
 .2011 .1-19, 10 ,שפה ומוח  

  ?קאת מי הוא מחב ,אבא מחבק אותוהילד מספר שכש
 על התפתחות ההבנה וההפקה של כינויי גוף בעברית

1נעמה פרידמןו 1נגה בלבן 2רמה נובוגרודסקי
0F

 
 אוניברסיטת העיר בוסטון 2אוניברסיטת תל אביב 1

 

מספר ממצאים מ. גוף באופן שונה ממבוגרים כינוייילדים מפרשים , בתהליך רכישת השפה

משפטים כמו לעיתים מפרשים  ילדים, בשלבים מוקדמים של רכישת שפהפות מעידים כי ש

, כלומר, סיבן את עצמו פינגוויןשבו הרוע יכמתארים א" הפינגווין סיבן אותוסיפר שהילד "

. כשם העצם שאליו מתייחס כינוי הגוף" אותו"ם הקרוב ביותר לכינוי הגוף צבוחרים את שם הע

הקודמן שכמצליחים להבין טוב יותר משפטים עם כינוי גוף  ילדיםהאם ו במחקר הנוכחי בדקנ

יש שם עצם אחר בין הקודמן שמאשר כ, קרוב לכינוי הגוף) שם העצם שאליו כינוי הגוף מרפרר(

ילדים דוברי  60. בדקנו כיצד ילדים דוברי עברית מפיקים כינויי גוף, בנוסף לכך. לכינוי הגוף

הפקה של מטלת בהתאמת משפט לתמונה ו באמצעותהבנה ו במטלת נבדק 2;4-6;7 ניעברית ב

גם בעברית כך שהתוצאות מצביעות על . תמונהבתשובה לשאלה לגבי  כינויי גוףמשפטים עם 

עוד נמצא כי . י הגוףמקדימה את הבנת כינו כינוי רפלקסיביהבנת ו, הבנת כינויי גוף מעוכבת

מטלת בהן השתתפו נבדקים ש 50צאים של בניתוח הממ. בנה והפקהסימטריה בין הישנה 

 נתנוגם ', עצמו'במקום ' אותו'הפיקו כינוי גוף שילדים נמצא ש מטלת ההפקהבההבנה והן 

', את עצמו'כמייצג ' אותו'את כינוי הגוף לעיתים כלומר הבינו , פרשנות מקומיתלכינוי הגוף 

מצאנו גם . במקום רפלקסיבי ואילו ילדים ששלטו בהבנת כינוי הגוף לא הפיקו אף כינוי גוף

הילדים . היה קשה או קל להבין את כינוי הגוףפט שהוצג לילדים הכריע האם לילד המש מבנהש

הילד שסיבן את "כמו במשפט ( קודמןכינוי הגוף היה סמוך להבינו טוב יותר משפטים שבהם 

הילד ("לקודמן  בין כינוי הגוף אחר משפטים שבהם היה שם עצםמאשר , ")רחץ אותו פינגוויןה

 .")רחץ אותו פינגוויןסיפר שה

 

עצם במשפט ה מותשמללמוד לאיזה היא אחת המשימות העומדות בפני ילדים בתהליך רכישת השפה 

הילד על ', פינגוויןה'הילד ו'במשפט שבו מופיעים שני שמות עצם , הכך לדוגמ. יםמרפררהגוף י יכינו

מרפרר לילד ' אותו'ולדעת ש, )2(' עצמו'או ) 1(' אותו'שם העצם המתאים לביטוי המרפרר  לבחור את

 . ולא לילד פינגוויןמרפרר ל' עצמו'ואילו , פינגוויןולא ל
 

 .הפינגווין רחץ אותוסיפר שהילד  )1(

 .הפינגווין רחץ את עצמוסיפר שהילד  )2(
 

 ,Chien & Wexler, 1990; Jakubowicz, 1984; Wexler & Chien,אנגליתכגון (מספר שפות מחקרים ב

 ,Sigurjónsdóttir & Hyamsואיסלנדית Koster, 1993; Philip & Coopmans, 1996 ,הולנדית ,1985

את מאפשרים אולם הם , )2( כינוי רפלקסיבי משפטים עם היטבמבינים  4-6 בנימראים כי ילדים ) 1992

                                                           
. אדלר הש ליזלוט"המחקר נתמך על ידי המעבדה לחקר התפתחות הילד ע   
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העצם  הם מניחים שכינוי הגוף מתייחס לשםלעיתים : )1( במשפט לכינוי הגוף שתי הפרשנויות

ולעיתים הקודמן , )הפינגווין רחץ את עצמוואז המשפט מקבל משמעות שלפיו (' הפינגווין'המקומי 

 הפינגוויןשלפיה , המתאימה למשמעות בשפת המבוגריםבמשמעות ( 'הילד' הוא שם העצם הרחוק

 ,Conroy( במגוון שפות ובמטלות הבנה שונות בהבנת כינוי גוף נמצאזה קושי . )רחץ את הילד

Takahashi, Lidz, & Phillips, 2009(.  שילדים רוכשים את בכך דפוס זה חלק מהחוקרים מסבירים

על  מכונהברכישת כינויי גוף פער זה . )B)3  תנאישהם רוכשים את  לפנישל תיאוריית הכבילה  A תנאי

 & B" )the Delay of Principle B Effect, DPBE( )Chienהאיחור ברכישת תנאי " ידי חוקרים אלה

Wexler, 1990.( 

 ):GB, Chomsky, 1981(תנאי הכבילה  )3(

A :חייבת להיות כבולה בתוך הקטגוריה השולטת) כינוי רפלקסיבי(פורה אאנ. 

B :כינוי גוף חייב להיות חופשי בתוך הקטגוריה השולטת. 

 

 קובע כיה קשר ז, בקירוב: במשפטשלו תנאי הכבילה מגדירים את הקשר בין הביטוי המרפרר והקודמן 

ואילו כינוי גוף  ,בתוך הפסוקית, בתחום המקומיהתייחס לשם עצם חייב ל' את עצמו' כינוי רפלקסיבי

הוא חייב להתייחס לשם עצם הנמצא , כלומר ,בתחום המקומי התייחס לשם עצםלא יכול ל' אותו'

 מבנייםפיינים מאו, אינם אחידים B תנאיהממצאים לגבי העיכוב ברכישת , עם זאת 1F1.מחוץ לפסוקית

הראו  Chien & Wexler (1990), למשל. Bשל המשפט עשויים להשפיע על היכולת להפעיל את תנאי 

דחו את הפרשנות המקומית  ארבעגם ילדים בני , "כל ילד מחבק אותו"שבמשפטים עם כמתים כדוגמת 

וואה למשפטים יותר בהש טובהיה במבנים אלו והביצוע שלהם , ברוב הפעמים" אותו"לכינוי הגוף 

אצל ילדים  ,van der Lely & Stollwerck  (1997)במחקרן שלגם ממצאים דומים נמצאו  .ללא כמתים

הנה ("מחקר אחר מצא שכאשר הקודמן מופיע לבדו במשפט המקדים  ).שנים 1;9-9;5( יותרבוגרים 

למטלה הקלאסית בה טוב יותר בהשוואה ") הילד מסבן אותו("הביצוע בהבנת כינוי הגוף ") הפינגווין

 & ,Spenader, Smits") (הנה הפינגווין והנה הילד("שתי הדמויות מופיעות במשפט המקדים 

Hendriks, 2009( .פרגמטית הצגתה של דמות יחידה מבליטה אותה ממצא זה אינו מפתיע מכיוון ש

מטית אם דמות הדבר יהיה מוזר פרג. הכינוי הגוף יתייחס אלישברור ולכן , אה לדמות השניהובהשו

הילד מסבן את , פינגוויןהנה ה( ובמשפט הבא לא יתייחסו אליה כלל, ללא כל פרדיקט, תוצג לבדה

האטת במחקר אחר נמצא ש. ועל כן די בידע פרגמטי כדי לפרש במשפט זה נכונה את כינוי הגוף, )עצמו

 ,van Rij, Hendriks( יותר במטלת ההבנה טובקצב הדיבור במשפטים עם כינוי גוף הביאה לביצוע 

Spenader, & van Rijn, 2009( .ים גם מבנים תחביריים שבהם הבנת כינוי הגוף הופכת קיימ, מצד שני

") בוכהאותה  אתההילדה ר", הלדוגמ( ECMפעלי מחקרים שבדקו משפטים עם . לקשה יותר

ה של כינויי גוף מצאו שהביצוע בהבנ, ")אמא חיבקה אותה", הלדוגמ( ייםבבהשוואה לפעלים טרנזיטי

