
סדר איברים במבנים מטפוריים: לקלף את הטפטים לפני הזכרונות

ישעיהו שן ואלעד קוצר

תמצית

שאלה זו העסיקה חוקרים רבים בבלשנות ובפסיכובלשנות שעסקו בתהליכי ? מה קובע את סדר המלים במשפט

של מספר השפעתם ) בין היתר(ומתוכם עולה , מחקרים אלה התמקדו בשפה ליטרלית. הבנה והפקה של שפה

מושג המופשטות מתייחס למיקומו של מושג על פני ציר . ובולטות, חיות, ופשטותמ: גורמים קונצפטואליים

חיּות מציין את מיקומו של ; ")טפטים"הוא מושג מופשט יותר מאשר " זכרונות", למשל(מוחשיות -המופשטות

בולטות הוא מאפיין של מידע המאוחסן ).  דוממים- צמחים – בעלי חיים -בני אדם (האובייקט במדרג של חיּות 

זהו מושג מורכב הכולל בתוכו רכיבים כמו שכיחות (בלקסיקון המנטלי המאפשר שליפת מידע נגיש במהירות 

).'מוכרות וכו, בשפה

מחקרים בשפה ליטרלית מצאו העדפה מבנית ברורה לסדר מילים מסוים לכל אחד מהגורמים שהוזכרו 

 באשר לסולם ". סדר לא קאנוני"בעוד שהסדר ההפוך נקרא " סדר קאנוני"דף נקרא סדר המילים המוע. לעיל

נערתי שכחה את "במשפט , כמו למשל, סדר קאנוני הוא סדר שבו האבר המופשט יותר מופיע שני, מופשטותה

נמצא , בנוגע לחיּות. המופשט מופיע שני" אהבה"-הקונקרטי מופיע ראשון ו" אופניים"בו , "אופניה ואת אהבתה

הילד והחתול התחממו "כמו למשל במשפט הקאנוני , כי האבר הגבוה יותר במדרג החיּות נוטה להופיע ראשון

, בבולטות.  במקום הראשון במשפט-" החתול" הגבוה יותר בהיררכיית החיּות מאשר -" הילד"בו מופיע " בשמש

מועדף על " ם לבוש בחליפה ומקטרתבחדר עמד אד"המשפט , למשל, האבר הבולט יותר נוטה להופיע ראשון

שכיחות ומוכרות השימוש " ללבוש"שבהקשר של הפועל משום , "בחדר עמד אדם לבוש במקטרת וחליפה": פני

."מקטרת"גבוהים יותר מאשר ב" חליפה"ב

השאלה שעומדת במרכז המאמר הנוכחי היא האם גורמים אלה משפיעים גם על סדר מלים בשפה 

 מבנה פיגורטיבי שבו מילה אחת עומדת ביחס זהה –" זאוגמה"קד במבנה הלשוני הנקרא במיוחד נתמ. מטפורית

קילפנו את הטפטים "או , "התינוק גמע חלב ונשיקות: "אבל במשמעות שונה כמו במשפט, לשני מונחים אחרים

נדון במספר מחקרים חדשים שבדקו את השפעתם של שלושה גורמים אלה ביחס לשפה ". ואת הזכרונות

. וכן את המשקל היחסי של כל אחד מהם ביחס לאחרים, טפוריתמ

ועל תהליכי הבנה והפקה של , נדון גם במספר השלכות של ממצאים אלה על היחס שבין שפה ליטרלית ומטפורית

.שפה מטפורית

הקדמה

התודעה . אחד מהמאפיינים הבולטים של החשיבה האנושית היא היכולת שלה לייצג בו זמנית מרכיבים שונים

בניגוד . והמחשבה בנויות לעולם סימולטני ומאפשרות את קיומם של אובייקטים מנטליים פעילים זה לצד זה

הן בהפקה והן בהבנה של מבעים לשוניים , אופי ליניארי, למדיום הלשוני המייצג את מרכיבי החשיבה, לכך
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)McDonald et al., 1993 .( ופעת המרכיבים הלשוניים במבעהסדר מכאן שהבנת הגורמים המשפיעים על ,

ובכוון ההפוך , ) שפההפקתבתהליכי (יכולה לפתוח צוהר לתהליך מרכזי זה של העברה למלים של תוכן מושגי 

.ומכאן חשיבותה למחקר הקוגניטיבי של השפה, )בתהליכי הבנה (ממלים לתוכן מושגי

- מהסוג המופיע ב הסדר במבנים מטפוריים קונצפטואליים על יחסימספר גורמיםבמאמר זה נדון בהשפעתם של 

:2- וב1

 

קילפנו את הטפטים ואת הזכרונות)1(

ארזתי את חולצותי ואת יגוני)2(

וממלאים תפקיד ) שם עצם(שייכים לאותה קטגוריה תחבירית ) זכרונות- וטפטים (1במשפט שני שמות העצם 

ולא זכרונות מופיע לפני טפטים א זה שבו הסדר הטבעי יותר הואבל למרות זאת , )מושא ישיר(תחבירי דומה 

הם שניהם שמות עצם וממלאים את אותו תפקיד תחבירי יגון -וחולצות שלמרות : 2-מצב דומה קיים ב. להיפך

משפטים אלה מתבססים על  . )יגון וחולצות(על פני היפוכו יגון וחולצות אנו מעדיפים את הסדר ) מושא ישיר(

אבל , היא פיגורה לשונית בה מילה אחת עומדת ביחס זהה לשני מונחים אחריםש, "זאוגמה"הפיגורה הלשונית 

: למשל, החל על שני מושאיםשל משפט המורכב מפועל היא , הצורה הנפוצה ביותר של זאוגמה. במשמעות שונה

, מהות נוספות של זאוגקיימות צוראם כי  (הוא מובטל מעבודה ואהבה או איבדתי את בתולי ואת המפתח לדירתי

בהן נוצרת משמעות שונה בין הנושא לבין , המים היו קרים וחכמים- וך ובלי נחומיםוושערה היה אר, כמו למשל

יש העדפה לסדר מסוים של שמות העצם ) 2- ו1אות כמו בדוגמ(בזאוגמות רבות . )כל אחד משני התארים

במאמר זה נדון בשלושה . ונידר הקאנהס: נכנה את הסדר המועדף בשם.  על פני היפוכוהמשמשים כמושאים

.המשפיעים על העדפה זו, ומופשטות) animacy(חיות , )salience( בולטות –גורמים 

 1)האיש קנה תפוז ופומלה   -למשל בצירופים כמו (מחקרי עבר שעסקו בסדר מלים במבעים ליטרליים 

 כמו אורך ומשקל רמים פרוזודייםגו, בין היתר, לליםאלה כו. זההצביעו על גורמים שונים המשפיעים על סדר 

 Zipf, 1949; Cooper ()למשל מלים המכילות פחות הברות נוטות להופיע לפני כאלה הכוללות יותר הברות(

& Ross, 1975; McDonald et al., 1993( ,מילים המציינות זמן לפני מילים המציינות   כמוגורמים סמנטיים

                                                
בהם אנו , 2- ו1-נדגיש שחלק ניכר ממחקרים אלה אינם רלוונטיים ישירות למבנה הקוניונקציה המודגם ב 1

) Hawkins 1983 –למשל (ת בתחום עבודות הבלשניוהחלק ניכר מהתמקד , כך למשל. מתמקדים במאמר זה
. כגון ההבדלים בין סדר התחביר הבסיסי בשפות שונות, הסדר של קטגוריות תחביריות שונותבחוקים החלים על 

לעומת , כמו עברית ואנגלית, )Subject-Verb-Object) SVOשפות בהן הסדר התחבירי הבסיסי הוא , למשל
במקרה זה מדובר בסדר . כמו יפנית ותורכית, )Subject-Object-Verb) SOVשפות בהן הסדר הבסיסי הוא 

