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 קריאת מילים וקריאת מספרים משתמשות במנגנונים שונים:
 דיסוציאציות בין דיסנומריה לדיסלקסיה

 2ונעמה פרידמן 21,דרור דותן
 המעבדה לחשיבה מתמטית, ביה"ס לחינוך וביה"ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטת ת"א 1

 ת"א , ביה"ס לחינוך וביה"ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטתשפה ומוח מעבדת 2

האם תהליכי הקריאה של מילים ושל מספרים משתמשים באותם מנגנונים קוגניטיביים? בדקנו כאן 

 דיסוציאציות בין לקויות בקריאת מילים ללקויות בקריאת מספרים. דרך הפריזמה של את השאלה 

דיקה אנו מדווחים על שתי נשים עם ליקוי סלקטיבי בקריאת מספרים, שקוראות מילים באופן תקין. ב

מפורטת של התפקוד שלהן הראתה שהליקוי שלהן בקריאת מספרים הוא ברכיבים שמעבדים את מבנה 

הרכיב של הנתח הויזואלי שמחלק את המספר לשלשות, ולאחת מהן -המספר: לשתיהן ליקוי בתת

ליקוי נוסף במנגנון הפלט שיוצר את המבנה המילולי של המספר. למרות הליקוי הזה בעיבוד מבנה 

ספרים, היכולת שלהן לקרוא מילים תקינה לחלוטין, כולל היכולת לעבד את מבנה המילה )ניתוח המ

 מורפולוגי של מילה כתובה והרכבה מורפולוגית של מילה דבורה(.

תהליכים דיסוציאציות בין שערכנו של סקירה מקיפה הדיסוציאציה הזאת מוצגת כאן במסגרת 

דיסוציאציות כלליות בין קריאת מילים לקריאת נו מתארים אמספרים. וקריאת מילים ספציפיים של 

: השתמשנו במודל הקוגניטיבי המפורט של קריאת מספרים ובמודל אך לא מסתפקים בכךמספרים, 

הראינו  המודלים. לאחר מכן 2תר רכיבים מקבילים בין ניתחנו אותם כדי לאודומה של קריאת מילים, 

דיסוציאציות שדווחו ה :במודלים רכיבים מקביליםזוגות של ם שקיימות דיסוציאציות אפילו בין אות

כמעט שתיתכן פגיעה סלקטיבית  מראות ,הדיסוציאציות שמדווחות במחקר הנוכחי, בשילוב בעבר

 אנו מסיקים בכל אחד מהמנגנונים המעורבים בקריאת מילים או מספרים, ללא פגיעה במנגנון המקביל.

 שניל העיבוד של מילים למסלול העיבוד של מספרים, אלה שלמרות שקיים דמיון רב בין מסלו

לקות בקריאת מילים )דיסלקסיה( ולקות בקריאת מספרים מבחינה קלינית,  מסלולים נפרדים לחלוטין.

 לאבחן אותן בנפרד.)דיסנומריה( הן לקויות נפרדות, ויש 

 מבוא .1

ים ספציפיים, שמטפלים ספציפית האם קריאת מילים היא תהליך שמתבצע ע"י אוסף מנגנונים קוגניטיבי

במידע אורתוגרפי, או ע"י מנגנונים כלליים יותר, שמטפלים לא רק במידע אורתוגרפי אלא גם במידע מסוגים 

 –המחקר הנוכחי בחן את השאלה הזאת ע"י בדיקת הקשר בין קריאת מילים לקריאת מספרים  אחרים?

 זוהתשובה לשאלה . מסוגלים לעבד נוני הקריאהמנגרויים שימגוון הגהשוואה שעשויה לשפוך אור על 

גם עשויה וההבנה שלנו לגבי מנגנוני הקריאה והמקור ההתפתחותי והאבולוציוני שלהם, שפר את עשויה ל

( domain-specificספציפיים )מנגנונים ( וdomain-generalשל מנגנונים כלליים ) יהםתפקידלשפוך אור על 

                                                      
  המחקר נתמך ע"יSchueller Foundation-Bettencourtפרידמן( וע"י141066/מית למדע )מענק , הקרן הלאו , Human Frontiers Science 