גם בשפות שבהן לא רואים , ואה לביצוע עם פעלים טרנזיטיבייםבהשו פחות טובהיה  ECM במשפטי

 & Baauw, 2002; Philip & Coopmans, 1996; Reinhart( קושי בכינויי גוף במשפטים פשוטים

Reuland, 1993.( Conroy  ושותפיה)לדים דוברי מצאו שאצל יו השוו ממצאים משפות שונות) 2009

                                                           
 .Reinhart & Reuland (1993)דיון נוסף ופיתוח של תיאורית הכבילה ניתן למצוא אצל  1



3       עבריתרכישת כינויי גוף ב 

בו ניתן המשפט עם כינוי הגוף משפיע על ביצוע מטלת ההבנה יותר מאשר אצל שאנגלית ההקשר 

 Bרכישת תנאי שתוצאות מחקרים אלה מצביעות על כך . )איטלקית כמו( cliticילדים דוברי שפות 

 תנאישת רכיאיחור ב"התיאור על כן  .)1(בהבנה של משפטים מסוג  לקושיהמקור אינה בהכרח עצמו 

B " מדויק ו, מסביר את מגוון הממצאים בספרות לגבי רכישת כינויי גוף במבנים תחביריים שוניםאינו

 .כינויי גוףהרפרור של יהיה לומר שיש איחור ברכישת יותר 

 תלות חוצה

 .של כינויי גוף םפירושעל  חוצההשפעתה של תלות שאלת  אהיבמחקר זה שאלת המחקר המרכזית 

נראה שילדים מתקשים בשלב הראשון , תחבירית תנועהב ה של משפטים הנגזריםבתהליך הרכיש

 ,Friedmann(ארגומנט אחד חוצה ארגומנט אחר מאותו סוג התנועה של לרכוש משפטים שבהם 

Belletti, & Rizzi, 2009(, ם כאשר בין שני מיקומים שיש ביניהם תלות נמצא שֵ  ,במילים אחרות או

מושא שהוא  שבהם ר את הרכישה המאוחרת יחסית של משפטי זיקת מושאקושי זה מסבי. עצם אחר

וכן את הרכישה המאוחרת של ) 4כמו (שם עצם מלא חוצה בתנועתו נושא שגם הוא שם עצם מלא 

 כפי שניתן לראות בדוגמאות, בכולם .)6(ושל משפטי מיקוד ) 5(שאלות עם שני שמות עצם מלאים 

  .אחד חוצה צירוף שמני מלא אחרהתנועה של צירוף שמני מלא , 4-6

גם  –התלות החוצה של  תחולתההרחיבו את  ,Whללא תנועת , מחקרים נוספים שבדקו מבנים אחרים

, לעקבה )c-commandשל  הררכית במבניולא בהכרח ה( כאשר יש שם עצם שקרוב יותר לינארית

כלומר , חייךהוא שפינגווין ילדים עשויים להבין שה ,)7(במשפט כמו . עשויה להיווצר בעיית הבנה

, הרחוק יותראל במקום , הפינגווין, המקומי םאל שם העצ) חייךהנושא של (הרכיב הריק לקשר את 

הקושי יכול להיות מוסבר בקיומו של שם עצם בין , גם כאן .)Friedmann & Costa, 2010( ארנבה

 . הרכיב הריק לבין הקודמן שלו

 
 _  דוחףהפינגווין ש הארנבזה    )4(

 _דוחף  הפינגווין את איזה ארנב   )5(

 _דוחף הפינגווין את הארנב הזה   )6(

 חייך_ ו פינגוויןהדחף את  ארנבה   )7(

אם לא רק תלות של , כלומר ,תלות חוצהמושפע מהקושי ברכישת כינוי גוף גם אם במחקר זה נבדוק 

אם גם . ותר לכינוי הגוףקיומו של קודמן אפשרי קרוב ימרכיב ריק אלא גם תלות של כינוי גוף מושפעת 

בין כינוי ) 'הפינגווין'(שם עצם  מופיע בהםשם משפטישנצפה , תלות של כינוי גוף מושפעת מחציה

 ת נושאמשפטי זיקמ יהיו קשים יותר להבנה) 9 ,8 םכמו במשפטי( )'הילד'(לבין הקודמן ) 'אותו'(הגוף 

  .גוף והקודמןרכיב מאותו הסוג בין כינוי הבסדר הלינארי בהם אין ש) 10(

כינוי הבנת השפעה דומה גם על נצפה ל ,אם אכן הסבר זה מתאר את הקושי בהבנת כינוי גוף

ים מוסברת בכך שהקודמן שלהם הוא יאם ההצלחה היחסית של ילדים בהבנת רפלקסיב: רפלקסיבי

י קרוב יותר לכינו אחר שם עצם יופיעאזי אם ניצור מבנה שבו , ם העצם הלוקאלישֵ בדרך כלל 
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גם של קישור הכינוי לשם העצם המתאים עשויות להתעורר בעיות , הרפלקסיבי מאשר הקודמן שלו

, להבנהיותר יהיו קשים  כינוי רפלקסיביעם ) 10(כמו  ת נושאמשפטי זיק, כך למשל. יםיברפלקסיב

  8ם משפטי, לעומת זאת. שלו בין עמדת כינוי הגוף הרפלקסיבי והקודמןמופיע ' הילד'שבהם מכיוון 

  .צפויים להיות קלים יותר להבנה, רפלקסיביכינוי השבהם הקודמן צמוד לוקאלית ל, 9-ו

 
 . את עצמו/ אותוסיבן  הפינגוויןנפגשו ואז  פינגוויןוה הילד )8(
  .את עצמו/ אותובן יסהפינגווין ש סיפר הילד )9(

 .את עצמו/ אותוסיבן  הילדהפינגווין שרחץ את  )10(
 

 קסיביכינוי רפלשל כינוי גוף ו הפקה

 ,Bloom, Barss, Nicol, & Conway, 1994; de Villiers( הפקהמחקרים שבדקו , בניגוד לקושי בהבנה

Cahillane, & Altreuter, 2006( גוף אצל ילדים לא מהווה קושי יהפקת כינויכי  טענו .Bloom  ושותפיו

מאגר  מתוךשלושה ילדים של  בדיבור חופשי יםיניתחו הפקה של כינויי גוף וכינויים רפלקסיב) 1994(

CHILDES.  החוקרים . 2;5 בניכשהיו והאחרונים  2;3בני כשהילדים היו הנתונים הראשונים נאספו

יה ותושותפ De Villiers. את שני הרכיבים באופן תקין רוב הפעמיםילדים הפיקו המצאו כי שלושת 

 שנים 2;6-7;4 איברי אנגלית בגילביים אצל ילדים דוי גוף וכינויים רפלקסייניתחו הפקת כינו) 2006(

בדומה למחקרים . הביצוע של הנבדקים היה כמעט מושלםהממצאים הראו כי . במטלת תיאור תמונה

לא הפיקו כינויים רפלקסיביים במקום כינויי  אך הנבדקים הראו קושי בהבנה של כינויי גוף, קודמים

במטלת  אפשרות דקדוקית שהיאטעות , ףעצם במקום כינוי גושל הפקת שם היו בהפקה הטעויות  .גוף

 .")הילד והפינגווין נפגשו ואז הפינגווין סיבן את הילד: "הלדוגמ( תיאור תמונה

דים בכינויי לבחינת השאלה האם הבעיה של יל הנדרשת הסיטואציהעם זאת יש לתת את הדעת לסוג 

כדי לבחון זאת יש . קהתתבטא גם בהפ, ים קודמנים מקומיים בהבנהאפשרמ המתבטאת בכך שהם, גוף

אם במצב כזה . אלא דווקא באמצעות כינוי רפלקסיבי, לא באמצעות כינוי גוףשנכון לתארו ליצור מצב 

אזי הדבר , )כלומר לעצמו(הילדים ישתמשו בכינוי גוף לא רפלקסיבי שיתייחס לשם העצם המקומי 

אם בתיאור  ,למשל. משפטים יעיד כי הם מאפשרים לכינוי גוף להתייחס לשם עצם מקומי גם בהפקת

הדבר יהיה מקביל לבחירת , רוחץ אותו פינגוויןה הם יאמרו, רוחץ את עצמו פינגוויןתמונה שבה ה

 ,כינוי גוףשל אלית לא תאפשר התחמקות מהפקה ימטלה איד, בנוסף. קודמן מקומי לכינוי הגוף בהבנה

 מטלה מובנית, אלא, יאור תמונה חופשיניתוח של דיבור ספונטני או ת היא אינה יכולה להיותועל כן 