או בין יחידות השייכות לקטגוריות תחביריות ) למשל נושא ונשוא(בין יחידות הממלאות תפקיד תחבירי שונה 
עסקו בגורמים המשפיעים על ) Bock & Warren,1985(מחקרים אחרים  ).למשל שם עצם ופועל(שונות 

כמו למשל השאלה מה קובע איזה מבין , ת מלים השייכות לקטגוריה תחבירית זהההתפקיד התחבירי שממלאו
לעומת " הילד הולך עם הכלב"למשל ב(שני שמות עצם ייבחר לייצג את הנושא הדקדוקי ואיזה את המושא 

").הכלב הולך עם הילד"
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 ,Cooper & Ross( me first- כמו הים יותרי כללפרגמטיים- עקרונות סמנטיים,)Cinque, 1999(מרחב 

ומכאן ( על פני נשיים שמות גברייםקדימות של  כמו העדפה מגדרית לחברתיים-ואף גורמים פרגמטיים, )1975

.)Wright et al, 2005( "יוליה ורומיאו"על פני " רומיאו ויוליה"למשל ההעדפה ל

מופשטות ו) animacy (חיות, בולטות – גורמים מושגיים ושהבשל, כפי שציינו כבר, במאמר זה נתמקד

בקביעת סדר הופעת רכיבים לשוניים במבעים שמחקרים שונים הצביעו על מרכזיותם , )אותם נציג מיד(

כלומר בהעדפת הסדר במבנה , לא נבדקו גורמים אלה כמעט לחלוטין ביחס לשפה מטפורית, מאידך. ליטרליים

הפכה בעשורים נובעת מכך ששפה זו ) או הפיגורטיבית באופן כללי(בשפה המטפורית ק חשיבות העיסו. הזאוגמה

ובעיקר בבלשנות הקוגניטיבית ובפסיכולוגיה , האחרונים לתחום מחקר מרכזי במדעים הקוגניטיביים

י ובכללם תהליכ, כתוצאה מההכרה שהיא מהווה חלון מרכזי להבנת תהליכים קוגניטיביים שונים, הקוגניטיבית

אחת השאלות הבסיסיות העולות בחקר השפה ). Lakoff & Johnson 1980; Gibbs 1994(שוניים ל

ראה (באיזו מידה משותפים תהליכים קוגניטיביים שונים להבנה של שפה ליטרלית ומטפורית , המטפורית היא

 –ם ליטרליים ומכאן הרלוונטיות של בדיקת גורמים המשפיעים על סדר המלים במבעי, )Giora 2002למשל 

.ביחס לשפה מטפורית

מטרתו המרכזית של המאמר הנוכחי היא להציג את תוצאותיהם של מספר מחקרים שבדקו האם 

. שפיעים באותה מידה גם על סדר מלים במבעים מטפורייםשצויינו מקונצפטואליים הגורמים ה

בודה ואת השפעתם על סדר מלים נציג את שלושת הגורמים שיידונו בע 1בסעיף : מבנה המאמר יהיה כדלהלן

 לבין סדר מושג הבולטותקשר בין  חלוץ שבדקו באופן ראשוני את הנציג שני מחקר 2בסעיף . בשפה ליטרלית

ושני מחקרים נוספים בחנו היבטים , מחקר אחד בחן קורפוסים שונים של שירה: טפורייםהאיברים במבעים מ

שבחנו באופן מקיף ומעמיק נציג מספר ניסויי המשך  3 בסעיף .שונים של היזכרות ופירוש של מבנים מטפוריים

בסיכום נדון בהשלכות שונות של ממצאים אלה על . האחרים גם את שני הגורמים ,בנוסף למושג הבולטות, יותר

.וכן על היחסים בין שפה מטפורית ולא מטפורית, מבנים פיגורטיביים אחרים

פעתם על סדר מלים בשפה ליטרלית והש–חיות ומופשטות , בולטות: 1סעיף 

בולטות

הוא מאפיין של מידע המאוחסן בלקסיקון המנטלי המאפשר לנו לשלוף את המידע הנגיש )salience(בולטות 

 נציין אתהתורמים לבולטות של משמעויות של מלים בין הגורמים ). Giora 2003 (ביותר באופן המהיר ביותר

למרות  .' וכו הפרוטוטיפיות שלה,הקונווציונליות שלה, מוכרותה, השכיחות הופעתה של משמעות זאת בשפ

לתיאור (שאלו גורמים שונים קיים מתאם גבוה בין מדדי הבולטות השונים המתקבלים על פי כל אחד מהם 

.)Giora 2003ראה , מפורט

רכיבים אותו בולטות כמושג מורכב לא נבדק עד היום כגורם משפיע על סדר המילים אך חלק מהגורמים המ

אשר בחן את ההשפעה של מידת ) Kelly et al., 1986(' מחקר של קלי ושות, למשל. נבדקו בעבר

עצמים פרוטוטיפיים יותר נטו להופיע לפני עצמים פרוטוטיפיים מצא ש, פרוטוטיפיות על סדר המילים במשפטה

" האיש קנה לימון ותפוז"משפט מאשר ה נתפס כטבעי יותר" האיש קנה תפוז ולימון"כך למשל המשפט , פחות

נבדקים כי קלי וחבריו מצאו , מעבר לכך. משום שתפוז הינו חבר פרוטוטיפי יותר מאשר לימון בקבוצת הפירות
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נטו במיבדק ההיזכרות ) הלא הפרוטוטיפי ראשון ואחריו פרוטוטיפי" (הלא תקין"שקראו משפטים שהוצגו בסדר 

ההסבר שהוצע ". התקין" נבדקים שקראו את המשפטים בסדרם להפוך את סדר הצגת הפריטים יותר מאשר

י קלי וחבריו היה שתהליכי שליפת האינפורמציה מהזכרון מגלים רגישות לנגישות המושגית "לממצאים אלו ע

 כיון שהחברים הפרוטוטיפיים נגישים יותר .הגבוהה יחסית של החברים הפרוטוטיפים לעומת הלא פרוטוטיפיים

 טבעי שהם ייטו להיות ממוקמים במבנה הליניארי של המשפט קודם לחברים הפחות נגישים לשליפה מהזכרון

).כלומר החברים הפחות פרוטוטיפיים(

בחנה את השפעת שכיחות המילה על הסדר ומצאה כי מילים ) Fenk-Oczlon, 1989(חוקרת אחרת 

תן להסביר גורמים שנמצאו במחקרים ני, לטענתה, כמו כן. שכיחות נוטות להופיע לפני מילים שאינן שכיחות

שאוזכר " Me First"כגון כמה עקרונות פונולוגיים המשפיעים על סדר המילים ואף את העקרון הסמנטי , אחרים

.נתייחס למושג הבולטות כמושג הכולל תתי גורמים אלהכאן . בעזרת עקרון השכיחות בלבד, קודם לכן

)Animacy(חיות 

' צמחים וכו, חיות, כמו יצורים אנושיים, היא ארגון ידע של ישויות אונטולוגיות) Animacy(היררכיית החיּות 

)(Keil 1979, Deane 1992 . הניסויים שנערכו התמקדו בחלק של ההיררכיה הכולל ארבע רמות) מהגבוה

כיה זו ההנחה היתה שמיקומו של מושג בהירר.  אובייקטים דוממים– צמחים – בעלי חיים –בני אדם ):  לנמוך

מושגים גבוהים בהיררכיה הם מושגים בסיסיים יותר במערכת : שלו' בולטות המושגית'נמצא בקורלציה ל

