך גדול של מילים כאילו ,ומכיוון
שהן מתייחסות במקרים רבים לאובייקטים יומיומיים ,שכיחות החשיפה והשימוש במילים אילו
גבוהה.
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ניתן להבחין בשינויים התפתחותיים בידע המורפולוגי הקיים בקרב ילדים דוברי עברית.
ילדים אילו מראים מודעות ליחידות מורפולוגיות ,כבר החל מגיל שלוש שנים ,דבר הבא לידי ביטוי
בהמצאת מילים חדשות התואמות לעקרונות מורפולוגיים של השפה ) .(Berman, 2003עם זאת,
הידע המורפולוגי והמודעות אליו הולכים וגדלים עם הגיל; לידע המורפולוגי תפקיד מרכזי ברכישה
של אוריינות ומיומנויות איות בשפה העברית ( ,)Ravid & Bar-On, 2005והלקסיקון האורייני
מכיל אחוז גבוה של מילים שהן מורכבות מבחינה מורפולוגית ( Nir-Sagiv, Ilan & Berman,
 .)2008מחקרים הנערכים בשפה העברית ,מעידים שמסלול ההתפתחות של המורפולוגיה
הגזירתית הוא חלק משלביה המאוחרים של התפתחות השפה ונמשך גם במהלך שנות בית הספר
המוקדמות והמאוחרות ( .)Avivi Ben-Zvi, 2010; Berman, 2004המחקרים גם מעידים
שמורפולוגיה גזירתית היא בעלת תפקיד בעת ההבחנה בין קוראים חלשים לקוראים מתקדמים
ובין ילדים עם התפתחות שפה לקויה לילדים עם התפתחות שפה תקינה ( Ravid, Avivi Ben-Zvi
.)& Levi, 1999
כאמור ,ארגון הלקסיקון הסמנטי בקרב דוברי שפות עשירות-מורפולוגית ,ביניהן השפה
העברית ,מושפעים מעקרונות מורפולוגיים ) .(Frost, Forster & Deutsch, 1997עם זאת ,יש
מקום לשאול אם ידע מורפולוגי גזירתי בא לידי ביטוי במטלה של הפקת-אסוציאציה .שאלה זו
מעניינת במיוחד מכיוון שמילים הקשורות ביניהן מורפולוגית ,קשורות ביניהן במקרים מסוימים
בקשר פרדיגמטי (למשל ,גדל-הגדיל ,אדום -אדמדם) ,ושומרות על השתייכות לאותה קטגוריה
דקדוקית .עם זאת ,מילים הקשורות ביניהן בקשר מורפולוגי גזירתי ,הן במקרים רבים מקטגוריות
לקסיקאליות שונות (למשל ,גדל-גדול ,פועל -תואר) .כתוצאה מכך ,הקשר בין מילים אילו ,למרות
שהוא מעיד על ידע דקדוקי מתקדם ,הוא מבטא מבחינה סמנטית קשר סינטגמטי ,הנחשב כבשל
פחות .המחקר הנוכחי שואף לשפוך אור על ההתפתחות של דרכי הארגון של הלקסיקון המנטאלי
בקרב ילדים דוברי עברית ,כפי שהדבר בא לידי במטלה של מטלה של הפקת-אסוציאציה ,תוך
התייחסות ספציפית לתגובות המורפולוגיות הגזירתיות ,ובחינה של המשקל שהן מהוות מתוך כלל
התגובות הסמנטיות; הפרדיגמטיות והסינטגמטיות.
אספקט מורפולוגי נוסף המאפיין את השפה העברית הוא שימוש ניכר בהטיות ביחס
לשמות עצם ,לפעלים ולתארים .לאור זאת ,יש מקום לשקול מהו אופן ההתייחסות ההולם,
במסגרת מטלה של הפקת אסוציאציה ,למילות תגובה שהן הטיה של מילת הגירוי (למשל ,מטפס-
מטפסת ,כלב -כלבים) .תגובות אילו שומרות על הקטגוריה הלקסיקאלית של המילה ולכן אולי
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יכולות להיחשב כתגובות סינטגמטיות .לחלופין ,תגובות אילו יכולות להיות מסווגות כתגובות
שגויות ,זאת בהתאם לגישה המתייחסת למילה ולצורות המוטות שלה כיחידה לקסיקאלית אחת
) ,(Francis & Kucera, 1982אך יש החולקים על גישה זו (Cilibrasi, 2016; Post, Marslen-
 .(Wilson, Randall, & Tyler, 2008במחקר הנוכחי ,הוחלט להתייחס לתגובות הנטייתיות
כקטגוריה בפני עצמה ,המהווה חלק מקבוצת התגובות המתבססות על דמיון צלילי (sound-
 ,)basedעליהן נמנות גם התגובות הפונולוגיות (.)Fitzpatrick, 2006, 2007, 2009
המחקר הנוכחי שואף לספק מידע לגבי הארגון הלקסיקלי-סמנטי בקרב ילדים דוברי
עברית בני  6עד  9שנים ממיצב סוציואקונומי בינוני-גבוה בעלי התפתחות תקינה .אמצעי הבדיקה
הינו מטלת אסוציאציות של מילה בודדת ( )discrete word association taskהכוללת מילים
מוכרות הנמצאות בשימוש שכיח בקרב ילדים צעירים ,משלוש קטגוריות לקסיקאליות :שמות
עצם ,פעלים ותארים .מטרתו הראשונה של המחקר הינה בדיקת השכיחות היחסית של שלושת
סוגי התגובות הקלאסיים; תגובות פונולוגיות ,סינטגמטיות ופרדיגמטיות ,אך גם את שכיחות
הופעתן של התגובות הייחודיות לשפה העברית ,התגובות המורפולוגיות הנטייתיות והגזירתיות.
מטרתו השניה של המחקר הינה בדיקה עד כמה שכיחות השימוש בכל אחד מסוגי התגובות משתנה
עם הגיל.