Program (RGP0057/201, Friedmann .דרור דותן מודה לקרן עזריאלי על הענקת מלגת עזריאלי .) מחקר זה היה חלק מעבודת הדוקטורט של
 נעמה פרידמן וסטניסלס דהאן. ם של, בהנחייתבאוניברסיטת ת"א דרור דותן
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 ; Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003) רכבותבמימוש פעולות קוגניטיביות מו

Hauser, Chomsky, & Fitch, 2002 ;van de Cavey & Hartsuiker, 2016 ;Whorf, 1940 ; 

Wilson et al., 2015) . מנקודת מבט קלינית, הבנת הקשר בין קריאת מילים לקריאת מספרים עשויה להיות

קריאת מילים )דיסלקסיה( ולקויות בבלקויות למידה בעלת חשיבות קריטית לשיפור השיטות לאבחון וטיפול 

 "דיסנומריה"(. להן אנו מציעים לקרוא שקריאת מספרים )בלמידה 

סקירה זו תתבצע בשתי ר בין קריאת מילים לקריאת מספרים. מסקירה תיאורטית של הקשתחיל המאמר מ

ראשית, נשווה בין שני סוגי הקריאה באופן הוליסטי, תוך תיאור של דיסוציאציות בין מילים רמות פירוט: 

ת פירוט גבוהה לאחר מכן נעבור לתיאור ברמ (.1.1)פרק שנפגע למספרים בלי להתייחס למנגנון הספציפי 

, וננתח אותם כדי מספריםמילים וקריאת קריאת ים של מפורט םייקוגניטיב יםנשתמש במודל :(1.2)פרק  יותר

לאור ההקבלה הזאת, . רכיבים בקריאת מילים-רכיבים בקריאת מספרים מקבילים לאילו תתי-לזהות אילו תתי

 .(1.2.3)פרק  רכיבים מקבילים-בין אותם תתיווחו על דיסוציאציות נבדוק האם מחקרים בעבר די

 של קריאת מילים ומספריםרכיבים מקבילים -תתינתמקד ב (2-4מאמר )פרקים ההאמפירי של  בחלק

ם למספרים. ציה בין מילישלגביהם טרם דווחה דיסוציארכיבים , מבנה המילה או המספרהאחראים על עיבוד 

עיבוד מבנה רכיבים האחראים על בבקריאת מספרים, ליקוי ספציפי  םענציג תיאורי מקרה של שתי נשים 

 מבנה המילה.תקין של עיבוד כולל , לשתיהן יכולת תקינה לקרוא מילים, זההליקוי ההמספר. למרות 

 קריאת מילים לעומת קריאת מספרים .1.1

ם נכתבים כרצפים של תווים )אותיות או ספרות( שחייבים לעמוד למילים ולמספרים יש הרבה במשותף: שניה

מילים אבל פונולוגי. -מבנה מסוימים, ואת שני הסוגים של רצפי תווים אפשר להמיר לייצוג מילולי-בחוקי

ומספרים גם נבדלים אלה מאלה: "שפת המספרים" היא רק חלק קטן מתוך השפה הטבעית, והתחביר שלה 

מספרים נבדלים גם בסוג המשמעות שהם נושאים: גם מילים וגם מספרים יכולים לציין פשוט יותר. מילים ו

"(, אבל למספרים יש גם משמעות נוספת, שהיא המשמעות העיקרית 205מושג סמנטי כלשהו )"תפוז", "פג'ו 

מילים לסוגים השונים של משמעות שיש ה –הם מייצגים כמויות. קיימת אפשרות שההבדל הזה  –שלהם 

הוא אחד הגורמים לכך שאזורים שונים במוח מטפלים בעיבוד של רצפי אותיות ורצפי ספרות.  –מספריםלו

מוח בעלי -אחד הרעיונות שהוצעו בנושא הוא שהמנגנונים של קריאת מילים התפתחו כך שישתמשו באזורי

-השתמש באזוריקישוריות גבוהה לאזורים של עיבוד שפה, ואילו המנגנונים של קריאת מספרים התפתחו ל

 ,Hannagan, Amedi, Cohen, Dehaene-Lambertz)של עיבוד כמות לאזורים מוח בעלי קישוריות גבוהה 

& Dehaene, 2015).  