. Keil, 1979(2(ומקדימים להילמד בהתפתחות הקונצפטואלית של בני אדם , המושגית שלנו

 הצביעו על המושג של) McDonald et al.,1993; Cooper & Ross, 1975למשל (מחקרים שונים 

הגבוהה במיקום קודם ) Animacy(ההעדפה למקם את המושגים בעלי החיות ): animate leaders:"1975"-ה

.))Byrne & Davidson) 1985וראה גם  (3.למושגים בעלי חיּות נמוכה

                                                
תפקידים  שממלאת Animacy hierarchy-בבלשנות היררכיה זו היא אחת הגרסאות למה שידוע כ 2

, בייחוס תפקידים תחביריים שונים, ,pronominalization patternsכמו למשל , מרכזיים בתופעות לשוניות שונות
 Bock & Warrenכן ו, המסכם חלק מתופעות אלה5 פרק Deane, 1992 ראה למשל  .ובהשפעה על סדר מלים

. בתחום הפקת שפההיררכיהה  המרכזי שלהצביעו על התפקידאשר ) כמו גם מחקרים רבים אחרים בתחום ( 1985

 לפיו דוברים מעדיפים למקם תחילה Me first-זהו מקרה פרטי של העקרון שניסחו קופר ורוס בשם ה 3
סטודנטים מאילינוי נוטים לצפות במה שהם מכנים בשם , למשל( שלהם self image-דברים הקרובים יותר ל

").  אילינוי–מישיגן "דנטים ממישיגן יתארו את אותו אירוע כמשחק של בעוד שסטו, " מישיגן–אילינוי "המשחק של 
.מבחינת הבולטות שלו' סדר העולם'על פי קופר ורוס סדר המלים משקף את 
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מופשטות

    , כך למשל. מידת המופשטות שלהםמחקרים שונים הצביעו על הרגישות של סדר הצגת שמות עצם במשפט ל

Benor & Levi (2006)ו - Mayerthaler)1988 ( הדנים בגורמים הסמנטיים המשפיעים על סדר הצגת

שלפיו אלמנטים , )Me first –הדומה לעקרון של קופר ורוס ( מצביעים על עקרון כללי ,binomials-השמות ב

נוטים להופיע לפני , כלומר אלמנטים המייצגים את הערך הנייטרלי של מימד מסוים, )unmarked(לא מסומננים 

 בתחום .כיון שהמיקום הראשוני נוטה להיות הפחות מסומננן מאשר המיקום שלאחריו, אלמנטים מסומננים

מושגים . הסמנטי אלמנטים לא מסומננים הם אלה הקרובים יותר לדובר או כאלה שיכולים להיתפש על ידו

כיון שהם ניתנים בקלות , אור ולוי פחות מסומננים-קונקרטיים הם על פי ניתוחו של מאיירטלר המקובל גם על בן

ומשום כך הם נוטים להופיע לפני המושגים המופשטים , גדולה יותר לתפישה מאשר מושגים מופשטים יותר

). Benor & Levi, 2006ראה (

רק כמות קטנה של מחקרים בדקו באופן אמפירי את הקשר בין הקשר בין היררכיית המופשטות לסדר 

וגם כאן התמקדו מחקרים אלה במשפטים ליטרליים ,  בתהליכי הבנה והפקה של שפה– העצם במשפט של שמות

מטרתנו במחקר הנוכחי היא לבדוק האם היררכיית המופשטות משפיעה גם ).  Bock & Warren, 1985למשל (

פעה כזאת כיון שייתכן שהש, שאלה זו הופכת למעניינת במיוחד. על סדר שמות העצם במשפטים מטפוריים

כך הסתבר שלפחות במחקר אחד מבין המחקרים המעטים שבדקו את . תלויה בסוג התהליך הקוגניטיבי המעורב

נמצא ) Bock & Warren, 1985(הנושא באופן אקספרימנטלי על בסיס ניתוח תהליכי הבנה והפקה של שפה 

במחקר . שור למטלת הזכירהשלהיררכיית המופשטות אין בהכרח השפעה על סדר הופעת שמות העצם בכל הק

אולם היו בעלי , נבדלו במידת המוחשיות ובסדר, זה הציגו בפני נבדקים משפטים שבהם שמות העצם שנבחנו

 The lost:  במשפט time and winter:למשל(משפטים אלה הכילו שמות עצם מחוברים . אותו תפקיד תחבירי

hiker fought time and winter .(ם העצם לא השפיעה על הסדר בו נזכרו שמות העצם הסתבר שמוחשיות ש

. שנבחנו

וכי , נתונים אלה מצביעים על כך שהתמונה ביחס לקשר בין מופשטות לסדר שמות העצם אינה ברורה

מכאן שמעבר לבדיקת הקשר הזה . ייתכן שהשפעה זו תלויה בסוג המטלה ובסוג התהליך הקוגניטיבי הנבדק

ביחס לסוגי מטלות שונים ולסוגי , חקר הנוכחי להבנת הקשר הזה באופן כללייתרום המ, במשפטים מטפוריים

.תהליכים שונים מאלה שנבדקו עד כה

:בשלושת הגורמים הנידונים במאמר הוא) המועדף(במשפטים ליטרליים נמצא שהסדר הקאנוני : לסיכום

בחדר עמד אדם לבוש בחליפה ": למשל (איבר הבולט פחותקודם ל האיבר הבולט יותר הסדר שבו: בולטות. 1

.'מקטרת'הוא בולט יותר מאשר ' יפהחל'שם העצם , "לבוש"הפועל של בהקשר  -" ומקטרת

כמו למשל , ")חתול"למשל (נוטה להופיע לפני האיבר הנמוך יותר ") ילד"למשל (האיבר הגבוה יותר : חיּות. 2

". הילד והחתול התחממו בשמש"במשפט 

כמו למשל , ")אהבה("קודם לאיבר המופשט יותר ") אופניים"למשל (נקרטי יותר האיבר הקו: מופשטות. 3

". נערתי שכחה את אופניה ואת אהבתה: "במשפט
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ראה ה להרחב(האם גורמים אלה משפיעים גם בשפה מטפורית המחקרים שנציג בסעיפים הבאים נועדו לבדוק 

).Shen & Kotzer, submitted, 2007קוצר 

מחקרי חלוץ - ות וסדר מלים בזאוגמהבולט: 2 סעיף

דיסטריבוציה בשפה פואטית

 בקורפוס  שאלה הנוגעת למידת שכיחותו של הסדר הקאנוני לעומת הלא קאנוניהשאלה הראשונה שנשאל היא

מספר . האם המבנה הקאנוני הוא שכיח יותר מהמבנה הלא קאנוני בשימושי שפה טבעית: של שפה טבעית

כך . תשובה חיובית לשאלה זומציעים , ביחס למספר קורפוסים של שירהם האחרונות שנערכו בשנימחקרים 

עבודת שדה מקיפה שניתחה  תוצאותיה של הוצגו)  בדפוס–ראה גם שן ; Shen 1998 (במחקר קודם, למשל

הקורפוס נלקח . ל מספר משוררים עבריים מודרנייםכמה מאות דוגמאות של זאוגמות שנלקחו מכתביהם ש

השונות .  השנים הראשונות של המאה העשריםהמתפרשת על פני תקופה של שמונים,  העברית המודרניתהשירה

תקופות הסטוריות שונות לחמש משתייכים  משוררים אלה -בין המשוררים שיוצגו בקורפוס זה היתה גבוהה 

תקופות , ")80-דור שנות ה"ו" דור המדינה", "התקופה המודרניסטית "-למשל  (בהתפתחות השירה העברית

 כמו כן נבדק מספר גדול של .אשר השונות ביניהן מבחינת המאפיינים הפואטיים המיוחסים להן היא גדולה

