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 תקציר

 לבין הסטטיסטית הלמידה יכולת שבין הקשר את לבחון הייתה הנוכחי המחקר מטרת

גן  ילדי בקרב תחבירית ומודעות מורפולוגית מודעות, פונולוגית מודעות מסוג שפתיות יכולות

 ילדים 42כללה המחקר  אוכלוסיית שפה בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה. לקות בעלי

עבר כל משתתף התפתחות שפה תקינה. מחיצתם בעלי לקות שפה ומחציתם בעלי  5-6גילאי ב

באמצעות שימוש  הערכה ומבחן, שלב אימוןשכללה  למידה סטטיסטיתתהליך של באופן פרטני 

וכן מטלות , תחביר-מורפו, ת תחבירוהשלים מטלכל נבדק , בנוסף דקדוק מלאכותי.במטלת 

 למידה יכולת הציגו הקבוצות שתי כי העידו המחקר תוצאות .ומורפולוגיות פונולוגיות

 נמוכה סטטיסטית למידה יכולת הציגו שפה לקויי ילדים אולם, הניחוש רמת מעל סטטיסטית

החשיפה  כמותלקויי השפה נמצא כי  בקרבעל כך,  נוסף. תקינה התפתחות עם לילדים בהשוואה

 היאלרצפים בשלב האימון בעת למידה גבוהה במידה ניכרת מזו של האוכלוסייה התקינה, אולם 

כך  הלמידה בתהליך להם מפריעה אלא השפה לקויי של הסטטיסטית הלמידה את משפרת אינה

  פחות את החוקיות הטמונה ברצפים. לזהותשהם מצליחים 

הממצאים בתחום היכולות השפתיות העידו כי קיימים הבדלים מובהקים בין שתי  גם

קבוצות המחקר בכל המטלות השפתיות, כאשר הישגיהם של לקויי השפה היו נמוכים במובהק 

בהשוואה להישגיהם של בני גילם בעלי התפתחות תקינה. הממצאים בנוגע להשערת המחקר 

 כי נמצא שכן, בחלקם אוששוטטיסטית ויכולות שפתיות שבין למידה ס בקשר העוסקתהמרכזית 

 יכולתגם  כך יותר גבוהה הייתה המחקר קבוצות בשתי משתתפים של התחבירית שהיכולת ככל

 מבחניבין ל סטטיסטית למידה בין דומה קשר נמצא לאאולם  .שלהם הסטטיסטית הלמידה

 . והמורפולוגית הפונולוגית המודעות

תמיכה לטענה שיכולת הלמידה  מהווה אלו יכולות שתי בין שנמצא החיוביהקשר 

הסטטיסטית ויכולת התחביר חולקות רכיבי ידע ולמידה משותפים של למידה סמויה, הדרגתית 

ן מודעות פונולוגית בי המובהק הקשר היעדר זאת עם. סטטיסטיות סדירויות חילוץהמחייבת 

כך שלא ניתן לראות בלמידה הסטטיסטית על  מצביעליכולת הלמידה הסטטיסטית  ומורפולוגית

 הקשרים. שונים שפתיים לתפקודים ותהקשורתפקוד כללי אחד, אלא סט של יכולות שונות 

 יםלהיות מושפע עשויים שונים שפה לתפקודי סטטיסטית למידה של שונות פונקציות בין השונים

 . הגירויים ותוכןשל המטלה הסטטיסטית, כמו אופנות  המגווניםממאפיינים 

שפה  לקויות בעלי ילדיםאיתם מתמודדים  קשייםה כי בטענה תומכיםהמחקר  ממצאי

. הסטטיסטית בלמידה כללילקושי קוגניטיבי  קשורים, אלא השפהלתחום  יםספציפי םאינ
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תפקוד קוגניטיבי אחד כוללת מידה סטטיסטית אינה כי לטענה תומכים ב מממצאי המחקר

. קוגניטיביות פונקציות של אוסףמורכבת מ אלא, השפתיים התפקודים לכלל שווה באופן הקשור

אלה השלכה יישומית בתחום החינוך בחידוד ההבנה שיש לחזק את יכולותיהם של  לממצאים

לקויי השפה הן בתחומי השפה השונים אך הן ביכולת קוגניטיבית של למידה סטטיסטית. תכניות 

סטיות של לקויי השפה עשויות להוביל לשיפורם התערבות שמטרתן לפתח את היכולות הסטטי

גם בתכנים לימודיים נוספים שכן רכישת שפה מבוססת על למידת הסטטיסטיקה הפנימית של 

 מילים, משפטים ויחידות גדולות יותר, דרך חילוץ הסדירויות הסטטיסטיות הטמונות בהם.  

 