אחת השיטות החשובות לבדיקת הקשר בין קריאת מילים לקריאת מספרים היא לבחון את התפקוד של אנשים 

עם ליקוי בקריאה. אם תהליך הקריאה משותף למילים ולמספרים, פגיעה בו צפויה לפגוע גם בקריאת מילים 

ד או מספרים בלבד, וגם בקריאת מספרים. לעומת זאת, אם תהליך הקריאה הוא ספציפי לקריאת מילים בלב

נוכל למצוא אנשים עם ליקוי בקריאת מילים בלבד או בקריאת מספרים בלבד. לפיכך, דיסוציאציות בין קריאת 
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מילים לקריאת מספרים יכולות להעיד שקריאת מילים וקריאת מספרים מתבצעות ע"י תהליכים קוגניטיביים 

 נפרדים.

 ם על קריאת מילים וגם על קריאת מספריםבמקרים רבים, ליקויים קוגניטיביים משפיעים ג

(Cohen, Dehaene, & Verstichel, 1994; Denes & Signorini, 2001; Katz & Sevush, 1989;  

Shen et al., 2012; Starrfelt, Habekost, & Gerlach, 2010 לכאורה, הדבר עשוי להצביע על כך שקריאת .)

. אבל מחקרים אחרים (Denes & Signorini, 2001)מילים וקריאת מספרים מתבצעות ע"י מנגנונים משותפים 

נפרדים לקריאת דיווחו על דיסוציאציות בין קריאת מילים לקריאת מספרים, דבר המעיד על מנגנוני עיבוד 

מילים ומספרים. בספרות ישנם דיווחים רבים על לקות בקריאת מילים ללא פגיעה בקריאת מספרים 

(Anderson, Damasio, & Damasio, 1990 ;Cohen & Dehaene, 1995 ; 

Friedmann & Nachman-Katz, 2004 ;Friedmann, Dotan, & Rahamim, 2010 ;Greenblatt, 1973 ;

Hécaen & Kremin, 1976 ;Leff et al., 2001 ;Lühdorf & Paulson, 1977 ; 

Nachman-Katz & Friedmann, 2007 ;Sakurai, Yagishita, Goto, Ohtsu, & Mannen, 2006 ; 

Starrfelt, 2007 ;Temple, 2006בהבנה של רצפי  פגעהבהבנת מילים כתובות לא  לקותעל מקרים בהם (, ו

  ;Cohen & Dehaene, 2000; Dalmás & Dansilio, 2000; Ingles & Eskes, 2008ספרות )

Miozzo & Caramazza, 1998 אבל ראו גם ;Starrfelt & Behrmann, 2011 שטענו כי חלק מהדיסוציאציות ,

האלה לא משכנעות מבחינה סטטיסטית(. מחקרים אחרים דיווחו על דיסוציאציות בכיוון ההפוך: לקויות 

 ,Basso & Beschin, 2000; Cipolotti, 1995; Cipolottiבקריאת מספרים, ללא לקות מקבילה בקריאת מילים )

Warrington, & Butterworth, 1995; Marangolo, Nasti, & Zorzi, 2004;  

Priftis, Albanese, Meneghello, & Pitteri, 2013; Temple, 1989 מספרים גם קריאת ו(. קריאת מילים

 ;Carreiras, Monahan, Lizarazu, Duñabeitia, & Molinaro, 2015)שונים פעילות מוחית  דפוסימייצרות 

Carreiras, Quiñones, Hernández-Cabrera, & Duñabeitia, 2015; Hannagan et al., 2015;  

Roux, Lubrano, Lauwers-Cances, Giussani, & Démonet, 2008; Shum et al., 2013.)  הממצאים האלה

לקריאת נפרדים לקריאת מילים ושקיימים מנגנוני עיבוד על כך  המעידמהווים דיסוציאציה כפולה, ש

 מספרים.

 של קריאת מספרים התהליכים-לתתיהתהליכים של קריאת מילים -השוואה מפורטת בין תתי .1.2

תוך התייחסות לכל אחד הקודם השווינו בין קריאת מילים לקריאת מספרים באופן גלובלי, כלומר  בסעיף

השלב הבא צריך להכיר היא רק השלב הראשון.  כזאתכלות הוליסטי. צורת הסת באופןמשני סוגי הקריאה 

ייתכן שחלק מהם משותפים לקריאת ומנגנונים, -בכך שקריאה היא תהליך קוגניטיבי שמערב הרבה תתי

השאלה את וט בה במחקר הנוכחי: זו הגישה שננקנפרדים. בעוד מנגנונים אחרים הם מילים ומספרים 

