
.66�6,57, שפה ומוח. ריות בתו� המודול השפתי מודול:לקסיקאלי SLI.)2007(.נ,ופרידמ.ר,ובוגרודסקינ

SLI מודולריות בתו� המודול השפתי: לקסיקאלי 

 רמה נובוגרודסקי ונעמה פרידמ

תחביר, פונולוגיה: כות ידעהידע השפתי מורכב ממספר סוגי" של מער, לפי הבלשנות התיאורטית

סוגי ידע אלה משתקפי" ביכולות שפתיות נפרדות במערכת. סמנטיקה ופרגמטיקה, ומורפולוגיה

 ;Bishop, 1997; Bishop & Rosenbloom, 1987; Clahsen, 1989; Leonard, 1998לדוגמא( הקוגניטיבית

van der Lely, 1996, van der Lely & Battell, 2003 .( "של הדמיה מוחית מעידי" שה" מיוצגי" מחקרי

המחקר. ומחקרי" של הפרעות שפה נרכשות מעידי" שה" יכולי" להיפגע בנפרד, במיקומי" מוחיי" שוני"

 SLI (Specific הנוכחי ד בשאלת המודולריות השפתית תו� התבוננות בליקוי שפה התפתחותי המכ%נה

Language Impairment) .המ  בנוגע לאבחנה של ליקוי שפתי בתו� SLIחקרית על קיימת הסכמה בספרות

 Conti- Ramsden) כמו כ קיימת הסכמה לגבי ההטרוגניות בתו� הקבוצה. קבוצת הליקויי" ההתפתחותיי"

& Botting, 2006; Conti-Ramsden et al., 2001) שפות באשר למקור . (de Jong, 2004) ולגבי השונות בי

שליהליקוי ולתת היתה מהי מערכת היחסי" בי של המחקר הנוכחי שאלת המחקר. אי הסכמהSLI סוגי"

ב , כל רכיבי השפה לקויי" או שיתכנו ליקויי" שפתיי" סלקטיביי"SLI�הרכיבי" השפתיי" השוני" והא"

בדקנו הא" ילדי" ע" ליקוי בשליפה לקסיקאלית, באופ ספציפי. שנגרמי" מליקוי ברכיב אחד בלבד

. שאלה זו חשובה ה מההיבט התיאורטי וה מההיבט הקליני. ג" בתחביר ופונולוגיהבהכרח לקויי" 

דיסוציאציה בי פגיעות ברכיבי השפה השוני" יכולה להוות עדות למודולריות בתו� המערכת, תיאורטית

הרי שבאבחו ובטיפול יש להתייחס אל כל רכיב, א" נמצא שהליקויי" ה" מובחני", קלינית. השפתית

 ). ג" במקרי" שבה" לילד יש ליקוי ביותר מרכיב שפתי אחד(רד בנפ

 שיטת המחקר

ד�בגילאי בית SLIע" ילדי"27במחקר הנוכחי השתתפו:נבדקי" �'ספר הלומדי" במסגרת רגילה בכיתות

.היכולת הקוגניטיבית של כל הנבדקי" נמצאה בתחו" הנורמה במבח ריב או במבח ווקסלר.'ח

SLI9:3 נבדקי" בגילאי"8קבוצה זו כללה: לקסיקאלי�בני"5,) שני"11:1גיל ממוצע( שני" 13:6 

לכל הנבדקי". על פי הספרות הקלינית הקושי בשיו" נבח במדדי" של דיוק בשיו" וזמ תגובה. בנות3�ו

, כי"היסוסי" ארו הביטוי של הקושי היה. בקבוצת הדיסנומי" היו מאפייני" איכותיי" של קושי בשיו"

בג" דיבור מסביב", טעויות לקסיקאליות אצל חלק". סטות'תו� ניסיו לתאר את מילת המטרה ושימוש

משהיה הקושי התבטא ג" בזמ תגובה לשיו"  זמ התגובה נמדד מהצגת התמונה ועד. שניות5�ממוש�

א. לתגובה המילולית הראשונה ג" א" היא כללה טעות בשיו" " הציו שלה" הנבדקי" נכללו בקבוצה זו

 Crawford & Howellהיה נמו� באופ מובהק במבח ) Biran & Friedmann, 2004(' שמש' השיו"במבח

ד21 בהשוואה לציו הממוצע של (1998) ).2%.ת.ס, 95%ממוצע('ה�' נבדקי ביקורת בכיתות

 תחבירי ונבדקי SLI: לקסיקאלי הושוו לביצועי" של שתי קבוצותSLIהביצועי" של קבוצת הנבדקי" ע"

.ביקורת ללא ליקוי שפה
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SLIע"19קבוצה זו כללה: תחבירי  14:6�9:4איבגיל) Syntactic SLI = S-SLI( תחבירי SLI נבדקי"

ו14,)שני"11;2גיל ממוצע(שני" הליקוי התחבירי בקבוצה זו נבדק במטלות של הבנה. בנות5� בני"

 SLIרי" מהספרות כמבני" שמציבי" קושי בפני ילדי" ע" והבעה בהתייחס למבני" תחביריי" המוכ

(Bishop, 1997; Leonard, 1998).דוגמא למבני" תחביריי" אלה מהווי" משפטי" הכוללי" תנועה

של אחד מהרכיבי" נגזרי" מתנועה תחבירית" ראיתי את הילדה שהסבתא מנשקת"משפטי" כמו. תחבירית

זה. במשפט של, במקרה " את הילדה"והרכיב,"הסבתא מנשקת את הילדה"המשפט הוא המבנה הבסיסי

מכיוו שבדר� כלל פעלי" כמו. למיקו" חדש בתחילת המשפט" מנשקת"נע ממקומו המקורי כמושא של

) מקבל הפעולה(ואת תפקיד המושפע, מעניקי" את תפקיד מבצע הפעולה לרכיב שלפניה"" מנשקת"

שי, לרכיב שאחריה" . אפשר לרכיב שזז לקבל את תפקידו כמושפע ג" במיקומו החדשנדרש מנגנו מיוחד

. מקו" ריק פונטית במשפט, הרכיב שנע משאיר אחריו עקבה: מנגנו זה הוא מנגנו של עקבה ושרשרת

זה(העקבה מקבלת מהפועל את התפקיד ומעבירה אותו באמצעות שרשרת) את תפקיד המושפע–במקרה

בי המשפטי" הנגזרי" מתנועה תחבירית יש השומרי" על סדר "). ודמק"המכונה(לרכיב במיקומו החדש 

והמושפע מופיע בה", מושא ויש שאינ" שומרי" על סדר המשפט הקאנוני, פועל, נושא: המשפט הקאנוני

 התמקדנו במחקר הנוכחי SLIע"לכ כדי לבחו את היכולת התחבירית של ילדי". לפני מבצע הפעולה

נבדק נכלל. וו סוגי משפטי" הנגזרי" מתנועה תחבירית שמפרי" את הסדר הקאנוניבהבנה ובהבעה של מג

ה  א" הביצוע שלו בשני מבדקי הבנה מתו� שלושה היה נמו� באופ מובהק מהביצוע S-SLI�בתו� קבוצת

של קבוצת הביקורת וג" הביצוע שלו במבדק אחד לפחות מתו� שני מבדקי הפקה של משפטי" הנגזרי"

ת התאמת: מבדקי ההבנה כללו. חבירית היה נמו� באופ מובהק מהביצוע של קבוצת הביקורתמתנועה

קריאה ופרפרזה של משפט זיקה ,  (Friedmann & Novogrodsky, 2004)משפט זיקה מושמע לתמונה

 (& Friedmann והתאמת שאלה מושמעת לתמונה(Friedmann & Novogrodsky, 2007)כתוב 

(Novogrodsky, 2005 .תיאור תמונות ודיבוב העדפה: מבדקי ההפקה כללוNovogrodsky &) 

(Friedmann, 2006 .