מטלת בחרנו להשתמש ב, כדי להגביל את האפשרות להתחמקות מכינוי גוף ,במחקר הנוכחי 2F2.יותר

הנבדק שומע משפט המתאר  הכך לדוגמ .הכוללת בתוכה התייחסות לשם העצם תשובה לשאלה

מה : לתמונה נוספת תהמתייחסואחריה הוא נשאל שאלה , בהתחלה המלך הלביש את הילד: תמונה

 .אותונידנד : לא מאפשרת התחמקות מהפקת כינוי גוףתגובת המטרה ? המלך עשה לילד אחר כך

                                                           
מבוגרים הפיקו נבדקים האפילו ה, במצב כזה. חופשיתבמטלת תיאור תמונה השתמשו ) 2009(ושותפיה  Spenader, למשל 2

שמות עצם מלאים עבור כינוי גוף בתנאי  78%בממוצע המבוגרים הפיקו (הרבה מאד שמות עצם מלאים ולא כינויי גוף 
 .)בתנאי הקלאסי 70%( באחוזים גבוהיםבמקום כינויי גוף ים הפיקו שמות עצם מלאשנבדקו גם הילדים . )הקלאסי



5       עבריתרכישת כינויי גוף ב 

תמונה ( כינוי רפלקסיביהפקת שבו נדרשה לא נבדק תנאי ) 2006( יהותושותפ De Villiersם של במחקר

 מן עבור כינוי הגוףאת הסימטריה בבחירת הקודולכן לא ניתן לבחון , )המתארת פעולה רפלקסיבית

  .במטלת ההפקה

בטווח רחב יותר של גילאים קבוצת ילדים  שלבמחקר הנוכחי בדקנו את יכולת ההבנה וההפקה 

תשובה מטלת מטלת ההפקה במחקר הנוכחי הינה . שניםשנתיים עד שש  :בהשוואה למחקרים קודמים

בודקת את האופן שבו ילדים  והיא, המאלצת את הנבדק לבחור בכינוי הגוף כתשובה לשאלה ,לשאלה

 .לצד פעולות על דמות אחרת מתארים פעולות רפלקסיביות

לקיומה של , ובפרט, האם למבנה התחבירי של המשפט: עיקריות ש שאלותושלמתמקד ב זהמחקר 

האם ילדים דוברי עברית ? יש השפעה על בחירת הקודמן של כינויי גוף מסוגים שונים, תלות חוצה

של  מתקשים בהבנה מתקשים גם בהפקהשילדים האם ? ינויי גוף מסוגים מסוימיםמתקשים בהבנת כ

 ? כינויי גוף

 

 ת המחקרשיט

 נבדקים

 נינבדקים ב 60לת ההפקה כללה מט. בנות 28מתוכם , 2;4-6;7 ניב ילדים 54השתתפו מטלת ההבנה ב

תוך כל ספר הילדים בתיאור הגילים ומ. מהנבדקים השתתפו בשתי המטלות 50. בנות מהם 29, 2;4-6;7

 .1קבוצת גיל מוצג בטבלה 

 
 וגילם המשתתפים במטלות ההבנה וההפקהמספר . 1טבלה 

 הפקה  הבנה 

 פרמס 
 נבדקים

גיל ממוצע  טווח גיל
 )ת"ס(

 פרמס 
 נבדקים

 גיל ממוצע  טווח גיל
 )ת"ס(

 8;2 (0;3) 11;4-2;2 7   8;2 (0;3)  11;4-2;2 7 בני שנתיים
    5;3 (0;3) 9;1-3;3 14     5;3 (0;3) 9;0-3;3 12 בני שלוש
 5;4 (0;3) 10;0-4;4 15  7;4 (0;3) 10;1-4;4 11 בני ארבע
 6;5 (0;3) 10;2-5;5 14   5;5 (0;3) 10;0-5;5 14 בני חמש
 4;6 (0;2) 7;2-6;6 10   4;6 (0;2) 7;0-6;6 10 בני שש

 
 כלים

 בנהמטלת הה

כללו  ומחציתם) 15,13,11דוגמאות ראו (כינוי גוף  כללו םת מהמשפטימחצי. משפטים 72כלל  דקהמב

 עם משפטים 24, )11-12דוגמאות ( משפטים מחובריםהיו  24 ):16,14,12דוגמאות ( כינוי רפלקסיבי

סוג משפט נשמר  עבור כל). 15-16דוגמאות (משפטי זיקת נושא  24-ו) 13-14דוגמאות (שיעבוד לפועל 

, שליש בכל תנאי היו בנקבה( שון זכר למשפטים שהוצגו בלשון נקבהאיזון בין המשפטים שהוצגו בל

שני שמות עצם בזכר או (היה אחיד בכל משפט המין הדקדוקי של שני שמות העצם . )ושני שליש בזכר

 .בבחירת הקודמןנטיית כינוי הגוף על מנת למנוע רמז של  ,)שני שמות עצם בנקבה
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את המשפט והתמונה השניה  תאמהתמונה אחת  :תמונות בזמן הקראת המשפט הוצגו בפני הילד שתי

  .1כפי שניתן לראות בתמונה , קודמן שגוי כמושא כללה

התמונות . סוג המשפטאותו על ברצף פעמים ש וכך שלא תהיה חזרה של יותר משל הוצגוהמשפטים 

ם הוצגו המשפטי .מיקום תמונת המטרההוצגו כך שלא תהיה חזרה של יותר משלוש פעמים ברצף של 

 .באותו סדר לכל הנבדקים
 

 .אותו סיבן הפינגוויןנפגשו ואז  פינגוויןוה הילד  )11(

 . עצמואת  סיבן הפינגוויןנפגשו ואז  פינגוויןהילד וה  )12(

 .אותוסיבן שהפינגווין  סיפר הילד  )13(

 .את עצמוסיבן  שהפינגווין סיפרהילד  )14(

 .אותוסיבן  הילדאת  פגשהפינגווין ש )15(

 .את עצמוסיבן  את הילד פגשש הפינגווין )16(

 
 הליך

, )ותכותבאחת מה( של עברית דוברת ילידיתעל ידי  לוהמשפט הושמע . בנפרד בחדר שקטדק כל ילד נב

את  תאמהתמונה אחת כאמור , זו מעל זו בעמוד אחדלבחור אחת משתי תמונות שהוצגו הוא התבקש ו

בכל צמד תמונות  .1ונה כפי שניתן לראות בתמ, קודמן שגוי כמושא כללההמשפט והתמונה השניה 

דמות אחת שפועלת על הדמות  –בתמונה אחת התבצעה פעולה טרנזיטיבית , הופיעו אותן דמויות

ללא צופה והשניה , דמות אחת פועלת על עצמה, ובתמונה האחרת התבצעה פעולה רפלקסיבית, השניה

נבדק שינה את בהם השבמקרים . לא היתה מגבלת זמן והמשפט הושמע לנבדק שוב לבקשתו. מעש

בתחילת המבדק הוצג לכל ילד תרגול קצר . רק התגובה הסופיתקודדה  ,תגובתו באופן ספונטני ומיידי

 .של המשימה

 
 .פעולה טרנסיטיבית: למטה, פעולה רפלקסיבית: למעלה .1תמונה 
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 מטלת ההפקה

שעושה  חתא דמותעליונה הציגה התמונה ה. כל פריט כלל זוג תמונות: פריטים 16כללה המטלה 

בתנאי שבדק כינוי : דמויותוהתמונה התחתונה הציגה את אותו זוג  ,פעולה כלשהי על דמות אחרת

 ללא מעשוהדמות השניה צופה בה , דמות ראשונה מבצעת את אותה פעולה על עצמהה ,רפלקסיבי

ה ראשונה עושה פעולה אחרת על הדמות השניהדמות ה, בתנאי שבדק הפקת כינוי גוף; )2תמונה (

 הזכירהועל ידי כך גם (בה ותיארה את המתרחש הצביעה על התמונה העליונה  נסייניתה. )3תמונה (

פריטים מה 8לגבי . לגבי הפעולה בתמונה התחתונהאת הנבדק כ שאלה "ואח ,)לילד את שמות הדמויות

 ללהכתשובת המטרה אחרים פריטים  8-וב ,כינוי רפלקסיבי כללה) המטרהתשובת (התשובה המצופה 

. מאותו סוג כינויעל  רצופות הוצגו כך שלא תהיה חזרה של יותר משלוש פעמיםהפריטים . כינוי גוף

