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.תולשונידושלטווחוהקצרותטווחהארוכותההשפעותאתבחשבוןלוקחתודינאמיתמערכתשלבמונחיםהקשייםאתהרואהמשולבת

Frequency-Lag)"השכיחויותפערהשערת" hypothesis)השפותביןזמנםאתהמחלקיםלשוניים-דושלהטווחארוכותלהשפעותנוגעת

.מיליםבשליפתלקושישמובילמצב,חלשיםהלקסיקליתבמערכתוהקשריםמצטמצמתהשפותמןאחתבכלהשימושששכיחותכך

Dual-Language)"הכפולהההפעלה" activation account)השפותשתישלזמנית-בוהפעלהישלפיהןהטווחקצרותלהשפעותנוגעת

.מיליםבשליפתהקושילהגדלתשמובילמצב,"מטרה-הלא"לשפת"המטרה"שפתביןלתחרותהגורמת

מטרות המחקר הנוכחי

.פונולוגישטףמטלתבאמצעות(עברית)הראשונהבשפההפקהעל(אנגלית)שנייהלשפהקצרהחשיפהשלההשפעהאתלבחון1.

.הראשונהבשפההפקהעל-הבנהלעומתהפקה–השנייהלשפההחשיפהאופןשלההשפעהאתלבחון2.
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תוצאות

דיון

:משתתפים

שהתקבלו  , אנגלית-עבריתדוברי לשוניים -סטודנטים דו32

. ללימודים עם אנגלית ברמה אוניברסיטאית של פטור

: גירויים

המציגים איורים ללא מלל( frog stories)שני סיפורי ילדים •

.  ר,ש,ד,גהעברית של הפונמות בשפה אודיטוריתהצגה •

:  הליך

וכלל , שעהלניסוי שערך כחצי למעבדה המשתתפים הגיעו •

ומטלות  , בנוסף למטלת שטף פונולוגי גם מטלת שיום תמונות

.  ממוחשבות להערכת תפקודים ניהוליים

שניות מספר מילים רב ככל 60-התבקשו להפיק בהמשתתפים •

מטלת השטף . ר,ש,ד,ג-האפשר המתחילות באחת הפונמות  

.מהאותיות2הפונמי בוצעה עבור 

. המשתתפים עברו חשיפה קצרה לשפה השנייהמכן לאחר •

ומחציתם , נחשפו לאנגלית במטלה של האזנה לסיפורמחציתם 

.(narration)במטלה של הפקת סיפור לפי תמונות 

הנבדקים פעם נוספת את מטלת השטף  ביצעו , לבסוף•

.  נוספותפונמות 2הפונולוגי לגבי 

בהשוואההחשיפהלאחרהפונמיבשטףעלייהשלמגמה•

אינההתוצאה,זאתעם.החשיפהלפניההפקהלשטף

.מובהקת

הראשונהלשפהחשיפהשלההשפעהביןהבדלנמצאלא•

.הפקהבמטלתלחשיפההבנהמטלתבאמצעות

במטלת שטף לשוני בשפת אם שהיא השפה הדומיננטית משתפר  ונראה שהביצוע , ממצאי המחקר מעידים על שיפור בשטף הפונולוגי•

בממצאי המחקר הנוכחי  , בניגוד למחקר קודם שהראה כי חשיפה לשפה ראשונה גורמת לקושי בשיום בשפה השנייה. מאימוןכתוצאה 

.  עדות לכך שחשיפה לשפה שנייה גורמת להפרעה בהפקת השפה הראשונהאין 

?כיצד ניתן להסביר את ההבדל בין ממצאי שני המחקרים

ייתכן כי החשיפה הקצרה לשפה שאינה שפת המטרה יוצרת הפרעה משמעותית יותר במטלת השיום הדורשת שליפה של –המטלה שונה 

.שאינה דורשת עיבוד של ייצוגים סמנטיים, מידע סמנטי מאשר במטלת השטף הפונולוגי

במחקר הנוכחי לא הייתה  , בעוד שבמחקר הקודם חשיפה לשפה הראשונה גרמה להפרעה בשפה השנייה–לשוניות שונים -מאפייני הדו

–במחקר הנוכחי )האקטיבציה בין שפת אם דומיננטית ייתכן שמאזן . עדות לכך שחשיפה לשפה השנייה גורמת להפרעה בשפה הראשונה

אינו סימטרי ולכן בעוד שחשיפה קצרה לשפה ראשונה יוצרת הפרעה  ( אנגלית)לשפה שנייה ברמת מיומנות נמוכה משמעותית ( עברית

.ההיפך לא בהכרח נכון, לשפה שנייה
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