שיטה
נבדקים
במחקר השתתפו  24ילדים דוברי עברית בטווח הגילאים  6;0-9;0שנים 14 ,בנות ו 8-בנים (טבלה
 .)1הנבדקים גויסו באמצעות הודעות לחיפוש מתנדבים ובאמצעות העברת מידע על המחקר בשיטת
"חבר מביא חבר" .סינון הנבדקים הראשוני נערך באמצעות שאלון ההורים על פי שלושה
קריטריונים מרכזיים; שנות ההשכלה של כל אחד מההורים -לפחות  12שנים (טבלה  ;)1יכולות
קוגניטיביות כלליות שאינן נמוכות מהמצופה לגיל (ציון מתוקנן  7ומעלה ,שמשמעו לא פחות משתי
סטיות תקן מהממוצע לגיל) (טבלה  ;)1עמידה בקריטריון של התפתחות טיפוסית -דיווח כי לילד
אין קשיים התפתחותיים ,בעיות בשמיעה או בעיות מוטוריות משמעותיות ושלא קבל טיפולים
מקלינאי-תקשורת .גם במבחן שמש ,כל הילדים קיבלו ציון בתחום המצופה לגילם על פי ציוני
החתך המוצגים בפרוטוקול של המבחן.
6

ארגון הלקסיקון הסמנטי בילדים

טבלה  .1מאפייני הנבדקים -ממוצעים וסטיית תקן.
גיל (שנים; חודשים(

)7;4 (0.75

השכלת ההורים (שנים)
האם
האב

)16.4 (2.8
)16.4 (3

מבחן וקסלר (ציון מתוקנן)
ארגון קוביות (בדיקת יכולת לא מילולית)
זיכרון לספרות (בדיקת זיכרון עבודה)

)12 (2
)11 (2

מבחן שמש -יכולת שיום (אחוזי דיוק)

)94 (0.5

חומרים

מטלות לבדיקת יכולות קוגניטיביות כלליות
יכולות קוגניטיביות כלליות נבדקו באמצעות שימוש בשני תתי-מבחן מתוך הגרסה בעברית של
מבחן וקסלר לבדיקת אינטליגנציה בקרב ילדים ( :)WISC-IVמבחן ארגון הקוביות (Block-
 )designהבודק יכולות חשיבה מרחביות ומבחן זיכרון הספרות המודד זיכרון עבודה מילולי
( .)Wechsler, 2003( )Digit-spanהמבחן מתוקנן ומספק טבלת נורמות המתייחסת לקבוצות גיל
שונות.

מבחן שיום תמונות
יכולת השיום בשפה העברית נבדקה באמצעות מבחן שמש (.)Biran & Friedman, 2004, 2005
זהו מבחן הבודק שיום בעברית עבור  100תמונות של עצמים .מבחן שמש הוא מבחן המתמקד
ביכולת לשלוף מילים הקיימות בלקסיקון ,ומסיבה זו קריטריון הציינון הפורמאלי של המבחן נעשה
תוך בדיקת ידע הבנתי שיש לנבדק ביחס למילים אותן לא הצליח להפיק נוכח התמונה .עבור
קריטריון ציינון זה ,נלווים למבחן ציונים על פי חתכי גיל לילדים ולמבוגרים חד-לשוניים .המבחן
אפשר לוודא שהילדים הם בעלי יכולות שיום בתחום המצופה לגילם על פי ציוני החתך המצורפים
למבחן.