המתייחסת לתמונה התגובה הנמדדת היתה התשובה  .הפריטים הוצגו באותו סדר לכל הנבדקים

 .התחתונה

היו ים כל הפעל. גם במטלת ההפקה שתי הדמויות היו מאותו מין דקדוקי, בדומה למטלת ההבנה

-מתוך שמונת הפעלים הרפלקסיביים היו פעלים המאפשרים אופרציה מורפו ארבעה. טרנזיטיביים

המטלה נבנתה , עם זאת). 'מסרק את עצמו'במקום  'מסתרק': הלדוגמ(רפלקסיבי  פועלפונולוגית של 

טרה לבין משפט המ") הילד סירק את הסוס: "2תמונה (הציגה  נסייניתהמשפט שהכך שהניגוד בין 

 .)הסתרק( פועל רפלקסיבישל  ולא כינוי רפלקסיביעודד הפקה של ) "סירק את עצמו("

 

 כינוי רפלקסיביצמד תמונות ששימשו לדיבוב  .2תמונה 
 ?מה הילד עשה אחר כך. בהתחלה הילד סירק את הסוס: הנסיינית

 .את עצמוסירק ) הילד/ הוא(: תגובת המטרה
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 לדיבוב כינוי גוף צמד תמונות ששימשו  .3תמונה 

 ? מה המלך עשה לילד אחר כך, בהתחלה המלך הלביש את הילד: הנסיינית
 .אותונידנד ) המלך/ הוא(: תגובת המטרה

 
 הליך

לפני תחילת מטלת . )ותאחת מהכותב( על ידי דוברת ילידית של עברית בנפרד בחדר שקט דקכל ילד נב

תיארה את התמונה העליונה  נסייניתה .מה את ההליךוהדגי ותתמונזוג הציגה לנבדק  נסייניתה ,ההפקה

המפגש הוקלט ותועתק הן . לא היתה מגבלת זמן. עבור כל פריט ושאלה שאלה על התמונה התחתונה

ומחצית נבדקו  כמחצית מהנבדקים נבדקו במטלת ההבנה ואחריה במטלת ההפקה. במהלכו והן לאחריו

 .נבדקו בימים נפרדים במטלות ההבנה וההפקה) שולשנתיים ושבני (הנבדקים הצעירים  .בסדר הפוך

התגובות הלא תואמות . לא תואמת את המטרהשלתגובת מטרה ותגובה מוינו התגובות , תעתוקהלאחר 

שם עצם , )כינוי גוף במקום כינוי רפלקסיבי ולהפך(כינוי גוף לא תואם : ננו לפי הקריטריונים הבאיםיצו

בהן היה שתגובות . אין תגובה ,כינוי הרפלקסיביהאו  וי הגוףהשמטת כינ, מלא בעמדת כינוי הגוף

או ' רחץ': הלדוגמ(שימוש בפועל אחר מהפועל המצופה אולם נשמר מבנה הארגומנטים של הפועל 

תגובה שלא תאמה את  ,יטיביהפקה של פועל אינטרנז. נספרו עם תגובות המטרה) 'סיבן'במקום ' ליטף'

מסנוור "במקום " עושה אור על סבא: "הלדוגמ( כתיאור אחר ונספרמחוות ידיים  או, המטרהתגובת 

 .)"מרים אותו"במקום " הוא מטפס על החדק", "אותו

 

 תוצאות

אך שש  י גוף עד גיליל כינובהבנה ש מתקשיםהממצא העיקרי במחקר זה הוא כי ילדים דוברי עברית 

שלושת צא הבדל משמעותי בהבנה בין נמחשוב לציין כי . ארבעמגיל ם כבר יירפלקסיב יםכינוימבינים 

 טובהיה ) שבהם הקודמן סמוך לכינוי הגוף(זיקה הבמשפטי גוף  יבהבנת כינויהביצוע : סוגי המשפטים

שבהם הקשר בין הקודמן לכינוי הגוף חוצה ארגומנט , באופן מובהק משני סוגי המשפטים האחרים
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עבור ) 'את עצמו'( כינוי רפלקסיביות של מאפשרים פרשנילדים שעדיין ממצא חשוב נוסף הוא ש .אחר

גוף  בכינויבחלק מהמקרים הם משתמשים ו, מראים דפוס דומה גם בהפקה, בהבנה) 'אותו'(כינוי גוף 

בשלושת סוגי  ההבנהמבדק ממצאי  מוצגיםחלק הראשון של התוצאות ב .רפלקסיביבמקום בכינוי 

 הקשר מוצגלבסוף וההפקה  מבדקממצאי ים מוצגבחלק השני , וההשוואה ביניהם המבנים התחביריים

  .בין הבנה והפקה

 
 הבנה

 כינויי גוף

 .1 תרשיםכפי שניתן לראות ב, ששעד גיל  80%-הביצוע של הנבדקים בהבנת כינויי גוף היה נמוך מ

" אותו"הילדים התקשו מאד בפירוש של , שנבדקו בכל אחת מחמש קבוצות הגיל כיהוא חשוב ממצא 

בכל ) חיבור ושעבוד( פיע צירוף שמני חוצץ לינארית בין כינוי הגוף לקודמנושבהם הובתנאים 

 . ההבנה השתפרה, הקודמן הנכון היה קרוב לכינוי הגוףאך כאשר המשפט הוצג באופן שבו , הגילאים

ולא , )t <1.43, p > .18(הגיל באף אחת מקבוצות  יםעבדושמו משפטים מחובריםלא נמצא הבדל בין 

גם לא . t(53) = 0.77, p = .45 ,ברמת הקבוצה כולה יםעבדושמו משפטים מחובריםין נמצא הבדל ב

הביצוע : יםעבדושמבין זיקת נושא לבין משפטים ו משפטים מחובריםבין לזיקת נושא בין נמצא הבדל 

 ,t(53) = 4.60 ,מחובריםבהשוואה ל הןמובהק  היה גבוה באופן ת נושאגוף במשפטי זיק יבהבנת כינוי

p < .001, והן בהשוואה למשועבדים, t(53) = 3.54, p < .001. בחישובים הבאים השווינו את , לכן

לביצוע במשפטים שבהם , יחד) יםעבדושמו מחוברים(הביצוע במשפטים שבהם יש תלות חוצה 

 ). זיקת נושא(הקודמן הנכון קרוב לינארית לכינוי הגוף 

לינארית בין  קירבהב יותר את המשפטים שבהם היתה נמצא כי הילדים הבינו במובהק טו בהשוואה זו

 מאשר כאשר התלות בין כינוי הגוף והקודמן חצתה ארגומנט אחר) זיקת נושא(כינוי הגוף לקודמן 

זיקה המשפטי הביצוע ב, בכל אחת מקבוצות הגיל. t(53) = 4.71, p < .001 ,)מחוברים ומשועבדים(

הקבוצות  ארבעהבדל שהיה מובהק ב, ם והמשועבדיםם המוחוברימשפטיהיה טוב יותר מהביצוע ב

  .2כפי שניתן לראות בטבלה , מגיל שלוש עד שש

 
 משפט לתמונה בשלושת סוגי המשפטיםי גוף במטלת התאמת הבנת כינו .1 תרשים



 בלבן ופרידמן, נובוגרודסקי     10

 ליאבהבנת כינויי גוף עם וללא תלות חוצה וקודמן לוקשיעור הביצוע הנכון . 2טבלה 

 גיל
לי אקודמן לוק

 הזיק
 תלות חוצה

 חיבור ושעבוד
 בין  השוואה

 קודמן לוקאלי ותלות חוצה
2 73% 65% t(6) = 1.16, p = .14 

3 79% 69% t(11) = 1.89, p = .04 

4 81% 72% t(10) = 1.82, p = .05 

5 77% 64% t(13) = 3.63, p = .002 

6 90% 83% t(9) = 1.78, p = .05 

 

 רפלקסיביים םיכינוי

 .2 תרשיםכפי שניתן לראות ב ,שנים 4מגיל  כבר 80%-היה גבוה מ בייהביצוע בהבנה של כינוי רפלקס

היו הבדלים ניכרים לא במשפטים עם כינויים רלפקסיביים , כינויי גוףבאשר להבנת  בניגוד לממצאינו

מכיוון שהקודמן הקרוב  ,ישנה תלות חוצה, במקרה של כינוי רפלקסיבי, שבהם(בין משפטי הזיקה 

כון נהשבהם הקודמן , יםעבדושמהו מחובריםהמשפטים הלבין  )ותר לרפלקסיבי הוא הקודמן השגויבי

כינוי  פירוששבו , ההבדל היחיד בין סוגי המשפטים נמצא רק בגיל חמש. סמוך לכינוי הרפלקסיבי

