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 תקציר

היא בחינת השפעתם של התפקודים הניהוליים על המחקר הנוכחי  ו המרכזית שלמטרת

היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות בקרב ילדים לקויי שפה דוברי עברית בגילאי הגן בהשוואה 

יהיה קושי משמעותי יותר בתפקודים שהיא שככל  הנחת המחקר לבני גילם בעלי התפתחות תקינה.

בקרב הילדים לקויי השפה.  הלשוניותמצא רמת ביצוע נמוכה יותר במטלות ית ,יהולייםהנ

התפקודים הניהוליים שנבדקו הם יכולת האינהיביציה, יכולת זיכרון העבודה ויכולת הגמישות 

היכולות הלשוניות נבחנו בתחומי הפונולוגיה והמורפולוגיה. בנוסף, מחקר זה שאף  .המחשבתית

של הקושי הלשוני בקרב לקויי השפה דוברי עברית, תוך בדיקה האם קושי זה הוא  לעמוד על טיבו

ייחודי לתחום המילולי או שמא הוא חלק ממערכת נרחבת יותר של כשלים הבאים לידי ביטוי 

 בתחומים קוגניטיביים נוספים שאינם מילוליים.

 67.08)גיל ממוצע: נבדקים לקויי שפה  19נבדקים בגן חובה,  53אוכלוסיית המדגם כללה 

כל המשתתפים היו חודשים(.  67.42נבדקים בעלי התפתחות תקינה )גיל ממוצע:  34ו       חודשים (

שמיעה ובעלי לקות מילולית תקינה, ללא לקות ראייה או -דוברי עברית, בעלי אינטליגנציה לא

ראשוני )מבחן התפתחות מוטורית תקינה, כפי שדווח על ידי ההורים ונמצא במבחן הסינון ה

סמך שני קריטריונים: האחד, -בחירת הנבדקים הלקויים התבצעה על(. Ravenהמטריצות של 

ידי מאבחן מוסמך המעיד על קיומה של הלקות אצל הנבדק. השני, הישג -אבחון קליני שנערך על

 )אוצר המילים של וקסלר( שפהמילולית לצד הישג נמוך במבחן -לאתקין במבדק האינטליגנציה ה

 שהועבר טרם מטלות המחקר.

כלי המחקר כללו מטלות בשלושה תחומים: בתחום הפונולוגיה הועברו מטלת אנליזה, מטלת 

בתחום סינתיזה ומטלת השמטה הבוחנות כל אחת היבטים שונים בתחום המודעות הפונולוגית. 

 ההטיההמורפולוגיה הועברה מטלת ריבוי שמות עצם ושמות תואר הבוחנת את יכולת 

וכן הועברו שתי מטלות נוספות הבוחנות את תחום הגזירה המורפולוגית: מטלת  ,מורפולוגיתה

גזירה של שמות עצם ושמות תואר ומטלת תארים תוצאתיים. בתחום התפקודים הניהוליים 

מילוליים בשלושת תחומי -הועברו עשר מטלות ממוחשבות שבחנו היבטים מילוליים ולא

 Classicהמטלות בתחום האינהיביציה נבנו על פי פרדיגמת מטלת התפקודים הניהוליים. ארבע 

Simon Taskלשתיים מהן הותאמו גירויים מילוליים ולשתיים הנותרות הותאמו גירויים לא .-

, האחת Odd One Outמילוליים. בתחום זיכרון העבודה נבנו שתי מטלות על פי פרדיגמת מטלת 

מילולי. שתי מטלות נוספות נבנו על פי הפרדיגמה של -אבעלת תוכן מילולי והשנייה בעלת תוכן ל



מילולי. שתי המטלות בתחום הגמישות -והותאמו גם הן לתוכן מילולי ולא N-backמטלות 

 מילולי.-והותאמו גם הן לתוכן מילולי ולא DCCSהמחשבתית נבנו על פי פרדיגמת מטלת 

קבוצות המחקר בכל שלושת כי קיימים הבדלים מובהקים בין שתי תוצאות המחקר העידו 

מילולי, כאשר הישגיהם של -התפקודים הניהוליים שנבדקו, הן בתחום המילולי הן בתחום הלא

הילדים לקויי השפה היו נמוכים במובהק בהשוואה להישגיהם של בני גילם בעלי התפתחות תקינה.  

נמדד, זאת אומרת בסוג התפקוד הניהולי שמצאו הבדלים מובהקים נתוצאות המחקר לא בבנוסף, 

מילולי היו נמוכים במובהק בקרב לקויי -הן התפקודים בתחום המילולי הן התפקודים בתחום הלא

כשל שאינו מתוחם לתחום המילולי ומחזקים מעידים על   אלו  ממצאיםהשפה בהשוואה לבני גילם. 

(, domain-specificהכשל של ילדים לקויי שפה אינו ספציפי לתחום המילולי )לפיה שאת ההשערה 

 .(domain-generalאלא מדובר בקושי קוגניטיבי נרחב יותר )

גם הממצאים בתחום היכולות הלשוניות מעידים כי קיימים הבדלים מובהקים בין שתי 

קבוצות המחקר, כאשר הישגיהם של הילדים לקויי השפה היו נמוכים במובהק בהשוואה 

על יכולת מעידים הממצאים בתחום הפונולוגיה  להישגיהם של בני גילם בעלי התפתחות תקינה.

ן המטלות הפונולוגיות בנפרד. גם כללית נמוכה במדד הכללי של יכולת הפונולוגיה וכן בכל אחת מ

י של יכולת על יכולת כללית נמוכה במדד הכלל מעידים תחום המורפולוגיה הממצאיםב

 והגזירה בנפרד. הטיהה המורפולוגיה וכן בתחומי

הק המחקר מצא קשר חיובי מובנוגע להשערת המחקר העיקרית אוששו. ראשית, הממצאים ב

בין היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות, כלומר, ככל שהיכולות בין יכולות התפקוד הניהוליות ו

. בנוסף, הניהוליות של הילד גבוהות יותר, כך היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות שלו גבוהות יותר

ידים על השפעה מובהקת של כל אחד מן התפקודים הניהוליים בניבוי יכולותיהם של הממצאים מע

מבט מעמיק על הממצאים מעיד כי בתחום כלל הילדים בתחומי הפונולוגיה והמורפולוגיה. 

משמעותיות ההמנבאות הן נמצא כי יכולת זיכרון העבודה והיכולת לגמישות מחשבתית הפונולוגיה 

ביותר  משמעותיהוגיה נמצא כי יכולת הגמישות המחשבתית היא המנבא בתחום המורפולביותר. 

של ה תכי בקרב הילדים לקויי השפה השפעמעידים הממצאים  בנוסף,. של היכולות בקרב הילדים

 רבה יותר. בניבוי היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות  יכולת הגמישות

 ןפקודים הניהוליים על התפתחותמסקנות המחקר הנוכחי מעידות על השפעתם הרבה של הת

 התקינה של היכולות הלשוניות בקרב כלל הילדים בגילאי הגן ובקרב הילדים לקויי השפה בפרט.



על כשל קוגניטיבי בקרב הילדים לקויי השפה, שאינו מתוחם לתחום המילולי  עוד הן מעידות

 מילוליים. שאינם ומשפיע עם יכולותיהם גם בתחומים 

 

 

 

 