הממצא המרכזי העולה .  אלן גינסבורג–זאוגמות משירתו של משורר אמריקאי הידוע בשימושו במבנים אלה 

התאימו לסדר של ) 83%כ(אות שנותחו הרוב המכריע של הדוגמ: משמעי-מתוך ניתוח דוגמאות אלה היה חד

תבנית זו נשמרת מעבר לחמשת הקורפוסים .  התאימו לסדר ההפוך17%בעוד שרק , "פרוטוטיפי ראשון"ה

 . נדגיש כי השונות בין הקורפוסים שנבדקו היתה נמוכה יחסית  .שנבדקו

 20-19-במאות הירה הרוסית ס שירי מתוך השנערך מחקר נוסף שניתח קורפו, כדי להרחיב את קורפוס הבדיקה

הקורפוס שנבדק בשירה הרוסית כלל  ).בדפוס, שןראה (ודנובסקי 'ליזה צ' מחקר השדה נערך בעזרתה של הגב(

משוררי , תקופת פושקין(צגים חמש תקופות שונות בהסטוריה של השירה הרוסית מספר משוררים מרכזיים המיי

ם שפעלו בשנות משוררי, ]20-תחילת המאה ה[סי ף הרושוררי תור הכסמ, 19- ההמחצית השנייה של המאה

).20- של המאה ה60-ומשוררי שנות ה, 20- של המאה ה20-60-ה

 השנים 200השונות בין משוררים אלה מתבטאת לא רק בעובדה שהם מייצגים תקופות שונות בהסטוריה של 

תר בכל הקשור למאפיינים הפואטיים אלא גם בכך שקיימת ביניהם שונות גדולה ביו, האחרונות בשירה הרוסית

-או שירה ניאו, )למשל לרמונטוב(כך למשל חלק מהמשוררים מייצגים השפעה של שירה רומנטית . םשלה

למשל אננסקי הנחשב לאחד ממבשרי (שירה סימבוליסטית , )כמו גם פושקין, בטיושקוב וברטינסקי(קלאסית 

סך .  'וכו, )מאייקובסקי(שירה חברתית , )גומילב(יסטית השירה האקמא, )ובלוק, הסימבוליזם בשירה הרוסית

זאוגמות . 287היו )  זאוגמות למשורר22- ל2המספרים נעו בין (כל הזאוגמות שנאספו מתוך משוררים אלה 

במגמה לבחון איזה מבין , אלה נותחו באפן דומה לניתוח שנערך ביחס לדוגמאות מן הקורפוס בעברית ובאנגלית

. שריים הוא הסדר השכיח יותרשני הסדרים האפ
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 בצורה ברורה לתוצאות שהתקבלו בניתוח הקורפוס של השירה יםהממצאים העולים מתוך מבדק זה תואמ

הניתוח הכולל של התוצאות הצביע על כך שיותר דוגמאות . והדוגמאות שנלקחו מתוך שירה באנגלית, העברית

, שבניתוח לפי תקופות, נדגיש). בהתאמה, 115 לעומת   172(התנהגו לפי הניבוי מאלה שעמדו בסתירה לניבוי 

 .יוצא שבכל אחת מן התקופות כמות המקרים שהתנהגו לפי הניבוי היתה גדולה יותר מאלה שעמדו בניגוד לו

 משוררים ביחס אליהם התגלה הבדל בכמות השימוש 17 מתוך 14בניתוח לפי משוררים הסתבר שמתוך שאצל 

 3בעוד שרק אצל , מרבית הזאוגמות התנהגו לפי הניבוי', לא קאנוניות'ומת זאוגמות לע' קאנוניות'בזאוגמות 

.מרבית הדוגמאות התנהגו בניגוד לניבוי

שלמעט חריגים  מצביעים על כך , המצטרפים לממצאים שהתקבלו ביחס לקורפוס העברי והאנגלי, ממצאים אלה

הסטורי או הקשר של מאפיינים , גיאוגרפי, ר לשונימעבר להקש, המבנה השכיח יותר בזאוגמה הפואטית, מעטים

שם העצם הבולט יותר נוטה הוא המבנה לפיו , המבנה השכיח יותר בקורפוסים השיריים שנותחו, פואטיים

.להופיע לפני שם העצם הפחות בולט

הענקת פירוש והיזכרותמבדקי : בולטות

מחקרים אלה מ. שר בין הבולטות לסדר המליםההשלכות הקוגניטיביות של הקבמחקרים אחרים נבדקו כמה מ

מספר ממצאים ברורים המתיישבים עם השכיחות הגבוהה יותר של הסדר הקאנוני בקורפוסים שונים של עולים 

מצביעים מחקרים ראשוניים אלה על כך שהסדר הקאנוני בזאוגמה הוא סדר בסיסי ופשוט יותר , כללית. שירה

.מימצאים עיקריים התומכים בהכללה זוישנם שלושה . מבחינה קוגניטיבית

ומתבקשים לשפוט אילו מהם , נמצא שנבדקים המקבלים את שני הסדרים) 1998, שן (במחקר קודם . העדפה

.המבנה הקאנוני כטבעי יותרמעדיפים את , יותר' טבעי'הוא 

קאנוניות תהיה נבדקה ההשערה שבשיחזור מהזכרון של זאוגמות לא  ) (Shen 1998במחקר קודם . היזכרות

מאשר הנטייה להפוך את סדר , )באופן שיתאימו לסדר הקאנוני(נטייה גדולה יותר להפוך את סדר האיברים 

 הרציונל לכך נובע מכך ששם העצם הבולט יותר הוא בעל נגישות גבוהה יותר .האיברים בזאוגמות קאנוניות

לפני שם עצם בעל בולטות , ה ראשונית במשפטולכן הוא ייטה להופיע בפוזיצי, )Kelly et al. 1985 (ראה (

. המבנה הליניארי של המשפט נמצא בהתאמה לנגישות של שמות העצם הרלוונטיים. נמוכה יותר) ולכן נגישות(

בכמות , בזכרונם את המשפטים שלא סודרו במקור בסדר הקאנוני" להתאים "ייטוהניבדקים הניבוי היה ש, לפיכך

. בהם נעשו היפוכים מן הסדר הקאנוני אל הלא קאנוניגדולה בהרבה ממספר המקרים

כל תשובה הורכבה מפועל ושני שמות עצם שאחד מהם .  קראו הנבדקים זוגות של שאלות ותשובותעצמובניסוי 

:למשל. גבוה והשני נמוך בבולטותו ביחס לפועל

."מה עשה התינוק במיטתו: "שאלה

.)"חלב(נשיקות ו) נשיקות(במיטתו גמע התינוק חלב : "תשובה

" חלב"מכאן שמבנה שבו שם העצם . )"נשיקות"מאשר " גמע"א שם עצם בולט יותר ביחס לפועל הו" חלב"(

השאלות שהוצמדו למשפטים נבנו כך .  הלא קאנוני הסדר–והיפוכו ,  הקאנוניסדרהוא ה" נשיקות"קודם ל

כמו גם במקרה " (התינוק חלב ונשיקותבמיטתו גמע "של הזאוגמה כך למשל במקרה. שישמשו כרמזים להזכרות

".?חתינוק במיטתומה עשה : השאלה המקבילה היתה, ")במיטתו גמע התינוק נשיקות וחלב "–של היפוכה 
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מה עשה 'למשל (ן  השאלות מהשלב הראשוהםהוצגו בפני, פריטי הניסויזוגות לאחר שהנבדקים קראו את 

.ון את התשובות שהם נתנו בשלב הראשוןהתבקשו לשחזר מתוך הזכרוהם , )'התינוק במיטתו

קאנוני היה גבוה במובהק מזה של -בהתאם להשערה נמצא כי מדד ההיפוך למשפטים שהוצגו בסדר הלא