כל אחד עבור בנפרד נבחן  – לאמשותפים או של מילים ומספרים האם תהליכי הקריאה  –המרכזית שלנו 

נתאר את המנגנונים אנו נסקור את הנושא באופן הבא: ראשית, התהליכים המעורבים בקריאה. -מתתי

, נזהה הקבלות אפשריות לאור זאת. (1.2.2ובקריאת מספרים )פרק  (1.2.1 המעורבים בקריאת מילים )פרק
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(. לבסוף, 1.2.3בין תהליכים ספציפיים המעורבים בקריאת מילים לכאלה המעורבים בקריאת מספרים )פרק 

 (.1.2.4בין התהליכים המקבילים האלה )פרק  ואסוציאציות דיסוציאציות –ממצאים בספרות נסקור 

 מודל קוגניטיבי לקריאת מילים .1.2.1

; פרידמן 1כמה תהליכים המעורבים בקריאת מילים )תרשים בודדת מתאר מסלולי לקריאת מילה -המודל הדו

 ; Coltheart, Rastle, Perry, angdon, & Ziegler, 2001 ;Coslett, 1991; 2018וקולטהארט, 

Ellis & Young, 1988 ;Forster & Chambers, 1973 ;Marshall & Newcombe, 1973 ; 

Patterson & Morton, 1985 .) ,הקריאה מתחילה בניתוח ויזואלי של רצף האותיות: קידוד הזהות של כל אות

 ; Coltheart, 1981 ;Ellis, 1993)לה בתוך המילה, ושיוך כל אות למילה המתאימה  מיקום האות

Ellis & Young, 1996 ;Ellis, Flude, & Young, 1987 ;Friedmann & Gvion, 2001 ; 

Friedmann & Haddad-Hanna, 2012, 2014 ;Friedmann, Biran, & Gvion, 2012 ; 

Humphreys, Evett, & Quinlan, 1990 ;Kezilas, Kohnen, McKague, & Castles, 2014 ; 

Marshall & Newcombe, 1973). של המילה, ראשוני מורפולוגי פירוק אורתוגרפי גם מבצע -הנתח הויזואלי

 ; Beyersmann, Castles, & Coltheart, 2011)אורתוגרפי הקלט הכנראה בעזרת באפר 

Friedmann, Gvion, & Nisim, 2015 ;Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2010 ; 

Longtin & Meunier, 2005 ;McCormick, Rastle, & Davis, 2008, 2009 ;Rastle, Davis, & New, 2004 ;

Reznick & Friedmann, 2015 ;Taft & Forster, 1975).  :תהליך הקריאה ממשיך מכאן בשני מסלולים

במסלול הלקסיקלי, אנו קודם כל מוצאים את המילה בלקסיקון הקלט האורתוגרפי, שמכיל את הצורה 

רות לנו הערך  .(Coltheart & Funnell, 1987 ;Friedmann & Lukov, 2008) הכתובה של כל המילים המּוכָּ

פר ההברות והמבנה שלהן, מסכדי לשלוף את צורתה הפונולוגית )פונמות,  הלקסיקלי של המילה משמש

  ;Butterworth, 1992; Levelt, 1992; Nickels, 1997)( מלקסיקון הפלט הפונולוגי מיקום הטעם

Nickels & Howard, 1994). לקסיקלי, לא משתמש בלקסיקונים: רצף -מסלול הקריאה השני, המסלול התת

פונמי, שמסתמך על חוקי המרה של השפה הרלוונטית -האותיות מתורגם לרצף פונולוגי ע"י הממיר הגרפי

(Coltheart, 1978; Schmalz, Marinus, Coltheart, & Castles, 2015).  הלקסיקלי והתת –שני המסלולים-

  לוגימסתיימים בכך שהמרכיבים הפונולוגיים של המילה נשלחים אל באפר הפלט הפונו –לקסיקלי 

  ;2013Butterworth, 1992; Dell, 1988; Dotan & Friedmann, 2015פרידמן, דותן, ובירן, )

Laganaro & Zimmermann, 2010; Levelt, 1992; Levelt, Roelofs, & Meyer, 1999; Nickels, 1997) ,

 שמרכיב אותם ושולח אותם למנגנוני ההגייה )ארטיקולציה(.