ה: נבדקי ביקורת ד SLI�במחקר הנוכחי קבוצת נבדקי ולכ קבוצת'ח�ל' כללה טווח גילאי" רחב בי כיתה

ד(הביקורת נבחרה על פי קריטריו של גיל הנבדקי" הצעירי" ביותר במחקר   היו ללא נבדקי" אלה).'כיתה

.ס לגבי כל תלמיד"ליקוי שפתי על סמ� דיווח הורי" ואינפורמציה רפואית אישית הקיימת בתיק בי

לקסיקאליי" מופיע אצל�הפונולוגיי" והסמנטיי", איבחו התחבירי"ה מפורט של כלי תיאור: כלי"

 ). 2007(נובוגרודסקי 

 תוצאות

. גיי" והוגדרו הקשיי" בשיו" בקבוצת הדיסנומי"בשלב הראשו הועברו מבדקי" לקסיקאליי" ופונולו

. בשלב השני אחרי שהוגדרה קבוצת הדיסנומי" הועברו המבחני" התחביריי"
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 מבחני" לקסיקאלי" ופונולוגי"

 והביצוע של שניי",1כפי שנית לראות בטבלה' שמש'הביצוע של כל שמונת הנבדקי" היה נמו� במבח

בניסיו לבדוק איזה מתתי המבח רגיש לקושי בשיו" נבדק.'מעשה' ג" במבח היה נמו�.)ל.וש,.ו.ג(מה"

 תת מבח הגדרה נמצא נמו� אצל.'מעשה'הציו של כל אחד מהנבדקי" בכל חמשת תתי המבחני" במבח

זה. שני הנבדקי" שהביצוע שלה" בכל המבח היה נמו� בהשוואה לגיל יתכ שבמטלות האחרות במבח

'מעשה'כמו כ תוצאות אלה מצביעות על היתרו של מבח. פיצוי למרות קושי בשיו"נית לעשות 

מבח זה פחות רגיש ממטלות אחרות ליכולת. לקסיקאלי ג" אצל ילדי" דיסנומי"�בהערכת התחו" הסמנטי

. ג" אצל ילדי" דיסנומיי") אוצר מילי" הבעתי(הוא יכול לשמש כמדד בתחו" התוכ: השיו" ובכ� יתרונו

. שלושה נבדקי" קיבלו ציו נמו� במבח השיו" לתיאור ונבדק אחד קיבל ציו נמו� במטלת שט1 מילולי

. הציו נמו� בשני המבדקי".)ו.ג(אצל נבדק זה

" חותכי" עצי"("הגדרה,)למגרפה" יעה("פרפזיות סמנטיות: היו מגוונות וכללו' שמש'הטעויות במבח

זה,כ(...."לות פקק היסוסי" ארוכי" ומי,)לגרז ,)למגרפה" מגדרה("טעויות פונמיות, "...)אני יודעת מה

).לפעמו.."פס..פס("וטעויות גישוש

 לקסיקאליי" והפונולוגיי" בקבוצת הדיסנומי"ה ביצוע במבדקי".1טבלה

נבדק מבדקי" לקסיקאליי" מבדקי" פונולוגיי"

חזרה על
 ספרות

)10=ציו
)תק ממוצע

מבח
LAC 

שיפוט
 תפל

חזרה על
 תפל

שט1
פונולוגי

שט1
מילולי

שיו"
לתיאור

 מבח מעשה
) ציו יחוס(

 שמש

9 + 89% 96% נמו�
**12 מאד 12 26 

)33.6 ,6.3( 85%** .ו.ג

בלתי 92% 71% + 10
 39.5 18 16 תקי

)33.6 ,6.3( 88%** .פ.ע

 37.5 13 16 בינוני 92% 89%
)33.6 ,6.3( 85%** .א.מ

בינוני 100% 100% + 16
 31 19 16 נמו�

)33.8 ,7.5( 89%** .ק.ז

9 - 44%** 73%**  36.7 18 14 בינוני
)33.8 ,7.5( 89%** .ר.ד

17 - נמו� 100% %83
 37 16 16 מאד

)37.8 ,4.89( 88%** .כ.ע

13 30.5 
)37.8 ,4.89( 85%** .ל.ש

בלתי
**84% תקי .ב.י

*p < 0.05 , ** p < 0.01
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מתו� כלל פונמיותהטעויותהשיעור על מנת לבדוק את הקשר בי הליקוי הפונולוגי לטעויות בשיו" נבדק