.המשפטים שהוצגו בסדר הקאנוני

נבדק האופן בו מעניקים נבדקים ) Shen & Shalev. submitted(במחקר נוסף  .הענקת פירוש לזאוגמות

מטרת הניסוי היתה לבדוק האם תופעת ההיפוך של המבנה הלא קאנוני תתגלה . לזאוגמות) זהאו פראפר(פירוש 

.  השתתפו בניסוי) דוברים ילידים של עברית26(הנבדקים . גם כאשר לא עומדים בפני הנבדקים מגבלות זכרון

ואילו ', לא קאנוניות' זאוגמות 5-ו' קאנוניות' זאוגמות 5הם חולקו לשתי קבוצות כאשר הקבוצה הראשונה קראה 

אם למשל בקבוצה הראשונה הופיעה הזאוגמה . הקבוצה השניה קראה את תמונת הראי של הקבוצה הראשונה

הרי שבקבוצה השניה הופיע המשפט בגרסה , "בצאתו לקרב ארז החיל את חולצתו ואת יגונו) "בסדר הקאנוני(

. 'לא קאנוניות '5-ו' ניותקאנו' מתוך הזאוגמות שקרא כל נבדק היו 5, כאמור. ההפוכה

. לכל אחד ממשפטים אלה, בהיקף של שורה אחת, לאחר מכן התבקשו הנבדקים לכתוב פירוש

סדר הפריטים בתשובת היבדק תואם את סדר הפריטים לבדוק האם לאחר מכן נותחו משפטים אלה במגמה 

-בסדר הלא(שנחשפו לזאוגמה אחד הנבדקים , כך למשל. או שהוא הופך את הסדר, בזאוגמה אותה הוא קרא

".בעודו אורז את חולצותיו הרהר ביגונו " :הציע את הפירוש, "החיל ארז את יגונו ואת חולצתו): "קאנוני

לזה שבזאוגמה המקורית אותה קרא הפוך ) חולצה ויגון(שכן סדר פריטי המטרה ', הפוכה' תשובה זו היא תשובה 

 עלהחיל התארגן לעזיבה וניסה להתגבר : "תשובתו של נבדק אחרהיא ' הפוכה'דוגמה אחרת לתשובה . הנבדק

שהמשפט אותו שתשובה הפוכה שבה לא נשמר סדר הפריטים מהווה אינדיקציה לכך  ההנחה היתה ".עצבותו

ומשום כך הצורך , בהשוואה למשפט שהתשובה עליו שומרת על סדר הפריטיםקרא הנבדק הוא פחות טבעי 

' קאנונית'וגמה ניתוח התשובות השווינו בין התגובות שניתנו על ידי הנבדקים לכל זאב .להפוך את סדר הפריטים

 באופן מובהק ה גדולתהסתבר שכמות המקרים בהם הפכו הנבדקים את סדר הפריטים הי. ומקבילתה ההפוכה

).בהכנה, שן -גם להרחבה ראה  ('קאנוניות'חס לזאוגמות מאשר בי' לא קאנוניות'לזאוגמות בתשובות 

מופשטות וחיות, בולטות: 2סעיף 

 כמו למשל העובדה שמספר ,וסבלו ממספר מגבלות, נייםיו מחקרים ראשוסקרנו עד כה ההמחקרים ש

 מעותיות יותר היו שלושמגבלות מש. היו קטנים יחסית) 20-26-כ(ומספר הנבדקים ) 10-כ(פריטי הניסוי 

:המגבלות הבאות

כך למשל . בין גורם הבולטות לגורם המופשטותמחקרים אלה לא הבחינו בצורה מספקת .1

לא ברור האם יש לייחס את העדפת קילפנו את הטפטים ואת הזכרונות : במקרה של הזאוגמה

.זכרונותהוא בולט יותר או לעובדה שהוא קונקרטי יותר מאשר טפטים הסדר לעובדה ש

ראה גם (שטות  חיות ומופ– מחקרי החלוץ לא בדקו באופן שיטתי שני גורמים נוספים .2

.שמהווים גורמים חשובים בקביעת סדר מלים) ההערה הקודמת

.לא נבדק המשקל היחסי של כל אחד מגורמים אלה ,ממילא.3
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עם נעשה נסיון להתמודד ) Shen & Kotzer, submitted; 2007קוצר להרחבה ראה (סידרת ניסויים מקיפה ב

גורם הבולטות שכבר נבדק קודם גם , מופשטות והחיותוסף לגורם הבנ ,נכללובמחקר מקיף זה . מגבלות אלה

.שקלו היחסי ביחס לגורמים האחריםוגם בגלל הנסיון לבחון את מ, גם בגלל מגבלות הניסוי, לכן

. פירוש והיזכרות בהן השתמשנו קודם לכן,  העדפה- המטלות הניסוייות שלושבניסויים אלה השתמשנו בגם 

על סדר היבטים ) מופשטות ובולטות, חיות(ד מן הגורמים הסמנטיים משפיע כל אחהכללית לפיה השערה ה

 בחנו נ)1-3 (בשלושת הניסויים הראשונים. המחקר כלל שישה ניסויים. שונים של תהליכי ההבנה של הזאוגמה

שלושת הניסויים  ).פירוש והיזכרות, במטלות של העדפה (והמופשטותבולטות גורמי ה, עומתו וכן, בנפרד

קבוצת פריטי ניסוי אחת . אלא שבהם נבחנו ועומתו גורמי הבולטות והחיות, היו זהים לקודמיהם) 4-6(האחרים 

. שלושת הניסויים האחריםוקבוצה שניה שימשה את את כל שלושת הניסויים הראשונים שימשה 

.  לכןעליו הצבענו קודם מדד ההיפוךהיה  והענקת הפירוש המדד העיקרי אותו בדקנו בניסוי ההיזכרות 

קוראים את המשפט , כלומר, בדקנו באילו משפטים הופכים הנבדקים את סדר המילים בשכיחות הגבוהה ביותר

". דנה קילפה את הטפטים ואת הזיכרונות"אבל רושמים בשאלון " דנה קילפה את הזיכרונות ואת הטפטים"

, ים יותר לסדר החזק קוגניטיביתמשפטים כך שיהיו דומ" לתקן"ההנחה מאחורי הבדיקה הזו היא שישנה נטייה 

 ,Glucksberg et al., 1997; Chiappe & Smykowski(במדד זה נעשה שימוש במחקרי עבר . לסדר הקאנוני

ביצענו גם " בדיקת ההיפוך"את  .יםבעיקר בדימוי,  מיליםויים ביחס לקאנוניות של סדרכדי לבחון ניב) 2003

אחד מסוגי עבור כל בשני סוגי הניסויים הללו מדדנו גם את יכולת ההיזכרות של הנבדקים . בניסויי הפירוש

. בניסויי הבחירה ביקשנו מהנבדקים להכריע איזה משפט נשמע טבעי יותר.המשפטים

פירוש והעדפה,  היזכרות-השפעת הבולטות והמופשטות על סדר המלים : 1-3ניסויים 

:הניסוייםפריטי 

 משפטי זאוגמה בהם שני האיברים נבדלים זה מזה הן ברמת הבולטות והן ברמת 16 חוברו 1-3יים לצורך ניסו

עודד ניסה : "למשל במשפט(בשמונה מהמשפטים האיבר הבולט יותר הוא גם האיבר המופשט יותר . המופשטות

ונה מהאיבר ובשמונת האחרים האיבר הבולט ש, )הוא הבולט וגם המופשט" כעס", "לשלוט בכעסו ובאקדחו

). הוא המופשט" תקוות", הוא הבולט" זרעים", "האיכרים זרעו זרעים ותקוות: "למשל במשפט(המופשט 