: לאחר זיהוי המילה בלקסיקון הקלט כתובות ענף נוסף של המסלול הלקסיקלי אחראי על הבנת מילים

המערכת שמאפשרת  –קונספטואלית -הערך המתאים במערכת הסמנטית האורתוגרפי, יש אקטיבציה של

להבין את משמעות המילה. המערכת הסמנטית גם מחוברת ללקסיקון הפלט הפונולוגי ולשאר המנגנונים של 

 (.2013הפקת דיבור; החיבור הזה הוא שמאפשר את שליפת המילים בזמן הפקת דיבור )פרידמן ושות', 
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אורתוגרפי מחלץ -. הנתח הויזואלי(2018מודל קוגניטיבי לקריאת מילים )פרידמן וקולטהארט,  .1תרשים 
במסלול הלקסיקלי . בה הופיעה, ומקשר כל אות למילה האותיותאת זהות האותיות ואת סדרן מתוך רצף 

קון הקלט האורתוגרפי. לקסיקון האותיות משמשות כדי לזהות את המילה הכתובה בלקסי)עמודה אמצעית(, 
של המילה.  המרכיבים הפונולוגייםהפלט הפונולוגי, שמכיל את הערך הלקסיקלי התואם, מספק מידע לגבי 

-מרכיבים אלה ממוזגים ע"י באפר הפלט הפונולוגי, ולאחר מכן מועברים למערכת ההגייה. המסלול התת
)אות או קבוצת אותיות(  ת כל גרפמהי המרשיר ע"לקסיקלי )ימין( מאפשר לקרוא רצפי אותיות באופן י

הגישה למערכת הסמנטית )שמאל( מאפשרת להבין את המילה, והגישה מהמערכת  .ההמתאימ הפונמל
 הסמנטית אל לקסיקון הפלט הפונולוגי מאפשרת הפקת דיבור. 

 מודל קוגניטיבי לקריאת מספרים .1.2.2

הניתוח  –לרצף מילות מספר. שני התהליכים האלה קריאת מספרים כוללת ניתוח של רצף הספרות ותרגומו 

מתבצעים ע"י מנגנונים קוגניטיביים נפרדים.  –הויזואלי של רצף ספרות וההפקה המילולית של מילות מספר 

מקרה נוירופסיכולוגיים של ליקויים סלקטיביים בניתוח הויזואלי בלבד -העדויות להפרדה זו מגיעות מתיאורי

; Bencini et al., 2011 ;Benson & Denckla, 1969; 2016דותן, פרידמן, ודהאן, ) או בפלט המילולי בלבד

Cohen & Dehaene, 1995 ;Cohen, Verstichel, & Dehaene, 1997 ;Delazer & Bartha, 2001 ; 

Dotan & Friedmann, 2015 ;Marangolo et al., 2004 ;Marangolo, Piras, & Fias, 2005 ; 

McCloskey, Sokol, & Goodman, 1986 ;Noël & Seron, 1993 כמו גם ממחקרי הדמיה מוחית ,)

(Dehaene & Cohen, 1995; Dehaene et al., 2003). 

על מנת לתאר את תהליכי קריאת המספרים בפירוט רב יותר, נתאר כאן את המודל הקוגניטיבי שפיתחנו 

(Dotan & Friedmann, 2018 שמתבסס על מודלים קודמים ומרחיב אותם2; תרשים ,)  

(Cohen & Dehaene, 1991; McCloskey, 1992) .סם המודל מתואר בפירוט במאמר נוסף שלנו שמתפר

ספרתי, האחראי על קידוד זהות -השלב הראשון במודל הוא נתח ויזואליבגיליון זה )דותן ופרידמן, בדפוס(. 



  ותידיסנומרודיסלקסיות אציות בין ידיסוצ     6

הספרות במספר, מיקומן היחסי ומבנה המספר. בתוך הנתח, תהליך אחד מקודד את זהות הספרות ותהליך 

תהליכים -(. שלושה תתיCohen & Dehaene, 1991 ;2010נפרד מקודד את מיקומן )פרידמן, דותן, ורחמים, 

רכו של המספר )כלומר כמה ספרות ונוספים של הנתח הויזואלי מזהים את המבנה העשרוני של המספר: מה א

 , ואיך המספר מחולק לשלשות.0יש בו(, מה מיקומי הספרה 

 
רכיבים בנתח הויזואלי. רכיבים -תתי 5ע"י  . מודל קוגניטיבי לקריאת מספרים. רצף הספרות מפוענח2תרשים 