 .ריםם המשועבדים והמחובמשפטיבממובהק בגרוע במשפטי זיקה היה  לקסיבירפ

כאשר הם מופיעים במשפט להבנה ים קשים ביותר ינמצא כי הרפלקסיב, בגיל שנתיים עד ארבע

הכינוי ים טובה יותר כאשר ירפלקסיבכינויים נת ים אלה הבאבגיל. )2תרשים ( משועבד לפועל

באף אחת מקבוצות  מובהקהיה לא ההבדל אך , א במשפט זיקה או במשפט מחוברצנמ יהרפלקסיב

 משפטי וההבדל בין, הופכים לקשים ביותר ת הנושאומשפטי זיק, ל חמש המצב משתנהבגי. הגיל

 המשפטים המחוברים והמשועבדיםלבין  הזיקהמשפטי כמו גם בין , מחובריםהמשפטים ל הזיקה

מעט נמוך יותר מבמשפטים עדיין  משפטי זיקהבגיל שש הביצוע ב. )p = .02( הוא מובהק ,יחדיו

שההשפעה של סוג המשפט על הבנת , נראה אם כך. אך לא במובהק ,שבהם הקודמן לוקאלי

 .היא מועטה ,ונה מכינויי גוףבש, יםירפלקסיב

 
 משפט לתמונה בשלושת סוגי המשפטים התאמתבמטלת  כינוי רפלקסיביהבנת  .2 תרשים
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  קסיבייםהרפל םכינוייההשוואה בין כינויי הגוף ו

 "את עצמו"ו" אותו"בין מספר הילדים שהתקשו בפירוש של  ותההשוואמוצגות  4-ו 3בטבלאות 

מהילדים כל אחד אחרי גיל שלוש , 3פי שניתן לראות בטבלה כ. ושיעור הביצוע הנכון בתנאים השונים

גם במשפטי זיקה וגם במשפטים עם , םירפלקסיביבכינויים רמת ניחוש  ביצע מעל )פרט לשלושה(

בני , אשר אפילו ילדים מקבוצת הגיל הבוגרת ביותר, וזאת בניגוד גמור לכינוי הגוף, ליאהקודמן הלוק

 . התקשו בהבנתם וביצעו ברמת ניחוש, השש

ניתן להסיק בזהירות שלא ניתן לומר כי ילדים באופן כללי אינם משתמשים בעקרונות , כלומר

משים בעקרונות תחביריים ככל אלא שהם משת, תחביריים ופשוט בוחרים את הקודמן הקרוב ביותר

, כמו במקרה של כינויי גוף, ואילו כאשר מבנה מסוים טרם נרכש, שרכישת השפה שלהם מאפשרת להם

 .אזי הם מאפשרים לעצמם לבחור את הקודמן הלוקאלי גם כאשר הוא אינו הקודמן המתאים תחבירית

 
 תנאיםרמת ניחוש בכל אחד מהבמספר ילדים שביצעו . 3טבלה 

 עצמו  תואו  

 גיל
מספר 

הילדים 
 בקבוצה

 ת ארגומנטייחצ
 חיבור ושעבוד

 לי אקודמן לוק
 זיקה

ת יחצי 
  ארגומנט

 זיקה
  ליאקודמן לוק

 חיבור ושעבוד

2 7 4 2  5 4 

3 12 6 2  4 4 

4 11 3 2  1 0 

5 14 7 5  2 0 

6 10 3 1  0 0 
 8 12  12 23 54 סהכ

 

 ליאעם וללא תלות חוצה וקודמן לוק יםיכינויי גוף וכינויים רפלקסיבשיעור הביצוע הנכון בהבנת . 4טבלה 

עצמואת   אותו   

קודמן  גיל
 לי זיקהאלוק

ת יחצי
 ארגומנט

 חיבור ושעבוד
 השוואה

 
  ת ארגומנטייחצ

 זיקה
  ליאקודמן לוק

 השוואה חיבור ושעבוד

2 73% 65% t(6) = 1.16, p = .14  60% 58% t(6) = 0.11, p = .46 

3 79% 69% t(11) = 1.89, p = .04  75% 72% t(11) = 0.45, p = .33 

4 81% 72% t(10) = 1.82, p = .05  90% 91% t(10) = 0.27, p = .40 

5 77% 64% t(13) = 3.63, p = .002  87% 93% t(13) = 2.30, p = .02 

6 90% 83% t(9) = 1.78, p = .05  93% 96% t(9) = 1.34, p = .11 

 

כ "סהבחישוב , שנים 2-6בין גיל  כינוי רפלקסיביאת התפתחות ההבנה של כינוי גוף ו מראה 3 יםתרש

  .יחד יםהמשפטסוגי שלושת הביצועים ב
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  שנתיים עד שש איגילב) את עצמו( כינוי רפלקסיביו )אותו( הבנת כינוי גוף .3 תרשים

 
) מעבר לסוגי מבני המשפט( סיביכינוי רפלקבתהליך רכישת כינוי גוף וניתן לבחון את ההבדל 

השוואת ב, כל אחד מהכינוייםב בין קבוצות הגיל השונותהשוואת הביצוע ב: אמצעות מספר ניתוחיםב

השוואת מספר הנבדקים שביצעו מעל בו, כינוי רפלקסיביקבוצת גיל בין כינוי גוף ו תוך כלהביצוע ב

 .רמת ניחוש בכל קבוצת גיל לגבי כל אחד מהכינויים

, שנתיים ושלושגיל בין קבוצות הגיל השונות לא נמצא הבדל בין  בהבנת כינוי גוףבהשוואת הביצוע 

t(17) = 1.39, p = .09 , שלוש וארבעבין גיל, t(21) = 0.58, p = .28, ארבע וחמשגיל ין בו, 

t(23) = .98, p = .16 .הקוההבדל נמצא מובבהבנה  משמעותית חלה עליה חמש לגיל ששגיל ין ב, 

t(22) = 2.16, p = .02 . אצל ילדים דוברי עברית ששהבנת כינוי גוף נרכשת בגיל מעיד כי ממצא זה ,

 .80%וזהו גם הגיל שבו הביצוע עולה מעל 

, שנתיים ושלושהבדל מובהק בין גיל נמצא , כינוי רפלקסיביבהבנת  בין קבוצות גיל בהשוואת הביצוע

t(17) = 2.35, p = .01,  לוש וארבעשובין גיל, t(21) = 3.01, p < .01 . לא הביצוע גבוה ו ארבעמגיל

 ובין חמש לשש,  t(23) = 0.13, p = .45,לחמשארבע נמצא הבדל מובהק בין גיל 

t(22) = 1.27, p = .1 .אצל ילדים דוברי  כינוי רפלקסיבינרכשת הבנת  ארבעגיל זה מעיד כי ב ממצא

 .90%ומגיל זה עולה הביצוע מעל , עברית

בשתי קבוצות  גיל נמצא כיה אחת מחמש קבוצותבכל  רפלקסיבילכינוי כינוי גוף בין בהשוואת הביצוע 

 ,מובהק לא הבדלוך למדומה ונהיה הביצוע בשני סוגי הכינויים  )שנתיים ושלוש( הגיל הצעירות

t(6) = 1.5, p = .18 t(11) = 0.15, p = .88 ,ת ההבנה של בהם מתפתחש ,ארבע וחמשבגילאי . בהתאמה

  ;t(13) = 4.06, p < .01,מובהקהבדל ה ,מהכינוי הרפלקסיבי כבר הושלהאילו רכישת כינוי גוף ו
t(10) = 2.96, p = .01 . אין יותר הפער מצטמצם והקפיצה ברכישת כינוי גוף מביאה לכך ששש בגיל

 .t(9) = 1.68, p = .12 ,בהבנה בין שני סוגי הכינוייםהבדל מובהק 
בתהליך תומכת  שני הכינוייםבבכל קבוצת גיל  ניחושמעל רמת שביצעו הנבדקים  מספרת השוואגם 

מטלת בש נמצא .3בטבלה  כפי שניתן לראות ,כינוי רפלקסיבירכישה שונה של כינוי גוף בהשוואה ל

ואילו , ארבעמעל רמת ניחוש החל מגיל  ביצעו) פרט לשלושה(הנבדקים כל  ,כינוי רפלקסיביהבנת 
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ובקבוצת גיל , רמת ניחושבין שליש מהנבדקים ביצעו יעד ארבע וחמשינוי גוף בקבוצת גיל בהבנת כ

 .רמת ניחושבנבדק אחד ביצע רק  שש

בדומה , שנתייםכיך רכישת כינוי גוף בתהל מקדים את כינוי רפלקסיביתהליך הרכישה של , לסיכום