משימת אסוציאציות למילים
הארגון הלקסיקאלי-סמנטי הוערך באמצעות מטלה של הפקת-אסוציאציה בודדת למילה .רשימת
המילים כללה  36מילים שהוצגו בפני הילדים 12 :שמות עצם 12 ,פעלים ו 12-תארים .כל המילים
הוצגו בצורת היחיד-זכר; הפעלים הוצגו בזמן הווה .רשימת מילות הגירוי התבססה על רשימות
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מילים באנגלית שהתאפיינו בשכיחות גבוהה וברכישה מוקדמת ( & Cronin, 2002, Sheng
 .)McGregor, 2010לאחר שמילים אילו תורגמו לעברית הן נבחנו למידת היותן שכיחות בקרב
ילדים דוברי עברית באמצעות בדיקה של מילים המוצגות באבחונים ובמטלות בשפה העברית
( Guralnik, 1995, Katzenberger & Meilijson, 2014, Łuniewska, Haman, Armon-Lotem
 .)et al., 2015לאחר בחירת המילים המתאימות מתוך רשימות המילים באנגלית ,רשימת המילים
הושלמה באמצעות המטלות והאבחונים שהוזכרו לעיל .כל המילים ברשימה הסופית היו בעלות
משמעות יחידה ,מלבד המילה "קצר" המוכרת בקרב ילדים בעיקר כתואר (למשל ,שיער קצר) ,אך
יכולה גם לשמש כפועל לא שכיח (האיכר קצר את החיטה) .רק ילד אחד מכל הילדים שנבדקו
התייחס למילה על פי משמעותה כפועל ,וכל שאר הילדים התייחסו למילה כתואר.
בעקבות השלב הראשוני של יצירת רשימת מילים בעלות שכיחות גבוהה הנרכשות בגילאי
הגן בקרב ילדים דוברי עברית ,נבדק המבנה המורפולוגי של כל  36המילים ובמיוחד נבדק קיומו או
היעדרו של שורש מובחן .כפי שניתן לראות בטבלה  ,2שמונה מתוך  12שמות העצם שהוצגו הן ללא
שורש מובחן בעל משמעות בשפה העברית .משמעות הדבר הינה שעבור מילים אילו ,תגובה עם
מילים בעלת קשר מורפולוגי גזירתי המבוסס על שורש משותף כלל אינה אפשרית .עם זאת ,עבור
חלק מהמילים הללו ,אפשרית תגובה באמצעות סיומת מורפולוגית (למשל ,כלב -כלבלב) .בניגוד
לכך ,עבור כל התארים והפעלים המוצגים ברשימה ,ניתן לזהות שורש מובחן ,ולכן עבור כל המילים
הללו תגובה עם מילה הקשורה בקשר מורפולוגי-גזירתי היא אפשרית .כל  36המילים אורגנו
לרשימה אחת יחידה שהוצגה לכל הילדים .סדר הצגת המילים ברשימה נקבע בצורה מקרית
למחצה מתוך בקרה שמילים המשתייכות לאותה קטגוריה דקדוקית (למשל ,דוחף ,חותך) או לאותו
נושא (למשל ,חותך ,עוגה) ,לא הופיעו ברצף אחת אחרי השניה (טבלה מס' .)2
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טבלה  .2משימת האסוציאציות -רשימת המילים על פי הסדר בה הוצגו לילדים ומאפייני המילים.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

המילה
מטוס
אדום
מלקק
שובב
דוחף
כלב
חלון
גוזר
גדול
עוגה
שופך
חשוך
מטפס
חולצה
אוזן
פתוח
כבד
מחייך
פרה
חדש
מיטה
קצר
מטאטא
עולה
פחדן
יושב
גזר
מסדר
עץ
יפה
לוחש
נקי
תוף
מתלבש
רטוב
רץ