רכו, והיבטים של המבנה העשרוני של המספר: א 3-אלה מקודדים את זהות הספרות, את מיקומן היחסי, ו
, ואופן החלוקה שלו לשלשות. המבנה העשרוני מאפשר לייצר את התבנית המילולית של 0מיקומי הספרה 

רק הזהויות של הספרות. לאחר  מספר שיש להפיק, שחסרות בושלם של רצף מילות ה-כמעט אפיון –המספר 
מדויק  , וביחד הם יוצרים אפיוןהרצף המסודר של זהויות הספרות מיזוג עם תהתבנית המילולית עובר מכן

 הגייה.ל ונשלחת לפת הצורה הפונולוגית של כל מילהנש לבסוףשל רצף מילות המספר שיש לומר. 
 

התבנית של המספר מועבר למערכת הפלט המילולי, שם הוא מאפשר ליצור את המידע לגבי המבנה העשרוני 

של המספר. מבחינה קונספטואלית, התבנית המילולית מייצגת את מבנה המספר המילולי. באופן  המילולית

 קונקרטי, התבנית היא רצף קטגוריות של מילות מספר )קטגוריות עשרוניות: יחידות, עשרות, מאות, 

X-כלומר, התבנית מזהה את המספר המילולי באופן 1'(, שמציין גם את מיקומה של ו' החיבורעשרה, וכו .

 { עשרות}_: {מאות}_:היא  234התבנית של המספר . לדוגמה, 1-9מושלם, להוציא את ערכי הספרות 

ת היא תהליך . יצירת התבנית המילולי}_:אלפים{ ]ְו[ }_:עשֶרה{היא  5012התבנית של המספר , ו{יחידות]ְו[ }_:

                                                      
מאפייני המספר המילולי, ובהתאמה גם מאפייני התבנית המילולית, שונים משפה לשפה. דוגמה אחת למאפיינים כאלה היא לגבי גודל  1

המילים "שלוש מאות", "ארבעת אלפים" היחידה הפונולוגית שנחשבת למילה אחת. בעברית, המודל מניח שמבחינה פונולוגית, כל אחת מ
 וכו' היא יחידה פונולוגית אחת )לא שתיים(. הקטגוריות של המילים האלה הן מאות ואלפים, בהתאמה. באנגלית, ההנחה המקובלת היא 

. בשתי השפות, hundred)קטגוריה=יחידות( והמילה הדצימלית  threeהמילה  –הן שתי יחידות פונולוגיות נפרדות  ”three hundred“-ש
המספר חמש עשרה מורכב משתי  –סינית למשל  –( נחשבות ליחידה פונולוגית אחת, אבל בשפות אחרות fifteenמילים כמו "חמש עשרה" )
 יחידות פונולוגיות נפרדות. 

ו ערבית וגרמנית( בהן דוגמה נוספת היא סדר המילים: ברוב השפות סדר המילים תואם את הסדר בו רשומות הספרות, אבל ישנן שפות )כמ
 מילת היחידות נהגית לפני מילת העשרות. 

בצרפתית: התבנית המילולית של מספרים אלה היא לא ]עשרות[ ]ו[ ]יחידות[  91-99-ו 71-79הרגולריות של המספרים -דוגמה שלישית היא אי
עשרה", -ייאמר בתור "שישים וארבע 74, המספר מערך הספרה שהוצגה )למשל 1-אלא ]עשרות[ ]ו[ ]עשֶרה[, כאשר מילת העשרות נמוכה ב

soixante-et-dix .) 
שפה, בעוד תהליכים -התהליכים בהפקה המילולית הינם תלויי-על מנת לאפשר את הדפוסים הייחודיים האלה, המודל מניח שחלק מתתי

 (.Dotan & Friedmann, 2018אחרים הם כלליים ואינם תלויים בשפה )
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לדוגמה, לספרה  –רגולריים -לא טריוויאלי, כיוון שהוא מחייב התייחסות לגורמים שונים שיוצרים מבנים אי

מופיעה במיקום העשרות אין לה ביטוי עצמאי אלא היא גורמת להפקה  1אין ביטוי מילולי, וכאשר הספרה  0

 נקבע לפי ספרת היחידות. Xעשֶרה, כאשר -Xשל המילה 

השערה מפורטת לגבי השלבים השונים של יצירת התבנית תיארנו  Dotan and Friedmann (2018)-ב