את וק את הביצוע בהפקה החלק הבא של התוצאות בוד .לגבי שפות אחרותבמחקרים  שנמצא למה

 .ההפקהבמטלת  הביצועו הביצוע במטלת ההבנההקשרים בין 

 

 הפקה

מוכנים לקבל ילדים כל עוד , בתהליך ההתפתחות. לממצאי ההבנה זהה התמונממצאי ההפקה מראים 

כינוי דורש כינוי גוף בתנאי שמדי פעם  מפיקיםהם גם , הבנההלכינוי הגוף במטלת קודמן מקומי 

ילדים הפיקו כינוי גוף בתנאי , ששגם בגיל , בכל קבוצות הגיל. 5 כפי שניתן לראות בטבלה ,יקסיברפל

יה יהולכת ופוחתת עם העל כינוי רפלקסיביכמות ההפקות של כינוי גוף במקום . כינוי הרפלקסיביהשל 

  ).17(-מוצגת ב כינוי רפלקסיבישל הפקת כינוי גוף במקום  הדוגמ. בגיל

 . "...בהתחלה הילד סירק את הסוס": 2את תמונה  מתארת נסייניתה )17(
שבו הילד מסרק , הציור התחתוןתוך שהיא מצביעה על (" ?עשה אחר כך הילדמה ": ושואלת 

 )את עצמו

 "אותוסירק " :הנבדקת עונה
 

 ממוצע הפקות באחוזים עבור כל קבוצת גיל .5 טבלה

 )תואו(כינוי גוף : מטרה )את עצמו( כינוי רפלקסיבי: מטרה 

כינוי  גיל

 רפלקסיבי

כינוי 

 גוף

שם 

 עצם

השמטת 

 רפלקסיבי

אין 

 תגובה

תיאור 

 אחר

פועל 

 רפלקסיבי

כינוי  כינוי גוף

 רפלקסיבי

שם 

 עצם

השמטת 

 כינוי גוף

אין 

 תגובה

תיאור 

 אחר

2 15 26 0 15 17 24 4 68 2 7 4 7 14 

3 42 32 0 6 6 12 2 70 0 4 13 2 12 

4 81 11 0 2 3 4 0 89 1 4 2 2 3 

5 71 21 0 0 1 6 2 90 1 4 4 1 0 

6 74 14 0 0 0 10 3 91 1 1 4 0 3 
 .כינוי רפלקסיביהפקת כינוי גוף במקום : את הטעות החשובה המדגישהמוצללת  ההעמוד. תגובות המטרה מודגשות

  

 את'במקום ' אותו'(כינוי גוף  בעיקרהם הפיקו בתיאור סיטואציה רפלקסיבית  כאשר הנבדקים טעו

כפי שניתן  ,עם הגילשיפור  בהפקת כינוי גוף ניכרגם  .עם העליה בגילאלה פחתו ת יוטעו). 'עצמו

כמעט אף פעם , בתיאור מצב של פעולת דמות אחת על אחרתחשוב לציין כי  אולם .5בטבלה לראות 

גוף כינוי במקום  כינוי רפלקסיביכלומר של בחירת , בחירת הכינוי הלא נכון שללא מופיעה טעות 

  ).מקרים בלבד 3-גוף ברפלקסיבי נבחר במקום כינוי (

וכינויי גוף הופקו , םיהרפלקסיביבשל העובדה שהקושי בכינויי גוף התבטא דווקא בהפקות במצבים 

בכל קבוצות הגיל הופקו פחות , במקומות שבהם היו צריכים להיות מופקים כינויים רפלקסיביים

  הבדל זה היה מובהק בקבוצות של בני השנתיים. כינויי גוףים מתאימים מאשר יכינויים רפלקסיב

)t(6) = 4.55, p = .004( ,חמשהובני , בני השלוש )t(13) = 2.12, p = .05 ,t(13) = 2.22, p = .05( ,
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עם , ממצא זה משלים את התמונה המתקבלת מטעויות הנבדקים. אצל בני הששכבר לא היה מובהק ו

גיל בו כבר יש , ובגיל שש שנים, כינוי גוף וכינוי רפלקסיבי הולך ונעלם העליה בגיל ההבדל בין הפקת

 .  לא נמצא הבדל בהפקה בין כינוי גוף וכינוי רפלקסיבי, עדות לרכישה של כינוי גוף בהבנה

 כמעט שלא היו מקרים של .המטלהמאפייני בעיקר על  מלמדותהחלופות האחרות שהילדים הפיקו 

. כל קבוצות הגילב ,)הסתבן במקום סיבן את עצמו(קסיבי לום כינוי רפבמק הפקת פועל רפלקסיבי

לעידוד הפקת כינוי רפלקסיבי גם עבור פעלים שבהם קיימת ככלי יעילות המטלה ממצא זה מצביע על 

באחוזים נמוכים בכל הופיעה הפקת שם עצם במקום כינוי גוף  .אפשרות של הפקת פועל רפלקסיבי

 הים אלממצא. אפשרית קדוקיתוהיא מהווה תגובה ד של ירידה עם העליה בגילללא כיוון  קבוצות הגיל

שבהן , אור תמונהיות תלהפקת כינוי גוף בהשוואה למטל הנוכחיניסוי הביעילות מטלת כים תומ

שבו , הלדוגמ ,2009, ושותפיה Spenaderבמחקרם של  כמו( עצםשמות של הפקות מרובות  מותיקי

 בסיווג זה .'תיאור אחר'סוג נוסף של תגובות קודד כ .)מקרים בממוצעמה 38%-בהופקו שמות עצם 

הפקה הכרח על קושי בולא העידו במהמצופה לתמונה המוצגת  ותת שוניובעיקר התייחסונכללו 

). שוכב במיטה ומתכסהנסיך  מוצגבה שבתמונה  'מכסה את עצמו'במקום  'הולך לישון': הלדוגמ(

. והן בהתייחס לכינוי גוף כינוי רפלקסיביהן בהתייחס ל ,עליה בגילם הקטן ע מסוג זהמספר ההפקות 

שען על ייכולת של ילדים להעליה בעדות לעם העליה בגיל ' תיאור אחר' הפקתירידה בניתן לראות ב

ילדים מבינים את  ,עם העליה בגיל .פועל במשפט המטרההימינג בבחירת יהמשפט המקדים כפר

היות מתוארת גם באמצעות למרות שתמונת המטרה יכולה ל פטיםני המשהאנלוגיה הנדרשת בין ש

 יכינוי רפלקסיבעם העליה בגיל הן עבור ' אין תגובה'כמו כן ניכרת ירידה בטעות מסוג  .פעלים אחרים

 . עדות לקושי כללי במטלה בשתי קבוצות הגיל הצעיר, והן עבור כינוי גוף

 

 הקשר בין הבנה והפקה

בהקשרים הפיקו כינוי גוף בין הבנה והפקה בדקנו האם הנבדקים ש היעל מנת לבחון את הסימטר

נתנו פרשנות של גם , )כינוי רפלקסיביכלומר כינוי גוף במקום (שבהם הקודמן היה הקודמן המקומי 

והאם אלה , "את עצמה ליטפההפיה "כ" אותה ליטפההפיה "כלומר הבינו את  ,כינוי גוף מקומי בהבנה

נבדקים נבחנו הן  50 .יםירפלקסיב כינויי גוף כבר לא הפיקו כינויי גוף במקוםשכבר שלטו בהבנה של 

ביצעו את מטלת ההבנה מעל הראו שליטה מלאה בהבנת כינויי גוף ונבדקים  10 :בהבנה והן בהפקה

  .רפלקסיביכינוי  במקוםכינוי גוף אף אף אחד מהם לא הפיק  .90%

עשו התקשו בהפקה והנבדקים  50מתוך  25: והבנהגם בכיוון ההפוך נמצאה סימטריה בין הפקה 

עדיין התקשו בהבנה הללו נבדקים ה 25כל . רפלקסיביבמקום כינוי גוף  תהפקאחת של טעות לפחות 

 אף גרוע  ,מהם 22 ,מרביתם ואצל( 90%-היה נמוך מהבנה מבדק ההביצוע שלהם בו, של כינויי גוף

במקום אחד כינוי גוף לפחות הנבדקים שהפיקו , )משפטים 4(מהמשפטים  11% -לפחות ב: 3F3)78%-מ

  .קסיבית עבור משפטים עם כינוי גוףבהן מופיעה פעולה רפלשבחרו תמונות כינוי רפלקסיבי גם 