קטגוריה לקסיקאלית
שם עצם
תואר
פועל
תואר
פועל
שם עצם
שם עצם
פועל
תואר
שם עצם
פועל
תואר
פועל
שם עצם
שם עצם
תואר
תואר
פועל
שם עצם
תואר
שם עצם
תואר
שם עצם
פועל
תואר
פועל
שם עצם
פועל
שם עצם
תואר
פועל
תואר
שם עצם
פועל
תואר
פועל
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שורש עיצורי מזוהה
ט.ו.ס
א.ד.מ
ל.ק.ק
ש.ב.ב
ד.ח.פ
*
*
ג.ז.ר
ג.ד.ל
*
ש.פ.כ
ח.ש.כ
ט.פ.ס
*
א.ז.נ
פ.ת.ח
כ.ב.ד
ח.י.כ
*
ח.ד.ש
*
ק.צ.ר
ט.א.ט.א.
ע.ל.ה
פ.ח.ד
י.ש.ב
*
ס.ד.ר
*
י.פ.ה
ל.ח.ש
נ.ק.ה
ת.פ.פ
ל.ב.ש
ר.ט.ב
ר.ו.צ
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ניתוח התגובות
התגובות האסוציאטיביות בעקבות מילות הגירוי קודדו על פי הקטגוריות הבאות:
 )1אסוציאציות פרדיגמטיות הוגדרו כתגובות מאותה קטגוריה דקדוקית כמו מילת הגירוי (שם
עצם בעקבות שם עצם ,פועל בעקבות פועל ותואר בעקבות תואר) העונות על אחד הקריטריונים
הבאים; מילים המייצגות קטגורית על (( )superordinateמיטה-רהיטים) ,מילים המייצגות
דוגמא ספציפית לקטגוריה (( )subordinateעץ -אלון) מילים מאותה קטגוריה סמנטית
(( )coordinateירוק -אדום) ,או יחס של שלם-חלק (עץ -עלה) ,כמו גם מילים נרדפות (יפה -נאה)
ומילים הופכיות (לוחש -צועק) .תגובות נחשבו כאסוציאציות סינטגמטיות כאשר הן כללו
תגובות העוקבות אחרי מילת הגירוי ברצף תחבירי (מחייך -ילד ,פתוח -ספר) ולהן מגוון קשרים
עם מילת גירוי; קשר תפקודי ,פיזי ,סיבתי ,או של מקום (למשל ,מיטה -לישון ,אדום -עגבניה,
רץ -מזיע ,מטוס -לונדון ,עוגה -מאפייה).
מילת הגירוי "עץ" ייצגה מקרה יוצא דופן בו התגובה אליה (למשל ,תפוחים) יכולה הייתה
להיחשב גם תגובה פרדיגמטית ,על פי קריטריון של שלם-חלק וגם תגובה סינטגמטית המבטאת
צרוף מילים קבוע ונפוץ בשפה (קולוקציה; למשל ,עץ תפוחים) .בשל הספק ,הוחלט להתייחס
לתגובה כ"גבוהה" יותר ולסווג אותה כתגובה פרדיגמטית.
 )2תגובות הוגדרו בעלות קשר מורפולוגי גזרוני למילת הגירוי כאשר הן חלקו שורש משותף המייצג
משמעות משותפת עם מילת הגירוי (למשל ,תוף -מתופף ,שורש משותף ת.פ.פ ,).או כאשר הן
הכילו בסיס משותף עם מילת הגירוי ואליה התווספה מורפמה (למשל ,כלב-כלבלב) .כל התגובות
המורפולוגיות סווגו בתחילה על פי משמעותן הסמנטית ,כסינטגמטיות או פרדיגמטיות .כך,
מילת התגובה 'מתופף' שניתנה בעקבות המילה 'תוף' קודדה בקידוד ראשוני כקשר סינטגמטי,
ולאחר מכן קיבלה גם קידוד של קשר מורפולוגי גזירתי.
 )3אסוציאציות בעלות קשר צלילי היו תגובות פונולוגיות מסוג חריזה (למשל ,חלון -בלון) או הברות
משותפות (למשל ,בננה -בית) ,וגם מילים בעלות קשר מורפולוגי נטייתי עם מילת הגירוי (למשל,
כלב-כלבים) .מקרה יוצא דופן אחד היה במקרה של מילת התגובה "וילון" למילת הגירוי "חלון".
זו תגובה שיכולה להיחשב גם כפרדיגמטית (קשר מסוג שלם-חלק) וגם פונולוגית .תגובה זו ניתנה
על ידי ארבעה ילדים .הוחלט שתגובה זו תחשב כפרדיגמטית ולא כפונולוגית כי ילדים אילו לא
נתנו כל תגובה פונולוגית אחרת.
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 )4תגובות נחשבו כשגויות כאשר הן היו חזרה על מילת הגירוי או כשלא היה ניתן היה להבחין בכל
קשר בינן לבין מילת הגירוי (נקי-נקי ,נקי-רזה) .כאשר הילד לא סיפק כל תגובה למילת גירוי
מסוימת ,ניתן קידוד מסוג "חוסר תגובה".
הליך המחקר
כל אחד מהילדים השתתף במפגש אחד עם קלינאית תקשורת שארך כ 45-דקות כולל פסקי זמן
למנוחה .המפגשים כללו מטלות שפתיות נוספות עליהן לא מדווח במאמר זה .סדר המטלות במפגש
היה זהה עבור כל הילדים .מטלת שיום התמונות התקיימה תמיד לאחר מטלת האסוציאציות.
במטלת האסוציאציות ,ההנחיה לילדים הייתה" :אני אומר מילה ואתה צריך לומר את המילה
הראשונה שעולה במחשבתך בעקבות המילה שאמרתי .אחר כך אני אומר מילה אחרת ואתה תאמר
מילה אחרת .בוא נתחיל עם שלוש דוגמאות" .שלוש מילות התרגול היו שם עצם ,תואר ופועל .אם
במהלך התרגול הילד הציג תגובה סינטגמטית (למשל ,מכונית -נהג) ,הבודקת הציעה תגובה
פרדיגמטית על ידי אמירה מסוג "כן ,נהג מתאים למכונית ,אבל אפשר גם לומר משאית" .במהלך
המבחן עצמו ,הבודקת הציגה תגובות ניטרליות בלבד לכל סוגי מילות התגובה .מערך המחקר קיבל
את אישורה של ועדת האתיקה במכללה האקדמית הדסה .ההורים קיבלו מכתב הסבר וחתמו על
טופס הסכמה להשתתפות ילדם במחקר.

תוצאות
התגובות במטלת האסוציאציות
בפני כל ילד הוצגה רשימה של  36מילים וכל התגובות קודדו בתחילה כפרדיגמטיות ,כסינטגמטיות,
כפונולוגיות ,כמורפולוגיות-נטייתיות ,כטעות וכחוסר תגובה .נעשה חישוב השכיחות כל אחת
מהתגובות הללו מסך  36התגובות האפשריות עבור כל אחד מהילדים .תגובות מורפולוגיות-
נטייתיות קודדו כפרדיגמטיות או סינטגמטיות ולכן אינן חלק מהחישוב הראשוני .תרשים  1מציג
את תבנית התגובות הממוצעות בקרב הילדים ,וכפי שניתן להתרשם ,התגובות הסמנטיות
(הפרדיגמטיות והסינטגמטיות) היוו רוב ניכר של התשובות .תגובות צליליות (פונולוגיות
ומורפולוגיות-נטייתיות) היוו את רוב התגובות הנותרות .מעט מאוד מהתגובות היו שגויות או
שנעדרו.
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תגובות סמנטיות :פרדיגמטיות מול סינטגמטיות
בכדי לבחון האם קיימת עדות למעבר הסינטגמטי-פרדיגמטי המצופה בגיל הזה ,נערך מבחן t-test
מזווג עבור כל אחד הילדים .לא נמצא הבדל מובהק בין מידת השימוש בתגובות פרדיגמטיות למידת
השימוש בתגובות סינטגמטיות ) .(t (23) = -.55, p = .585בנוסף ,בדיקה באמצעות מתאם r pearson
העידה שלא נמצא שינוי עם הגיל באחוז התגובות הסינטגמטיות (= .436