בניתוח זה נספרו רק הטעויות הספונטניות. מציגה את התפלגות סוגי הטעויות בשיו"2טבלה. הטעויות

ש(שניתנו על ידי הנבדקי" ללא מת רמז מצד הבודק  זה"אלה כללית כמו רמז צלילי או "?מה עושי" ע"

שיעור הטעויות הסמנטיות נמצא גבוה אצל כל הנבדקי" בהשוואה) מסוג הגדרהלתגובהשמהווה דיבוב

רק לשניי" מתוכ" היה, בהתייחס ליכולות הפונולוגיות של הנבדקי" הדיסנומי". לסוגי הטעויות האחרי"

בשקושי  בניסיו לבדוק הא"..)כ.ע,.ר.ד(ני מבדקי" או יותר פונולוגי לפי הקריטריו של ביצוע נמו�

כ"הליקוי הפונולוגי מתבטא ג" בכשלי" פונמיי" בשיו" נבדק שיעור השגיאות הפונמיות מתו� סה

 שיעור השגיאות הפונמיות היה גבוה אצל שני הנבדקי"2כפי שנית לראות בטבלה. השגיאות בשיו"

יג. שביצעו נמו� במבדקי" הפונולוגיי"  נבדק בכללאהוא. היה גבוה.ב." שיעור השגיאות הפונמיות של

 היה נמו� משמעותית בהשוואה אול" הביצוע שלו במבדק השט1 הפונולוגי, סוללת המבדקי" הפונולוגיי"

החלפה במילת תפל(בניתוח סוגי התקלות הפונולוגיות נעשתה הבחנה בי טעויות פונמיות. לציוני הרפרנס

ד..).פס.. פס←פעמו(וטעויות גישוש,) מגדרה←מגרפה:יתקשורה פונולוג  טעויות5מתו�.ר.אצל

ע. פונולוגיות שתי טעויות היו פונמיות ושתי טעויות היו טעויות גישוש ארבע טעויות היו פונמיות.כ.אצל

י  פונולוגיות טעויות(לא1 אחד מהנבדקי" לא היו טעויות פורמליות. שתי הטעויות היו פונמיות.ב.ואצל

תוצאות אלה תומכות ברעיו המודולריות הפני" שפתית בכ� שנבדקי" ללא ליקוי ). היוצרות מילה קיימת

ע". פונולוגי ע" קושי בשיו" לא מראי" כשלי" פונמיי" בטעויות השיו" שלה" לעומת" אצל נבדקי"

.הביטוי של הליקוי הפונולוגי מתבטא ג" בטעויות השיו", ליקוי פונולוגי

'שמש' התפלגות סוגי הטעויות בשיו" באחוזי" במבח.2טבלה

היסוס ארו� טעויות סמנטיות הגדרה או קטגוריה טעויות פונמיות  נבדק

0 .ו.ג 7 60 33

0 8 67 25 .פ.ע

0 .א.מ 12 41 41

0 0 82 18 .ק.ז

.ר.ד 21 43 36 29

.כ.ע 0 50 33 17

0 .ל.ש 0 67 33

.ב.י 12 47 29 18
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 מבחני" תחביריי"

הפקה וחזרה, את הביצוע של הנבדקי" הדיסנומי" במטלות של הבנה בדקנובהתייחס ליכולות התחביריות

ע". על משפטי" הכוללי" תנועה תחבירית . תחביריSLIסוג זה של משפי" הוא קשה במיוחד עבור ילדי"

שונה במובהק מהביצוע של הנבדקי" ע" הא" הביצוע של הנבדקי" הדיסנומי" במטלות התחביריות בדקנו