                                                           
היו מהילדים , ועדיין הפיקו כינויי גוף לתיאור מצב רפלקסיביבהבנת כינויי גוף  89-ל 78ת הילדים שביצעו בין שלוש 3

ביים כלומר ייתכן שאצלם הטעות בהפקה נבעה מקושי ברפלקסי( ים בהבנהיהבודדים שביצעו ברמת ניחוש ברפלקסיב
 .)דווקא
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 ,בתזמון תהליך הרכישה של כינוי גוף לעומת כינוי רפלקסיביהבדל  נמצאההבנה  במטלת, לסיכום

רכישת ההבנה של , כבר בגיל ארבע נרכש פלקסיביכינוי רשבעוד . בדומה לממצאים ממחקרים קודמים

עדיין לא השלימו את תהליך ש וגם בגיל זה נמצאו נבדקים, ששגיל סביבות ב מתרחשת רקכינוי גוף 

לפני שהבנת , בתהליך הרכישה. רפלקסיביים כינוייםי גוף כל כינויי גוף והבינו לעיתים כינויהרכישה ש

הם : שם העצם הקרוב לינארית לכינוי הגוף ת הפרשנות שלמאפשרים אילדים , כינוי גוף מושלמת

בהשוואה , מבינים טוב יותר משפטים עם כינוי גוף בהם הקודמן הנכון הוא הקרוב לכינוי הגוף

בהבנת כינויים . שם עצם אחר בין כינוי הגוף והקודמן הנכוןחוצץ בהם שלמשפטים עם כינוי גוף 

בבחינת הסימטריה  .ס לכינוי הרפלקסיבי הינה חלשה יותרהשפעת מיקום שם העצם ביח, רפלקסיביים

שהפיקו כינוי גוף במקום כינוי רפלקסיבי גם התקשו בהבנה של נמצא שכל הנבדקים , בין הפקה והבנה

כבר לא הפיקו כינויי גוף במקום , כינויי גוף של ואלה שכבר שלטו בהבנה, משפטים עם כינוי גוף

  .םירפלקסיבי

 

  דיון

 .בעברית םיירפלקסיב םיגוף וכינוי ירכישת כינויה שלושה ממצאים מרכזיים באשר להעלהמחקר 

בשפות רבות בדומה לממצאים , י גוף היא מעוכבת בעבריתכינוירכישת  כי מעידהבנה המבדק  ,ראשית

 ,הולנדית ,Chien & Wexler, 1990; Jakubowicz, 1984; Wexler & Chien, 1985 ,אנגלית( אחרות

Koster, 1993; Philip & Coopmans, 1996 ואיסלנדיתSigurjónsdóttir & Hyams, 1992 (.  ילדים

לעיתים קודמן שגוי  ועד אז הם בוחרים, דוברי עברית מתחילים להבין כינויי גוף רק בסביבות גיל שש

 שולטים בהבנת כינויים הם, לעומת זאת. שמביא לפירוש כינוי הגוף ככינוי רפלקסיבי, לכינוי הגוף

של מחקר זה הוא שבשלב שבו ילדים עדיין אינם וחדש ממצא חשוב . רפלקסיביים כבר בגיל ארבע

נוטים ילדים . ישנה חשיבות למיקומו הלינארי של הקודמן ביחס לכינוי הגוף, שולטים בהבנת כינויי גוף

עצם הולכן מבינים טוב יותר משפטים שבהם שם , העצם הקרוב לינארית לכינוי הגוף בשם לבחור

לקודמן  שם עצם כלשהו חוצץ בין כינוי הגוףהקרוב לכינוי הגוף הוא הקודמן הנכון מאשר כאשר 

: ההבנהשעלה במטלת את אותו קושי  ףמשקההפקה הביצוע של הילדים במטלת  ,ולבסוף. הנכון

ף מפיקים כינוי גוו, בהקשר התחבירי הנכוןת כינוי גוף פקילדים דוברי עברית מתקשים בהבשלב שבו 

  .מתקשים בהבנת כינויי גוףגם הם , כינוי רפלקסיבי במקום

 

 ?בהבנת כינויי גוףמתקשים ילדים צעירים מדוע 

בין  ברכישה היא שההבדל, זהמחקר ממצאי ואשר נפסלת על ידי , אפשרות אחת שהיתה יכולה לעלות

מהקודמן של כינויי  ים קרוב יותריים נובע מכך שהקודמן של רפלקסיביכינויי גוף וכינויים רפלקסיב

כלומר , ניתן להשוות מקרים שבהם המרחק בין הכינוי לקודמן שווה, כדי לבחון אפשרות זו. גוף

להשוות מקרים שבהם הכינוי הרפלקסיבי רחוק מהקודמן שלו באותה מידה שכינוי הגוף רחוק 

ם עם כינויים כאשר בוחנים את המקרים במחקר זה שבהם ילדים נדרשו להבין משפטי. מהקודמן שלו

, בתנאי מרחק זהיםניתן לראות כי , קודמןששם עצם אחר חוצץ בינם לבין ה, ם רחוקיםירפלקסיבי

את המשפטים עם הבינו הילדים בני הארבע והחמש ו, םינשמר ההבדל בין כינויי גוף ורפלקסיבי
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הבינו את ילדים ה, מכך תרהי. ים הרחוקים טוב יותר מאשר את כינויי הגוף הרחוקיםיהרפלקסיב

, מכאן עולה. יםטוב יותר מאשר משפטים עם כינויי גוף קרובים הרחוקים אף יהמשפטים עם הרפלקסיב

כינוי גוף או כינוי ( וקיומו של צירוף שמני נוסף בין הקודמן לבין הכינוי האנאפורי כי המרחק הלינארי

אך , לקושי אינו הסיבהמרחק הש, אנו נציע. כינויי גוףהבנת לקושי בהבסיסית אינו הסיבה  )רפלקסיבי

המרחק , מתאים תחבירית-לפסול את הקודמן הלא ילדים עדיין אינם יכוליםוה יש קושי בהבנה כל עוד

 .הלינארי והתלות החוצה הם משתנה שמשפיע על בחירת הקודמן

גרודזינסקי וריינהרט אחד ההסברים המקובלים לבסיסו של הקושי בכינויי גוף הוצע על ידי 

)Grodzinsky & Reinhart, 1993; Reinhart, 2011( .בהבנת קושי של ילדים צעירים הציעו כי ה הם

נדרש השומע , במהלך עיבוד משפטים עם כינוי גוף. שלהם קיבולת העיבודמגבלת כינויי גוף נובע מ

הפועלת , כבילה :שני יצוגים של קשרים אפשריים בין כינוי הגוף והקודמןולהשוות במקביל  לייצג

4Fרפרנס-וקו, התאם לחוקי הכבילה ומחייבת קודמן לא לוקאליב

יחס המייצר מצב של הצבעה על אותו , 4

רפרנס מתקבל רק -יחס של קו. גם קודמן לוקאלי לכינוי הגוףוכך מאפשר , ללא כבילה, אובייקט בעולם

דזינסקי גרולפי . ומוצאים שהם יוצרים פירושים נבדלים, כאשר עורכים השוואה בין שני הייצוגים

השוואה הם אינם מסוגלים לבצע , ילדים צעירים היא מוגבלת קיבולת העיבוד שלמכיוון ש, וריינהרט

שני מ דכל אחעשויים לקבל  גם לכן הם. מסוגי הקשרים כאפשריכל אחד ולכן הם עשויים לקבל , זו

ירה של בחעד להבשלת היכולת החישובית שמאפשרת השוואה ו, אפשרישמות העצם במשפט כקודמן 

גרודזינסקי וריינהרט הציעו את הגישה הזו ( 5F5.מקומיכלומר את הקודמן שאינו , Bהקודמן לפי תנאי 

אך ניתן להחיל התייחסות דומה גם לקושי המקביל , להסבר הקושי של ילדים בהבנת כינויי גוף

ה ומשפיעים נכנסים לתמוננוספים משתנים , באופן זה יכולת העיבוד מוגבלתל עוד יתכן שכ ).בהפקה

 . הקירבה הלינארית בין שם העצם לבין כינוי הגוף –ובפרט , על בחירת הקודמן

, )2009 ,ועמיתיהSpenader ( כינויי גוף להשפעת מבנה המשפט על ההבנה שלשניתן  הסבר אחר

נוטים לייחס  ,שעדיין לא רכשו את תנאי הכבילה, צעיריםילדים שהוא , סותריםשממצאינו הנוכחיים 

 Spenaderמציעים , הכך לדוגמ. )כלומר הרכיב במשפט שעליו מדברים( ינוי הגוף לטופיקאת כ

 התנין הוא הטופיק ולכן קל" הפיל מכה אותו. פה אתה רואה תנין: "במשפטי מיקוד כגון ,ועמיתיה

במחקר הנוכחי בדקנו שני סוגי משפטים שבהם היה  6F6."אותו"כקודמן של כינוי הגוף  ולזהותילדים ל

הילד סיפר (ומשפטי שעבוד לפועל ) ניגב אותו פינגוויןהילד שרחץ את ה(משפטי זיקת נושא : יקטופ

כי הילדים הראו דפוס מצאנו , עם זאת. הוא הטופיק' הילד'בשניהם הנושא  .)ניגב אותו פינגוויןשה

א היה להקודמן של כינוי הגוף דווקא כאשר : ועמיתיה Spenaderהפוך בדיוק לדפוס המנובא על ידי 

                                                           
אינו רפרנס -קו, בניגוד לכבילה רגילה. מתייחסים לאותה דמות בעולם שני כינויים במשפטמצב שבו רפרנס מתאר -קו 4

  ): Grodzinsky, 2007מתוך( הכמו בדוגמ, לכינוי גוףמאפשר גם קודמן לוקאלי והוא , נתון לתנאי הכבילה
 John and Mary have a lot in common: he adores her and she adores her. 