p

 ,)r = .167,ובאחוז

התגובות הפרדיגמטיות ( .)r = -.076, p = .722עם זאת ,כפי שניתן לראות בתרשים  ,2קיימת שונות
רבה בין הילדים ביחס לאחוז השימוש בכל אחת מהתגובות .ניתן למשל ,לראות ששניים מהילדים
הציגו תגובות פרדיגמטיות כמעט עבור כל המילים שהוצגו בפניהם.
תרשים  .1ממוצע (שגיאת תקן) של מידת השימוש בכל אחד מסוגי התגובות.
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תגובות מורפולוגיות גזירתיות
התגובות הסמנטיות נבחנו לגבי היותן בקשר מורפולוגי-גזירתי עם מילת הגירוי .כפי שהוזכר בסעיף
השיטה ,כל הפעלים והתארים ,וארבעה משמות-העצם שהוצגו ברשימה ,הם בעלי מורפמת שורש
נושאת משמעות .מילים אילו הן בעלות פוטנציאל לשינוי באמצעות תהליך של גזירה .עם זאת,
מילים בעברית יכולות לעבור שינוי מורפולוגי גזירתי ,גם באמצעות תוספת של מוספית (חתול-
חתולי) ,או שינוי המשקל (למשל ,כלב-כלבלב) .לאור זאת ,נבחן אחוז התגובות המורפולוגיות
הגזירתיות מתוך כלל התגובות האפשריות .הממצאים מעידים שברמת הקבוצה היה שימוש מועט
בתגובות מורפולוגיות גזירתיות (ממוצע  ,2.8%ס"ת  .)3.8התבוננות במידת השימוש בתגובות
מורפולוגיות גזירתיות תוך חלוקה לתגובות פרדיגמטיות וסינטגמטיות (טבלה  )3מעידה שמעט
מאוד מהתגובות היו גם מורפולוגיות גזירתיות וגם פרדיגמטיות .למעשה ,רק ארבעה מהילדים
הציגו תגובות כאילו .השימוש בתגובות מורפולוגיות גזירתיות שהיו גם סינטגמטיות היה מעט יותר
שכיח ונצפה בקרב תשעה מהילדים .שמונה מהילדים הציגו אחת עד שלוש תגובות כאילו ,אך אחד
הילדים (בן  6;8שנים) הציג  11תגובות מסוג זה (מתוך סך של  33תגובות סינטגמטיות שהוא הציג).
מקרה בודד זה מעיד על האפשרות שבקרב דוברי עברית ,דווקא כאשר נעשה שימוש בידע מורפולוגי
מתקדם הבא לידי ביטוי בתגובות גזירתיות ,הדפוס הכללי המתקבל הוא של ריבוי בתגובות
סינטגמטיות ולא בתגובות פרדיגמטיות ,זאת בהתאם לכך שתגובות גזירתיות הן במקרים רבים
בעלות קשר סינטגמטי עם מילת הגירוי.
טבלה  .3אחוז התגובות המורפולוגיות-גזירתיות תוך חלוקה לתגובות פרדיגמטיות וסינטגמטיות.
תגובות פרדיגמטיות גזירתיות
תגובות סינטגמטיות גזירתיות

ממוצע (ס"ת)
טווח
ממוצע (ס"ת)
טווח

)0.46 (1.1
0-2.8
)2.9 (6.6
-30.6

תגובות צליליות
כפי שהוצג בתרשים  ,1תגובות צליליות (פונולוגיות ומורפולוגיות-נטייתיות) ,היוו בממוצע כ10%-
מהתגובות .ממצאים אילו תואמים את הירידה המצופה בתגובות כאילו בקרב ילדי בית ספר
) .(Cronin, 2002עם זאת ,בחלון הגילאים שבדקנו לא נמצא מתאם שלילי מובהק עם הגיל (מתאם