:)1 ראה טבלה (משמונת המשפטים הראשונים נוצרו הסוגים הבאים

-סדר בולט קאנוני "סדר זה יכונה .  משפטים בהם האיבר הראשון הוא הבולט יותר וגם המופשט יותר8-

".קאנונימופשט לא 

-סדר בולט לא קאנוני "סדר זה יכונה .  משפטים בהם האיבר השני הוא הבולט יותר וגם המופשט יותר8-

".מופשט קאנוני

:משמונת המשפטים האחרים נוצרו הסוגים הבאים
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-סדר בולט קאנוני "סדר זה יכונה .  משפטים בהם האיבר הראשון בולט יותר והאיבר השני מופשט יותר8-

".ונימופשט קאנ

סדר בולט לא קאנוני "סדר זה יכונה .  משפטים בהם האיבר השני בולט יותר והאיבר הראשון מופשט יותר8-

".מופשט לא קאנוני-

:מחולקים לסדרים השונים, מציגה מדגם ממשפטי הניסוי) 1טבלה מספר (הטבלה להלן 

–בולט קאנוני 

מופשט לא קאנוני

 מופשט -בולט לא קאנוני 

קאנוני

–בולט לא קאנוני מופשט קאנוני-ט קאנוני בול

מופשט לא קאנוני

הופעתה של דניאלה עצרה את 

התנועה ואת נשימתי

הופעתה של דניאלה עצרה את 

נשימתיואת התנועה 

אלון הקיץ משנתו ונזכר שאיבד 

 בתוליוואתהמפתח את 

אלון הקיץ משנתו ונזכר שאיבד את

 המפתח  ואתבתוליו

שבחיםקצר יואב בעבודתו החדשה 

ויבול

בעבודתו החדשה קצר יואב

ושבחים

כששמע את הבשורה ניפץ דורון 

חלומותי ואת הזגוגיותאת 

כששמע את הבשורה ניפץ דורון את 

הזגוגיותואת חלומותי 

מזימותבזמנה הפנוי רקמה איילת 

ומפה

בזמנה הפנוי רקמה איילת 

ומזימות

עם בוא הסתיו זרעו האיכרים 

ותקוות רעיםז

עם בוא הסתיו זרעו האיכרים 

וזרעים

כאשר , תשובה- צמדי שאלה16בכל שאלון ,  נוסחי שאלונים4 המשפטים שהתקבלו לאחר ההכפלה נבנו 32-מ

:לדוגמה. התשובה היא משפט הזאוגמה

?מה קרה לשרית לאחר שנים רבות

.לאחר שנים רבות רצתה שרית בטובתו אך גם בכספו

היזכרות: 1 ניסוי

סדר המילים במשפטי זכירת על , בנפרד וביחד של הבולטות והמופשטות םנבדקה השפעתבניסוי היזכרות זה 

, כל אחד בנפרד, שיערנו כי משפטים קאנוניים מבחינת בולטות ומשפטים קאנוניים מבחינת מופשטות. זאוגמה

חד יועדפו על ידי הנבדקים משפטים קאנוניים כמו כן שיערנו כי בבדיקת שני הגורמים י. י הנבדקים"יועדפו ע

. בשני הממדים במידה הרבה ביותר ואילו משפטים לא קאנוניים יועדפו על ידי הנבדקים במידה המועטה ביותר

השאלה האם יעדיפו הנבדקים משפטים קאנוניים מבחינת בולטות על פני משפטים קאנוניים מבחינת מופשטות 

.רהללא השע, נותרה כשאלה פתוחה

 כמו בדוגמה שכללו שאלה ותשובה(תחילה קראו את פריטי הגירוי : הנבדקים ביצעו את הניסוי בשני שלבים

, )?מה קרה לשרית אחרי שנים רבות: למשל(המקוריות ולאחר הפסקה קלה הוצגו בפניהם השאלות , )שהוצגה

.והם התבקשו לשחזר מתוך הזכרון את התשובות המקוריות

, נמצא אפקט מובהק של בולטות במדד הפיכת האיברים : בהשערות העיקריותבאופן כללי, ותוצאות הניסוי תמכ

 כמו .של מופשטותקרוב למובהק אפקט נמצא , כמו כן. יש יותר הפיכת אברים כשהבולטות לא קאנונית, כלומר

 אין הבדל האינטראקציה נובעת מכך שבתוך הפריטים עם בולטות קאנונית .התגלתה אינטראקציה מובהקת, כן
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יש , ואילו בתוך הפריטים עם בולטות לא קאנונית, בין הפריטים עם מופשטות קאנונית ומופשטות לא קאנונית

.הבדל ניכר בין פריטים עם מופשטות קאנונית ולא קאנונית

, קוצרלפירוט ראה  (.לטות ואין אפקט מובהק של מופשטותבציוני זכירת שני האברים אין אפקט מובהק של בו

2007.(

מטלת פירוש : 2ניסוי 

בנפרד ,  כיצד משפיעים גורם הבולטות וגורם המופשטות- 1 בדומה לניסוי מספר –בניסוי פירוש זה בדקנו 

.1ההשערות היו זהות להשערות ניסוי מספר . על סדר המילים במשפטי זאוגמה, וביחד

.הרכיבו את פריטי הניסויהנבדקים בניסוי התבקשו לכתוב שורה של פירוש לכל אחת מהזאוגמות ש

יש (במדד הפיכת האברים התגלה אפקט מובהק של בולטות : 1התוצאות שהתקבלו דומות לתוצאות ניסוי מספר 

יש יותר הפיכת (כמו כן יש אפקט מובהק של מופשטות , )יותר הפיכת אברים כאשר הבולטות איננה קאנונית

). אברים כאשר המופשטות איננה קאנונית

ההבדל בין מופשטות קאנונית ולא , כאשר הבולטות לא קאנונית: טראקציה מובהקת בין האפקטיםנמצאה אינ

.קאנונית גדול הרבה יותר מאשר כאשר הבולטות קאנונית

ה  העדפ:3ניסוי 

. אולם המטלה בה השתמשנו כאן היתה מטלת העדפה–מטרת ניסוי זה דומה לשני הניסויים הקודמים 

וכן משפטים , מול משפטים לא קאנוניים) בולטות ומופשטות(טים קאנוניים בשני ממדים בניסוי זה עימתנו משפ

שיערנו כי המשפטים הקאנוניים בשני . קאנוניים מבחינת בולטות מול משפטים קאנוניים מבחינת מופשטות

נית נותרה שאלה ההעדפה בין בולטות קאנונית ומופשטות קאנו. ממדים יועדפו על פני המשפטים הלא הקאנוניים

בפני הנבדקים הוצגו שתי הגירסאות של כל אחת מהזאוגמות והם התבקשו לציין איזו  .ללא השערה, פתוחה

.משתיהן הם מעדיפים כטבעית יותר

ישנה העדפה למשפטים קאנוניים הן , כלומר, תגלה אפקט מובהק של קאנוניותבניתוח תגובות הנבדקים ה

.על פני משפטים לא קאנונייםמבחינת בולטות והן מבחינת מופשטות 

.נית לבין משפטים מופשטים קאנוניתלא נמצאה העדפה בין משפטים בולטים קאנו, לעומת זאת

פירוש והעדפה,  היזכרות-על סדר המלים  החיותוהשפעת הבולטות : 4-6ניסויים 

ד היה בכך שבניסויים ההבדל היחי.  בכל הקשור למטלה ולהליך1-3 היו זהים לחלוטין לניסויים 4-6ניסויים 

פריטי הניסוי בכל שלושת ). 1-3ת ומופשטות שנבדקו בניסויים בניגוד לבולטו(אלה נבדקו הבולטות והחיות 