S-SLIמובהק מהביצוע של קבוצת הביקורת . והא" הוא שונה באופ

טבלה(וחזרה על משפט)4טבלה(הפקה)3טבלה(הבנה: כי בכל שלושת סוגי המטלותהממצאי" מראי"

באופ מובהק הביצוע של הנבדקי" הדיסנומי" גבוה: הראו קושי תחבירילא הנבדקי" הדיסנומי")5

 מוצגי" ממוצעי3בטבלה. ונמצא בטווח הביצוע של קבוצת הביקורתS-SLIמהביצוע של הנבדקי" ע" 

ארבעת מבדקי . Mann-Whitneyמבדקי ההבנה של שתי הקבוצות ותוצאות ההשוואה ביניה במבח

ע המטלות בכל ארב. ההבנה בדקו הבנה של משפטי" הנגזרי" מתנועה תחבירית ע" משפט לא קאנוני

.3 כפי שנית לראות בטבלה הביצוע של הנבדקי" הדיסנומי" היה בטווח הביצוע של קבוצת הביקורת

ה.3טבלה  ובקבוצת הדיסנומי"S-SLI� ציו ממוצע באחוזי" במבדקי הבנה תחביריי" בקבוצת

השוואת הביצוע של נבדקי
 והדיסנומי" S-SLI�ה

 Mann-Whitneyבמבח

S-SLI צת ממוצע קבו
 הביקורת

)קתטייתס(

דיסנומי"  מבדקי הבנה

U = 139, p = .0005 67 94)7( 93 משפטי זיקת מושא במטלת
 התאמת משפט לתמונה

U = 136, p = .0002 69 89)10( 98 במטלת' איזה מושא'שאלות
 התאמת משפט לתמונה

U = 75.5, p = .005 64 89)13( 94
משפטי זיקת מושא במטלת

בה לשאלה על משפט תשו
 נשמע

U = 64.5, p = .002 65 92)7( 87

משפטי זיקת נושא ומושא
במטלת תשובה לשאלה על 

פסוקית עיקרית ועל פסוקית 
 המושא

כפי. בשתי מטלות ההפקה נבדק הביצוע במטלת תיאור תמונה ודיבוב הפקת משפטי זיקה במטלת העדפה

ה הביצוע של הנבדקי" הדיסנומי" היה גבוה באופ מובהק הפקה ג" במטלות,4שנית לראות בטבלה 

 התקשו להפיק משפטי S-SLIבשני מבדקי" אלה הנבדקי" ע" . S-SLIבהשוואה לביצוע של הנבדקי" ע"

את(זיקת מושא בהשוואה זו נכללו ג" משפטי זיקת מושא ע" כינוי גו1 ריזמפטיבי כמשפטי" התואמי"

ות נמדד רק לגבי המשפטי" הלא דקדוקיי" או המשפטי" שלא תאמו כלומר ההבדל בי הקבוצ.)המטלה

בדיבוב במטלת העדפה כאשר הנבדק נשאל איזה ילד היית מעדי1 להיות והתשובה: לדוגמא(את המטלה 

לא" אבא מעיר את הילד"שלו היתה  המשפט נספר כטעות למרות שהוא משפט דקדוקי מכיוו שהתשובה

ה). ענתה לשאלה הפקה תומכות בהנחת המודולריות הפני" שפתית בדומה לתוצאות מטלות תוצאות מטלת
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ג" בהבנה וג" בהפקה הביצוע של הנבדקי" הדיסנומי" היה גבוה באופ מובהק בהשוואה לביצוע. ההבנה

.S-SLIשל הנבדקי" ע" 