בין תגובות פונולוגיות לגיל  ,r = -.103, p = .634מתאם בין תגובות מורפולוגיות-נטייתיות לגיל =r
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 .)-.141, p = .511ייתכן שברמת הקבוצה ,צמצום השימוש בתגובות אילו נעשה עוד קודם הכניסה
לבית הספר .עם זאת ,גם בהקשר לתגובות אילו ,חשוב לציין שנצפתה שונות רבה בין הנבדקים;
תשעה מתוך  24הילדים הציגו תגובות פונולוגיות כחלק מכלל התגובות שלהם ( 15ילדים לא הציגו
תגובות כאילו כלל) ,כאשר שבעה ילדים הציגו אחת עד שלוש תגובות פונולוגיות ,ילדה אחת הציגה
חמש תגובות ,אך אחת הילדות הציגה  17תגובות כאילו .התגובות המורפולוגיות הנטייתיות הוצגו
על ידי שישה מהילדים ( 18ילדים לא הציגו כלל תגובות כאילו) ,כאשר שניים הציגו רק תגובה אחת
כזו בלבד והארבעה האחרים הציגו בין שבע ל 15-תגובות) .חשוב לציין שלא נמצא מתאם מובהק
בין אחוז השימוש בתגובות הפונולוגיות למורפולוגיות הנטייתיות ( ,)r = -.033, p = .879ומלבד ילדה
אחת שהציגה חמש תגובות פונולוגיות ושבע תגובות מורפולוגיות-נטייתיות ,שאר הילדים הציגו רק
סוג אחד של תגובות צליליות ,או פונולוגיות או מורפולוגיות -נטייתיות .מעניין לציין שלא נמצא
מתאם בין הציון במבחן השיום למידת השימוש בתגובות הפונולוגיות ( ,)r = .020, p = .920אך נמצא
מתאם שלילי מובהק בין מידת השימוש בתגובות המורפולוגיות הנטייתיות לבין הציון במבחן
השיום ( ,)r = -.512, p = .012דבר הרומז לכך שמתן תגובה עם מילה הנמצאת בקשר של נטייה עם
מילת הגירוי זו אסטרטגיה שכיחה יותר כאשר יכולת השיום והשליפה טובה פחות.