 משפטי זאוגמה בהם שני אברי הזאוגמה נבדלים זה מזה הן ברמת הבולטות והן 16הניסויים האלה התבססו על 

ולט יותר הוא גם האיבר הגבוה יותר בסולם החיּות בשמונה מהמשפטים האיבר הב. במיקומם בסולם החיּות

, )הוא הבולט וגם הגבוה יותר בסולם החיּות" עכבר", "העכבר והגבינה ברחו אל תוך החור: "למשל במשפט(
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הכלב והאיש נבחו : "למשל במשפט(ובשמונת האחרים האיבר הבולט שונה מהאיבר הגבוה יותר בסולם החיּות 

). הוא הגבוה יותר בסולם החיּות" איש", ולטהוא הב" כלב", "על הדוור

:משמונת המשפטים הראשונים נוצרו הסוגים הבאים

סדר בולט "סדר זה יכונה .  משפטים בהם האיבר הראשון הוא הבולט יותר וגם הגבוה יותר בסולם החיּות8-

".חיּות קאנוני-קאנוני 

סדר בולט לא "סדר זה יכונה . בסולם החיּות משפטים בהם האיבר השני הוא הבולט יותר וגם הגבוה יותר 8-

". חיּות לא קאנוני–קאנוני 

:משמונת המשפטים האחרים נוצרו הסוגים הבאים

סדר "סדר זה יכונה .  משפטים בהם האיבר הראשון בולט יותר והאיבר השני גבוה יותר בסולם החיּות8-

". חיּות לא קאנוני–בולט קאנוני 

סדר "סדר זה יכונה . ולט יותר והאיבר הראשון גבוה יותר בסולם החיּות משפטים בהם האיבר השני ב8-

". חיּות קאנוני–בולט לא קאנוני 

:מחולקים לסדרים השונים, מציגה מדגם ממשפטי הניסוי) 8טבלה מספר (הטבלה להלן 

–בולט קאנוני 

חיּות קאנוני

 חיּות לא –בולט לא קאנוני 

קאנוני

 –בולט קאנוני 

קאנוניחיּות לא 

–בולט לא קאנוני 

חיּות קאנוני

 נמלטו מעבר השקים והשודד נמלטו מעבר לפינההשודד והשקים

לפינה

 נעקרו מביתםהציפור והברוש נעקרו מביתםהברוש והציפור

 התעוררו מריח הנמר והאדמה

הגשם

 התעוררו מריח האדמה והנמר

הגשם

 קרקרו ללא התרנגולות ודודתי

הרף

 קרקרו ללא הרףלותדודתי והתרנגו

 נטעו שורשים השתיל והארנבון ייללו מצמאהעציץ והחתול ייללו מצמאהחתול והעציץ

בביתנו

 נטעו שורשים הארנבון והשתיל

בביתנו

כאשר , תשובה- צמדי שאלה16בכל שאלון ,  נוסחי שאלונים4 המשפטים שהתקבלו לאחר ההכפלה נבנו 32-מ

. התשובה היא משפט הזאוגמה



- 13 -

):'לשאלון המלא ראה נספח ו(גמא לאחד הצמדים דו

?מה קרה לאחר לכתי. 4

.לאחר לכתי נבלו אמי והעציץ

.כיון שהמטלה וההליך היו זהים לניסויים הקודמים נסתפק בהצגת הממצאים העיקריים של הניסויים

שנה נטייה להפוך י, לומרכ: התגלה אפקט מובהק של בולטות בכל הקשור לאפקט ההיפוך ):4ניסוי (היזכרות 

. היפוך מובהק גם הוא לפי ציוני החיּותאפקט ה. את אברי הזאוגמה במשפטים לא קאנוניים מבחינת בולטות

.לא התגלתה אינטראקציה בין שני האפקטים הללו, לעומת זאת

.וכן לא נמצאה אינטראקציה, חיּותבציוני הזכירה לא התגלה אפקט של בולטות או של 

 )5ניסוי (פירוש 

מדד ההיפוך גילה אפקט מובהק של בולטות כמו גם של : 4התוצאות שהתקבלו דומות לתוצאות ניסוי מספר 

כאשר לשני , בזאוגמות לא קאנוניות מאשר בזאוגמות קאנוניות) 4פי (הפיכת האברים נפוצה הרבה יותר . חיּות

. לא התגלתה אינטראקציה בין שני האפקטים. המשתנים תרומה דומה לכך

)6ניסוי (פה העד

ישנה העדפה למשפטים קאנוניים הן מבחינת בולטות והן מבחינת , כלומר, נתגלה אפקט מובהק של קאנוניות

. על פני משפטים לא קאנונייםחיּות

.ת קאנוניחיּותנמצאה העדפה מובהקת של משפטים בולטים קאנונית על פני משפטים עם , כמו כן

 חיּותהעדיפו בולטות קאנונית והסתבר שהנבדקים העדיפו , ול החיותבבדיקת ההשפעה היחסית של הבולטות מ

.ת קאנוניחיּות על פני בולטות לא קאנונית ותלא קאנוני

דיוןסיכום ו

הוכחו בעבר כגורמים המשפיעים על סדר מלים  – חיּותמופשטות ו, בולטות -שלושה גורמים קונצפטואליים 

. כאן היתה לבדוק את השפעתם על סדר מלים במבעים מטפורייםמטרת המחקרים שהצגנו . במבעים ליטרליים

עדיפו משפטים קאנוניים על  שהנבדקים י– ביחס לכל אחד משלושת הגורמים בנפרד –השערתנו הכללית היתה 

כמו כן שיערנו כי בבחינת הגורמים יחדיו יעדיפו הנבדקים במידה ). 1השערה מספר (פני משפטים לא קאנוניים 

השערה מספר (משפטים קאנוניים לפי שני גורמים ובמידה המועטה ביותר משפטים לא קאנוניים הרבה ביותר 

 כשאלת מחקר פתוחה נותרה העדפת הנבדקים למשפטים קאנוניים על פי אחד הגורמים על פני משפטים 4).2

. קאנוניים על פי גורם שני

                                                
אם עבור כל גורם בנפרד יאושש הסדר הקאנוני , כלומר, 1 מהשערה מספר 2לכאורה נובעת השערה מספר  4

אך בפועל אפשר שהגורמים השונים יבטלו זה את השפעתו של , ם יחדיואזי על אחת כמה וכמה עבור שני גורמי
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. וניות על פני זאוגמות לא קאנוניותההשערה הראשונה ניבאה כי הנבדקים יעדיפו זאוגמות קאנ, כאמור

השערה .  יהיה הסדר המועדף– כל אחד בנפרד – חיּותמופשטות ו, שסדר המילים הקאנוני עבור בולטות, כלומר

בניסוי  ).  אפקט המופשטות היה רק קרוב למובהק1אם כי בניסוי  (הניסויים בכל  באופן כלליזו אוששה

וכך גם בניסוי הפירוש ואילו בניסוי , נוניים כך שיתאימו לסדר הקאנוניההיזכרות הפכו הנבדקים משפטים לא קא

משמעות הדבר שכל אחד מהגורמים שנבחנו . הבחירה העדיפו הנבדקים משפטים קאנוניים על פני לא קאנוניים

ומעבר למשתנים , )פירוש ובחירה, היזכרות(מעבר למטלות , במחקר משפיע בפני עצמו על סדר המילים

).חיּות מופשטות ו,בולטות(

בציוני ההיזכרות במטלת ההיזכרות ובציוני האזכור במטלת הפירוש לא נמצא כל הבדל בין , לעומת זאת

שהסביר את ) Shen,1997,1998( תוצאות דומות התקבלו במחקריו של שן .משפטים קאנוניים ולא קאנוניים