המשפטים שבעזרתם . בעייתיות בהסבר זהתאר גרודזינסקי מ, (Grodzinsky, 2007) במאמר מאוחר יותר, עם זאת 5
 .אינם מאפשרים קשר של קורפרנס מקומי לרובש, פעלים אקטיביים ללו רקה כת שפהבנת כינויי גוף ברכישה עד כה נבחנ

מאחר שניתן להצליח בו בהתבסס על שיקולים , ה שבמשפט שכזה ילדים מצליחיםאין תמ, וכפי שציינו במבוא 6
ואז מדבר רק על , היתה בכך הפרה גסה של כללי שיח לו היה הנסיין מציג במשפט הראשון את התנין –פרגמטיים בלבד 

המשפט " מכה אותו הפיל, זה התנין"על כן ברור כי במשפט . ומותיר אותו ללא התייחסות, הדמות השניה במשפט השני
 . השני צריך לכלול התייחסות לתנין
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של כינוי הגוף הקודמן הילדים ביצעו במובהק טוב יותר מאשר כאשר , )במשפטי זיקת נושא(הטופיק 

של הקודמן התפקיד ולא , שהתלות החוצה, אם כך, נראה. )במשפטי שעבוד לפועל(היה הטופיק 

 .היא המשתנה המכריע בקלות העיבוד של כינוי הגוף, בשיח

 

 ינויי גוףתפקידה של התלות החוצה בהבנת כ

במשפטים אשר הופיעו  גוף יהבנת כינויין בשנתגלה ההבדל  אחד הממצאים העיקריים במחקר זה היה

הקריטי  שההבדלנבנו כך המשפטים . בין הבנת כינויי גוף במשפטי זיקת נושאל יםעבדושממחוברים ו

היא לקודמן י ת בין הכינוהיה האם התלוזיקת הנושא  למשפטי ם המחוברים והמשועבדיםמשפטיבין ה

במשפטים שבהם הממצא של מחקר זה היה ש .א היא תלות החוצה צירוף שמני אחראו שמ, קרובה

היה צירוף שמני ואילו במשפטים שבהם , הביצוע היה טוב יותר, הקודמן היה קרוב לינארית לכינוי

 .הביצוע היה גרוע יותר, נוסף שחצץ בין הקודמן לכינוי

Friedmann, Belletti, & Rizzi (2009) שנרכשים מאוחר יחסית עם תנועה כי המשותף למבנים מצאו - 

בתהליך הענקת  א הופעתה של תלות חוצההו - משפטי מיקודו מושאשאלות , משפטי זיקת מושא

. ומציעים להם הרחבהאלה ממצאי המחקר הנוכחי עולים בקנה אחד עם ממצאים . התפקיד התמטי

מקרים של תנועה ו ייחודי רק לאינחוצה תלות גרם מקיומה של קושי שנהיתכן שמהממצאים עולה כי 

 כמו התלות בין כינוי גוף, תלויות מסוגים אחריםעל גם חל אלא , ותלות בין קודמן ועקבה תחבירית

  .לקודמן שלו

, הם קשים יותר להבנה, הקודמן שלו משפטים עם כינוי גוף שנמצא בתלות חוצה עם, כתוצאה מכך

 פינגוויןה' :במשפטי זיקת נושא מהסוגכמו ( לקודמן שלובין כינוי הגוף תלות חוצה אין כאשר ואילו 

  .צוע של הנבדקים עולה באופן משמעותיהבי) 'שחיבב את הילד נישק אותו

 

 סימטריה בין הבנה והפקה של כינויי גוף

דים דוברי ילהפקת כינויי הגוף של נמצא כי מאפייני  בהשוואת הביצוע של הנבדקים בהבנה ובהפקה

עדיין ש, שנתיים עד חמשילדים דוברי עברית בני : בהבנת כינויי גוףשלהם קושי תאימים למעברית 

. כינוי רפלקסיבי מקוםמפיקים כינוי גוף בגם , בהבנה כינוי רפלקסיבימתקשים להבחין בין כינוי גוף ו

, של כינויי גוףשי בהבנה קוקיים עדיין בו שבגיל השימוש בכינויי גוף לתיאור מצב רפלקסיבי נפוץ 

 י גוףכינוי הבנתבו שגיל ה, שנים 6גיל לקראת . של כינוי הגוף ההבנה עם התפתחות מוגא נווה

 .נעלמותשל הפקת כינוי גוף במקום רפלקסיבי הטעויות  ,כינוי רפלקסיביליכולת הבנת  מתקרבת

 50ניתוח של ביצועי : נמצאה גם ברמת הנבדק הבודדשל כינויי גוף סימטריה בין הפקה והבנה ה

שהשתתפו הן במטלת ההבנה והן במטלת ההפקה הראה כי הילדים שרכשו את יכולת ההבנה ילדים ה

: הדבר היה נכון גם בכיוון השני. רפלקסיביגוף במקום כינוי כינוי בטעות  הפיקולא כבר של כינויי גוף 

הפירוש של כינוי יכולת ין את יו עדלא רכש, כינוי רפלקסיבי מקוםפיקו כינוי גוף בעדיין ההילדים ש

  .במטלת ההבנההגוף 

 ,Ruigendijk( מים לגבי סימטריה בין הבנה והפקהנו הקודממצאיזה עולה בקנה אחד עם  ממצא

Friedmann, Novogrodsky, & Balaban, 2010(, סימטריה בין הבנה תקינה והפקה תקינה שהדגימו .
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ם את ההבנה של כינוי גוף ילדים דוברי גרמנית רוכשיאנו כי במחקר של רכישת כינויי גוף בגרמנית מצ

 . כינוי רפלקסיבימקום כינוי גוף ב הם אינם מפיקים, במקבילושנים  4כבר בגיל 

תמונה , בדומה לממצאינו בעברית, מראיםגם הם דוברי הולנדית  ילדיםשבדק  ,אחרממחקר ממצאים 

טוענים לאסימטריה בין הבנה מחברי המאמר ש למרות(סימטרית בין הבנה והפקה של כינויי גוף 

ילדים הפיקו כינוי ה ,ן לא נרכשה הבנה של כינוי גוףיבו עדישבגיל  ):Spenader et al., 2009, והפקה

  7F7.מהמקרים 9%-ב גוף בעמדת כינוי רפלקסיבי

 

וי כינוי גוף וכינההבנה וההפקה של מציגים תמונה רחבה של התפתחות זה  מחקר ממצאי, לסיכום

הבנת מאוחר יותר מנרכשת  בעבריתגוף  יכינויהבנת ש מצאנו. ששגיל רפלקסיבי בין גיל שנתיים ל

ת ההבנה של רכישלתהליך סימטרית י גוף יההפקה של כינורכישת תמונת שו, יםרפלקסיבי םייכינו

ם ילדים שמתקשים לבחור את הקודמן הנכון עבור כינויי גוף ומפרשים אותם לעיתי –כינויי גוף 

כמו כן . ומתארים אותם באמצעות כינויי גוף, יםיגם טועים בתיאור מצבים רפלקסיב, יםיכרפלקסיב

שלהם  התחביריבמבנה מצאנו כי ההצלחה של ילדים בהבנת משפטים שהם עדיין לא שולטים 

 .מושפעת מהקירבה הלינארית שבתלות ומקיומה של תלות חוצה
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