 S-SLI ציו ממוצע באחוזי" במבדקי הפקה תחביריי" בקבוצת הדיסנומי" ובקבוצת.4טבלה

את הביצוע של נבדקי השוו
 והדיסנומי" S-SLI�ה

 Mann-Whitneyבמבח

S-SLI ממוצע קבוצת
 הביקורת

))סטיית תק

דיסנומי"  מבדקי הפקה

U = 80, p = .01 55 94)15( 87 הפקת משפטי זיקת מושא
 בדיבוב לתיאור תמונה

U = 99.5, p = .01 66 94)8( 88 הפקת משפטי זיקת מושא
ת העדפהבדיבוב לשאל

. היה מבדק החזרהS-SLIהמבדק האחרו שבדק את ההבדל בי קבוצת הדיסנומי" לקבוצת הנבדקי" ע"

ל ל, שיעבוד לפועל: משפטי" מורכבי"חזרה על מבדק זה כלל את הביצוע הכולל משפטי,C�תנועת פועל

ומשפטי זיקת נושא וזיקת, משפטי" ע" פעלי" אנאקוזטיבי", משפטי מיקוד, סביל . SVOמשפטי כ מושא

הנבדקי" חזרו עליה" באופ מדויקשאחוז המשפטי": בהשוואה בי הקבוצות נכללו שני מרכיבי"

הביצוע של הנבדקי" הדיסנומי" היה גבוה בחזרה. והשוואת שיעור הטעויות התחביריות והלקסיקאליות

ג". הבדל זה נמצא מובהק.5 כפי שנית לראות בטבלהS-SLIמדויקת על משפטי" בהשוואה לנבדקי" ע" 

כל טעות. בהשוואה המתייחסת לשיעור הטעויות הלקסיקאליות והתחביריות נמצא הבדל בי הקבוצות

טעויות תחביריות הוגדרו כאי שמירה על מבנה. בחזרה על המשפט סווגה כטעות תחבירית או לקסיקאלית

מש: לדוגמא). ג" כשהמשפט היה דקדוקי(המשפט המקורי  פט פשוט במקו" משפט ע" תנועת פועל הפקת

"לדוגמא(החלפת פועל סביל לפועל פעיל, הפקת זיקת נושא במקו" זיקת מושא,C�ל במקו"" עברה:

ע": טעויות לקסיקאליות כללו. והשמטת משלימי" הכרחיי" של הפועל") הועברה" החלפת מילה במשפט

ז(השמטת רכיבי" לא הכרחיי" במשפט, מילה אחרת החלפת מיקו", הוספת תיאורי",)ומקו",מתיאורי

רק. תיאורי זמ ומקו" ע"12בניתוח הטעויות נבדקו ללא ליקוי בשיו" על מנת שהיו S-SLI נבדקי"

בהשוואה בי סוגי הטעויות. להשוות שתי קבוצות נקיות בהיבט של תחביר לקוי לעומת לקסיקו לקוי

מ  בהשוואה לדיסנומי" S-SLIובהק בקבוצת הנבדקי" ע" נמצא שיעור טעויות תחביריות גבוה באופ

ותמונה הפוכה של שיעור טעויות לקסיקאליות גבוה א� לא מובהק סטטיסטית בקבוצת הדיסנומי"

ממצא זה תומ� ברעיו המודולריותג".5 כפי שנית לראות בטבלה S-SLI בהשוואה לקבוצת הנבדקי" ע"

ע": ויות בכל אחת מהקבוצותהפני" שפתית תו� הסתכלות על סוגי הטע   S-SLIבעוד שאצל הנבדקי"

ו 61%  26%, בקבוצת הדיסנומי" התמונה הפוכה, היו לקסיקאליות39%�מהטעויות היו תחביריות

ו ג" חישוב יחס טעויות לקסיקאליות. מהטעויות היו לקסיקאליות74%�מהטעויות היו תחביריות

. תומ� בהבחנה בי הקבוצות)י מספר הטעויות התחביריותמספר הטעויות הלקסיקאליות חלק(לתחביריות

ה . 0.94 ואילו בקבוצת הדיסנומי" 0.70יחס הטעויות היה S-SLI�בקבוצת



63 

ה.5טבלה  S-SLI� ציו ממוצע במבדק חזרה על משפטי" בקבוצת הדיסנומי" ובקבוצת

 השוואת הביצוע במבח
Mann-Whitney 

S-SLI "חזרה על משפטי" דיסנומי 

U = 75.5, p = .02 69% 86%  חזרה מדויקת על המשפט

U = 10.5, p = .009 61% 26%  שיעור הטעויות התחביריות
U = 50.5, p = .09 39% 74%  שיעור הטעויות הסמנטיות