דיון
המחקר הנוכחי שואף לשפוך אור על הארגון הלקסיקאלי-סמנטי בקרב ילדים בני  6-9שנים דוברי
עברית באמצעות מטלה של הפקת-אסוציאציה .המטרה המרכזית של המחקר הייתה לבחון את
דפוס התגובות למטלת אסוציאציות ואת מידת השינוי בו במהלך שנות בית הספר הראשונות ,תוך
בדיקה של ההשפעה הספציפית של מאפייני המורפולוגיה הגזירתית האופיינית לשפה העברית.
תגובות סמנטיות :סינטגמטיות ופרדיגמטיות
התוצאה הראשונה המעניינת והבלתי צפויה מתייחסת לתופעת 'המעבר הסינטגמטי-פרדיגמטי' על
פיה במהלך שנות בית ספר הראשונות ,צפויה שכיחות הולכת וגוברת של מתן תגובות פרדיגמטיות
במטלת-אסוציאציה במקביל לשכיחות הולכת ופוחתת של מתן תגובות סינטגמטיות .אמנם נמצא
במחקר הנוכחי ,שרוב התגובות היו קשורות למילות הגירוי בקשרים סמנטיים ושקיים קשר שלילי
מובהק בין מידת השימוש בשני סוגי התגובות הללו ,אך התגובות הסמנטיות נחלקו בצורה שווה
בין תגובות פרדיגמטיות לסינטגמטיות .מעבר לכך ,לא נצפה שינוי הדרגתי עם הגיל בשכיחות כל
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אחד מסוגי התגובות הסמנטיות .ממצאים אילו מפתיעים ,זאת לאור ההנחה המוצגת בספרות
המחקרית הקלאסית בנושא זה ,שהמעבר מתגובות סינטגמטיות לפרדיגמטיות מייצג שינוי בידע
המושגי (הקונספטואלי) בקרב ילדים ,המתרחש במהלך שנות בית הספר המוקדמות )Nelson,
 .(Anglin, 1985; 1977בפסקאות הבאות אציג מספר הסברים לממצאים אילו; חלקם כלליים
לכלל השפות וחלקם ספציפיים לשפה העברית ולמטלה זו.
ראשית ,חשוב להזכיר שלמרות שממצאי המחקר הנוכחי ברמת הקבוצה אינם עולים בקנה
אחד עם המעבר הסינטגמטי-פרדיגמטי המצופה ,שונות גדולה נצפתה בין הנבדקים .כמעט מחצית
מהילדים ,ללא תלות בגילם ,הראו דפוס תגובות בו כמות התגובות הפרדיגמטיות הייתה גדולה ולו
במעט מאילו הסינטגמטיות .לחלופין ,ילדים בודדים הראו שימוש ניכר בתגובות מורפולוגיות
גזירתיות שהיו בעיקרן גם סינטגמטיות .דבר זה רומז על האפשרות ,שבקרב דוברי עברית ,אם כי
לא בשכיחות גבוהה ,שימוש-יתר בתגובות סינטגמטיות ,תגובות הנחשבות פחות בשלות מבחינה
סמנטית ,קשור לנטייה לשימוש בתגובות מורפולוגיות-גזירתיות ,תגובות העשויות לשקף יכולת
מטא-לשוני בשלה.
בנוסף ,דפוס התגובות במחקר הנוכחי ,המעיד על אי שינוי עם הגיל בכמות התגובות
הפרדיגמטיות ,יכול להיות מקושר למעבר הדרגתי יותר ,מתגובות סינטגמטיות לפרדיגמטיות,
שעדיין לא בא לידי ביטוי בטווח הגילאים של הנבדקים במחקר הנוכחי .במחקר שנערך בקרב ילדים
דוברי עברית בוגרים יותר על ידי  )2011( Seroussiנצפה שכתגובה למילות גירוי שהיו כולן שמות
עצם (חלקן מוכרות ושכיחות וחלקן נדירות יותר) ,תגובות פרדיגמטיות היוו כ 75% -מהתגובות
בקרב תלמידי כיתה ו' ,כ 85% -מהתגובות בקרב תלמידי כיתה י' והוא עלה ל  87%בקרב המבוגרים
שהשתתפו במחקר Seroussi .טענה שממצא זה "מאתגר את הטענה לגבי קיומו של מעבר דרמטי
מתגובות פרדיגמטיות לסינטגמטיות ,דבר המציע שהמעבר הוא הרבה פחות רדיקלי ,אלא תהליך
הרבה יותר הדרגתי" (עמ'  .)169היא גם טענה שהממצאים מהווים "עדות חזקה שההתפתחות
השפתית והקונספטואלית (מושגית) לא יכולה להיחשב כמושגת במלואה בגיל שבע ,ולכן דרך טובה
יותר לתאר את התהליך כרצף ( )continuumיותר מאשר 'מעבר' (( "(shiftעמ' .)169
התייחסות דומה לזו שהוצגה לעיל ,המטילה בספק-מה את 'המעבר הסינטגמטי-
פרדיגמטי' ,מוצגת ביחס לתופעה התפתחותית הנחשבת אנלוגית למעבר הסינטגמטי-פרדיגמטי
והיא 'המעבר התמטי-טקסונומי' (’ .)‘thematic-taxonomic shiftתופעה זו מתייחסת לשמות עצם
בלבד ומציגה העדפה של ילדים צעירים להגיב למילת גירוי עם שם העצם הקשור עמו על פי אירוע
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או נושא (קשר תמטי; למשל ,כלב-עצם) ונטייה של ילדים בוגרים יותר להציג תגובות קטגוריאליות
(קשר טקסונומי; למשל ,כלב -בעלי חיים) ( .)Brown & Berko, 1960; Cronin, 2002עם זאת,
מספר מחקרים מטילים ספק בהתייחסות זו המציגה תגובות תמטיות כתגובות לא-בוגרות,
ותגובות טקסונומיות כבוגרות .זאת בהתבסס למשל על עדויות לכך שפעוטות מצליחים להציג
יחסים טקסונומיים בתנאי מחקר מתאימים ( .)Waxman & Namy, 1997בנוסף ,מבוגרים,
בהתאם לתנאי המחקר ,מצליחים לאמץ את שני סוגי התגובות ,גם התמטי וגם הטקסונומי ,ומעבר
זה בין סוגי התגובות השונים דווקא הוא שמסמל מיומנות לשונית -קונספטואלית בוגרת ( Liu,
 .)Golinkoff, & Sak, 2001באופן דומה ,יש הטוענים שגם הארגון הפרדיגמטי וגם הארגון
הסינטגמטי הינם חיוניים לארגון הלקסיקון הבשל ( Mattheoudakis, 2011, Sheng, McGregor
.)& Marian 2006; Walsh, Richardson, & Faulkner, 1993;Waxman & Namy, 1997
תגובות מורפולוגיות גזירתיות
המיקוד בשפה העברית במסגרת המחקר הנוכחי מתקשר לגישה המקובלת יותר ויותר שבעת
התייחסות לתהליכי למידת שפה ,יש לקחת בחשבון את מאפייניה הייחודיים של השפה .באופן