 הראשון הוא שמשפט לא קאנוני מצריך .העדר ההבדל בשני אפקטים מנוגדים המבטלים אחד את השפעת האחר

משפטים קאנוניים הם , ומצד שני, ולכן המשפט נחרט בזכרון, מאמץ קוגניטיבי רב יותר ממשפט קאנוני

עד לכדי איזון כמות המשפטים , שני גורמים אלה ביטלו זה את זה. קונבנציונליים יותר ולכן קל יותר לזכור אותם

.שהנבדקים זכרו

. יבאה מדרג של העדפות בין סוגי המשפטים המעמתים שני גורמים אחד מול השניההשערה השנייה נ

, הניבוי לפיו משפט קאנוני בשני ממדים יועדף במידה הרבה ביותר אושש בכל הניסויים וכך גם הניבוי ההפוך לו

.לפיו משפטים לא קאנוניים יועדפו במידה המועטה ביותר

לא נמצאה היררכיה ברורה , כיה בין הגורמים השוניםבאשר לשאלה הפתוחה שביקשה לקבוע הירר

ייתכן כי היררכיה כזו אינה קיימת או שהיא קיימת אך הבדלי , ראשית. לממצא זה מספר הסברים אפשריים. וחדה

אפשר שהפיגורה הלשונית בה נעשה שימוש במחקר אינה מתאימה , שנית. הרמות בין הגורמים אינם משמעותיים

ייתכן שסוגי המטלות בהן נעשה שימוש במחקר זה אינן מתאימות לגילוי היררכיה , ושלישית. ולגילוי היררכיה כז

ראוי לציין כי גם  .אם כי הסבר זה הינו סביר פחות משום שהמחקר בחן כל זוג גורמים בשלוש מטלות שונות, כזו

לתאוריות מסוימת  לתוצאה שמראה שאין היררכיה חדה בין הגורמים יש ערך משום שהיא מהווה עדות נגד

.יםונות של אחד הגורמים על פני האחרשינבאו עלי

בניגוד מסוים למה שנאמר לעיל ניתן בכל זאת למצוא כמה עדויות לקיומה של היררכיה מסוימת בין 

כמה מהממצאים עשויים לתמוך באפשרות שגורם הבולטות חזק יותר מגורם , כך למשל. הגורמים השונים

 נמצא אפקט מופשטות מובהק רק במצב של בולטות לא 1 של ניסוי מספר היפוךדד הבתוצאות מ. המופשטות

רק כאשר מנטרלים את הבולטות הקאנונית מבצעים הנבדקים העדפה לפי קאנוניות של , כלומר, קאנונית

מצב שבו הבולטות , כלומר, הממצא המשלים לכך הוא העדר אפקט מופשטות כאשר הבולטות קאנונית. מופשטות

 נמצא כי העדר בולטות קאנונית 2 של ניסוי מספר היפוךבמדד ה, כמו כן. על המופשטות" מאפילה"נונית הקא

שוב מצב שבו כאשר הבולטות הקאנונית אינה קיימת עולה חשיבותו של , כלומר, מחזק את אפקט המופשטות

                                                                                                                                         
האחר או שגורם אחד יתגלה כדומיננטי בהרבה מהאחר ואז לא יהיה הבדל בהעדפת הנבדקים בין משפטים 

.קאנוניים לפי שני הגורמים ובין משפטים קאנוניים לפי אותו גורם דומיננטי בלבד
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הקת למופשטות קאנונית הוא העדפה מוב, קשה יותר  לפירוש, 1ממצא נוסף של ניסוי מספר . גורם המופשטות

).  כפי שתואר לעיל(מדד שבמרבית הניסויים לא נמצא בו אפקט , במצב של בולטות לא קאנונית במדד הזכירה

עדיפות המתבטאת בכך , ניתן לראות בממצאים אלו עדויות לעדיפות קוגניטיבית של בולטות על פני מופשטות

את המופשטות כך שתתאים גם היא לסדר " לתקן "שכאשר הבולטות היתה קאנונית הנבדקים לא חשו צורך

.הקאנוני

 אך אין לכך 6 נמצאה בתוצאות ניסוי מספר ת קאנוניחיּותהעדפה מובהקת של בולטות קאנונית על פני 

אזכור הוא הממצא לפיו נבדקי / חריג נוסף להעדר האפקט במדד ההיזכרות . 5- ו4תימוכין בתוצאות ניסויים 

.  כאשר הבולטות היתה קאנוניתת לא קאנוניחיּות מאשר ת קאנוניחיּותבמובהק יותר פריטי  אזכרו 5ניסוי מספר 

במידה פחותה באופן "  לא קאנוניחיּות –בולט קאנוני "הגורם הישיר לאפקט זה הוא אזכורם של משפטים מסוג 

 מעיד על קשה לומר אם הדבר. גם במקרה זה מדובר בתוצאה קשה לפירוש. משמעותי מכל שאר המשפטים

.חוזקו הקוגניטיבי של המשפט או דוקא על חריגותו

השפעה של גורמים סמנטיים מסוימים על מבנה משפטים , יחסית, המחקר בחן באופן ראשוני, לסיכום

הן למחקר שינסה לאושש עקרונות קאנוניות של גורמים , ראשוניות זו קוראת למחקר עתידי בתחום. מטאפוריים

בית והן למחקר שיבחן דרכים חדשות לפתרון שאלת ההיררכיה בין גורמים משפיעים נוספים בשפה פיגורטי

המשפיעים , שלא נבדקו במחקר זה, פתרון זה עשוי להופיע באופנים שונים בינהם בחינת גורמים חדשים. שונים

.שימוש במתודולוגיות ניסוי אחרות או בדיקה של פיגורות לשוניות אחרות, על סדר המילים במשפט

ממצאים אלה מצביעים על כך שגורמים קונצפטואליים מרכזיים המשפיעים על סדר מלים בשפה 

ממצאים מתיישבים עם התפישה ה. ליטרלית ממלאים תפקיד מרכזי בתהליכי הבנה ושימוש בשפה מטפורית

Giora  למשל(הכללית המתפתחת בהקשרים אחרים  2007,1990;   Glucksberg & Keysar ( לפיה תהליכי

 Grice (ועומדים בניגוד לתפישה המסורתית, ההבנה והעיבוד של שפה ליטרלית משותפים גם לשפה מטפורית

1975; Searle 1979(אלא שחלק ניכר מן העדויות לטובת .  לפיה מבע מטפורי שונה מתהלוך של מבע ליטרלי

 Keysarלמשל (וונציונליים מטפוריים קונפריטי גירוי נשענות על , הטענה בדבר קיומם של תהליכים משותפים

1989; Gibbs 1994 ( או על קיומו של הקשר עשיר המקל על תהליך ההבנה של מבעים מטפוריים כאלה

(Ortony et al. 1978) .מהמחקרים שהצגנו כאן עולה בבירור שגם כאשר פריטי הגירוי , בניגוד לכך

העקרונות המסבירים את , נבדקים הקשר כלשהווגם כאשר לא ניתן ל, המטפוריים הם חדשים ולא קונוונציונליים

. משותפים להם ולמבעים ליטרליים– בכל הקשור לסדר המלים –תהליכי ההבנה של המבעים המטפוריים 

ביבליוגרפיה

גורמים קוגניטיביים המשפיעים על סדר איברים . לקלף את הטפטים לפני הזכרונות). 2007(. אלעד, קוצר
.אביב-אוניברסיטת תל. א. מעבודת. במשפטים מטפוריים

אוריינות .  על פן מרכזי ביחסים שבין פואטיקה לקוגניציה: נארזת החולצה לפני היגוןמדוע ) בדפוס( .ישעיהו, שן

.1, ושפה
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