ע", לסיכו" כי S-SLIהממצאי" המשווי" את הביצוע של נבדקי" דיסנומי" לביצוע של נבדקי" מעידי"

, דומה לביצועי" של קבוצת הביקורת, התחביר שלה" היה תקי, סנומי" היה קושי בשיו"בעוד לילדי" הדי

ה תי. התחבירי SLIוטוב במובהק מהביצועי" של קבוצת ע"הפגועשליפה לקסיקאלית תכ מכא עולה כי

. יכולת תחבירית תקינה

 דיו

באוכלוסית ילדי" ע" פגיעה ממצאי המחקר תומכי" בהנחת המודולריות הפני" שפתית תו� התבוננות

 תחביר שיש לה"SLIתו� הגדרת קבוצת נבדקי" ע" התמיכה ברעיו המודולריות מוצגת. שפתית מולדת

של.תקי ושליפה לקסיקאלית לקויה הא התוצאות תומכות ברעיו . SLI�בחנה מבדלת בתו� קבוצת

 והקשר בי הליקויי"," השפתיי"תוצאות מחקר זה תומכות בכ� שלא נית לתת הסבר אחד לכל הליקויי

תוצאות אלה מציגות גישה הפוכה לגישות המחפשות הסבר אחד. השוני" לא נראה כקשר סיבתי או הכרחי

בי השפה כיכולת אחת אחידה ליכולות קוגניטיביות א� ורק ומניחות כי המודולריות מתקיימת SLI�ל

.Chiat, 2001; Joanisse & Seidenberg, 1998, 2003; Leonard et al.,) (1988 אחרות

ה  מספר תתי SLI�תוצאות ניסויי" אלה מצטרפות לשורה של מחקרי" המראי" שנית לזהות בתו� קבוצת

 (;Bishop, 2006; Conti-Ramsden & Botting, 1999קבוצות של ילדי" ע" הפרעות שפה סלקטיביות

Conti- Ramsden, Crutchley, & Botting, 1997; Conti-Ramsden et al., 2001; Dockrell, Messer, & 

Murphy, 2005; Hansson, Nettelbladt, & Nilholm, 2000; Korkman & Hakkinen-Rihu, 1994; Rapin 

(& Allen, 1983; van Daal, Verhoeven, & van Balkom, 2004; van der Lely, 2005 . 

 של מודולריות בתו� המודול השפתי ומעידי" כי הממצאי" במחקר הנוכחי מהווי" תמיכה ברעיו, לסיכו"

חשיבות ממצאי" אלה נוגעת ה לתיאוריה על שפה. סלקטיביי" במרכיבי" שוני" של השפה ייתכנו ליקויי"

ממצאי המחקר תומכי" בעצמאות של כל אחד, תיאורטית. והתפתחות שפה וה לשאלות הנוגעות לטיפול

ה. מרכיבי השפה השפעה ההדדית של כל אחד מרכיבי השפה על הרכיבי" האחרי" הנחה זו לא שוללת את

בהתייחס לליקויי שפה התפתחותיי" חשיבות הנחת המודולריות היא בכ� שנית. בתהלי� רכישת השפה

ממצאי, קלינית. לצפות לפגיעה סלקטיבית באחד המודולי" כשהרכיבי" השפתיי" האחרי" שמורי"

ו אבחו עלינו להתבונ בכל אחד מרכיבי השפה באופ עצמאי ה המחקר תומכי" בכ� שבתהליכי הערכה

על, בהתייחס לטיפול. בהבנה וה בהבעה ממצאי המחקר מציעי" בניית תכנית טיפול הנשענת באופ ישיר

. ממצאי האבחו של מרכיבי השפה השוני" ועל טיפול המכוו לרכיב הפגוע
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