ספציפי יותר ,עבור השפה העברית ,צירופים מורפולוגיים של מספר מורפמות הם חלק בלתי נפרד
ממבנה השטח של מילים רבות ( .)Ravid, 1990עם זאת ,במחקר הנוכחי ,למרות מאפייניה
הייחודיים של השפה העברית ,רק אחוז קטן מהתגובות האסוציאטיביות היו בעלות קשר מורפולוגי
גזרוני עם מילת הגירוי .כיצד ניתן להסביר את השימוש המצומצם בתגובות גזירתיות ,למרות
ההתפתחות המוכרת במיומנויות גזירתיות שהולכות וגדלות במהלך שנות בית הספר ( Berman,
 )2004ניתן להעלות על הדעת מספר גורמים רלוונטיים .ראשית ,הנבדקים היו בשנים הראשונות
של בית הספר ,כלומר בשלבים ראשוניים של בנית הלקסיקון הבוגר הקשורה להתנסות הגדלה
והולכת שלהם בקריאת טקסטים ) .(Berman, 2003כך ,בגיל זה ,יחסים סמנטיים קונקרטיים
עשויים להיות בעלי עדיפות על היחסים המורפולוגיים המופשטים יותר .מחקרים קודמים בהם
דווח על יתרון של קשרים מורפולוגיים על פני קשרים סמנטיים ,הם מחקרים המבוססים על
משימות של הטרמה ,בהם זוגות מילים לשיפוט הוצגו לנבדקים בכל פעם ( & Deutsch, Frost,
 .)Forster, 1998; Velan & Frost, 2011במחקר שלנו ,בניגוד לכך ,רק מילת גירוי אחת הוצגה
בכל סבב ניסוי ולא זוגות של מילים .ייתכן שעבור ילדים בגיל זה ,בתנאים אילו ,קיים יתרון
לקשרים סמנטיים על פני קשרים מורפולוגיים.
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הסבר נוסף לאחוז הקטן של התגובות המורפולוגיות הגזירתיות עשוי להיות קשור
למאפייני רשימת המילים שהוצגה .ראשית ,הרשימה מורכבת ממילים מוכרות ושכיחות בקרב
ילדים  6-9שנים דוברי עברית וקיימת אפשרות שמילים מסוג זה מעוררות בהכרח תגובות סמנטיות
ולא תגובות צורניות מופשטות .למסקנה זו הגיעה  ,)2011( Seroussiשבמחקרה הציגה גם מילים
שכיחות וגם מילים נדירות יותר בשפה העברית .היא נכחה בתגובות מורפולוגיות גזירתיות רבות
בעקבות מילות הגירוי הנדירות ובפחות תגובות כאילו בעקבות המילים השכיחות .החוקרת הסיקה
שמילים נדירות נוטות לעודד תגובות מבניות יותר מאשר מילים שכיחות ,המובילות בעיקר
לתגובות סמנטיות.
יש מקום גם לבחון את ההשפעה האפשרית של המאפיינים הספציפיים של מילות הגירוי
מבחינת המבנה המורפולוגי שלהן על מידת השימוש בתגובות גזירתיות .כפי שהוזכר בסעיף
השיטה ,שני שליש משמות העצם שהוצגו במחקר הנוכחי הן ללא שורש נושא משמעות .כתוצאה
מכך ,עבור שמות העצם במחקר הנוכחי ,לא ניתן היה להגיב באמצעות תגבוה מורפולוגית גזרונית,
המתבססת על אותו שורש .עם זאת חשוב לציין שהיה מיעוט בתגובות מורפולוגיות גזרוניות גם
כתגובה לשמות העצם ולמילים האחרות ,מקבוצת הפעלים והתארים ,להן היה שורש נושא
משמעות .יש מקום להתייחס לממצא זה בהקשר לדיון הקיים בספרות המחקרית באשר לאופן
המדויק בו מידע מורפולוגי ממומש בקרב דוברי עברית (.)Velan, Frost, Deutsch, & Plaut, 2005
מספר התייחסויות תיאורטיות למורפולוגיה בשפה העברית מציבות שאלה לגבי ההכרחיות
שבהתייחסות לשורש העיצורי כמורפמה נפרדת ומנסות להסביר את טווח התופעות המורפולוגיות
על ידי התייחסות רק לצורת הבסיס של המילים ) .(Bat-El, 1994; Ussishkin, 2005חוקרים אילו
מציעים שהלקסיקון הסמנטי בשפה העברית מכיל הן ייצוגים מורפולוגיים מבניים (המבוססים על
מורפמת שורש) והן ייצוגים שאינם מורפולוגיים מבניים (המבוססים על מילת הבסיס ,ביחס
למילים מקטגוריות לקסיקאליות שונות ,כולל גם ביחס לפעלים ( & Farhy, Veríssimo,
.)Clahsen, 2018
מסקנות וכיוונים עתידיים
באופן כללי ,ניתן להתרשם שקיימת שונות רבה במערך התגובות של ילדי-בית ספר דוברי עברית
נוכח מטלה של הפקת אסוציאציות .למרות שחלק מהילדים סיפקו תגובות רבות המבוססות על
קשר צלילי עם מילת הגירוי ,פונולוגיות או מורפולוגיות-נטייתיות ,רוב הילדים סיפקו בעיקר
תגובות סמנטיות .חלק מהילדים סיפקו יותר תגובות פרדיגמטיות מסינטגמטיות ,אך כקבוצה,
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 קיומן של תגובות מורפולוגיות גזירתיות היה.שכיחות שני סוגי התגובות הללו הייתה שווה
 ודבר זה, אבל חלק מהילדים הפגינו שימוש לא זניח באסטרטגיה זו,מצומצם למדי ברמת הקבוצה
.הוביל לשימוש נרחב יותר בקרבם בתגובות סינטגמטיות מאשר בפרדיגמטיות
הספר וגם בקרב בני נוער- בקרב ילדי הכיתות הראשונות בבית,מחקרים עתידיים
 להם תוצג רשימת מילים הנוכחית וגם רשימות מילים המכילות מילים פחות שכיחות,ומבוגרים
 יאפשרו הבנה עמוקה של דפוס התגובות בקרב ילדים,ויותר שמות עצם המכילים מורפמת שורש
 ממצאי מחקר זה ומחקרי ההמשך יוכלו לשמש, בהמשך.דוברי העברית נוכח מטלת אסוציאציות
בסיס לבדיקת יכולותיהם הלקסיקאליות גם של ילדים לקויי שפה מרקע חד לשוני כמו אילו
. הן עם התפתחות תקינה והן לקויי שפה,לשוני- וגם של ילדים מרקע דו,שנבדקו במחקר זה
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