המילולית. עפ"י השערה זו, בשלב ראשון נוצר המבנה המילולי של המספר במבנה היררכי דמוי עץ )בדומה 

(, ורק בשלב שני העץ "נפרש" Chomsky, 1995לעצים תחביריים המייצגים את המבנה של משפטים בשפה, 

 נית המילולית.לפורמט ליניארי, שהוא התב

( של התבנית המילולית עם רצף הספרות שהגיעו מהנתח הויזואלי )הפלט bindingהשלב הבא מבצע מיזוג )

ק של רצף מילות המספר )בדוגמה את סדרן(. התוצאה היא אפיון מדוישל הרכיבים שמזהים את הספרות ו

הפונולוגית של מילות המספר ומילת  (. אפיון זה מאפשר לשלוף את הצורה:עשֶרה[2:אלפים[ ]ְו[ ]5]הנ"ל, 

. הצורות הפונולוגיות לא (McCloskey et al., 1986)הפונקציה מתוך מאגר פונולוגי של מילות מספר 

(, 1נשמרות בלקסיקון הפלט הפונולוגי הרגיל, שמכיל את הצורה הפונולוגית של מילים "רגילות" )תרשים 

 ספר ובמילות פונקציה אלא במאגרונים פונולוגיים ייחודיים שמטפלים במילות מ

(Dotan & Friedmann, 2015) .לבסוף, המידע הפונולוגי הזה נשלח אל מערכת ההגייה . 

 ד בקריאת מספרים והמודל לעיל נתמך ע"י שורת מחקרים שדיווחו על לקויות ספציפיות מא

(Benavides-Varela et al., 2016 ;Cipolotti, 1995 ;Cohen & Dehaene, 1991 ;Cohen et al., 1997 ;

Dotan & Friedmann, 2015, 2018 ;Dotan et al., 2014 ;Friedmann, Dotan, & Rahamim, 2010 ;

McCloskey et al., 1986 ;Noël & Seron, 1993 ,בתהליכי אבל ש(. אנו משערים שהמודל מתאים לכל שפה

י של בירמבנה התחבבין השפות , שמשקפים את ההבדלים הפלט המילולי יש הבדלים בין השפות השונות

 . מספרים

המודל מתאר איך קוראים בקול מספרים שהוצגו בתור רצף ספרות. שאלה נפרדת היא איך מבינים מספרים 

מערכות הבנה נפרדות. חלק מרצפי הספרות הם ערכים  2 –סוגי משמעות, ובהתאמה  2כאלה. למספרים יש 

רים שמציינים, כמו מילים, מושגים סמנטיים  " של 1984" או הספר "306של, "פיג'ו למ –לקסיקליים מוכָּ

 ג'ורג' אורוול. "מספרים לקסיקליים" כאלה מעובדים ע"י מנגנונים ספציפיים

 (Alameda, Cuetos, & Brysbaert, 2003 ;Cappelletti, Jansari, Kopelman, & Butterworth, 2008 ;

Cohen, Dehaene, & Verstichel, 1994 ;Delazer & Girelli, 1997 .) המשמעות שלהם מאוחסנת במערכת

בנוסף, כל רצף  מספריים.-סביר להניח שבאותה מערכת סמנטית שמשמשת גם מושגים לא –סמנטית כלשהי 

 ; Approximate Number System (Dehaene, 1992ספרות יכול לציין כמות, שמיוצגת במערכת הנקראת 

Dehaene & Cohen, 1995 ;Dehaene et al., 2003 ;Feigenson, Dehaene, & Spelke, 2004 ; 

Mou & VanMarle, 2014 ;Nieder, 2013 ;Piazza, 2010 המרת רצף ספרות לייצוג הכמותי המתאים .)

 ; Dotan & Dehaene, 2016, 2017מתבצעת ע"י תהליכים קוגניטיביים ספציפיים )

Nuerk & Willmes, 2005 את הנתח הויזואלי של מספרים אבל לא את  –כך יש לשער  –(. אלה כוללים

 .(Dotan et al., 2014)מערכת הפלט המילולי של מספרים 
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 הקבלות אפשריות בין מנגנוני קריאת מילים למנגנוני קריאת מספרים .1.2.3

אם מנגנוני כדי לבחון –של קריאת מילים ושל קריאת מספרים  –המודלים שתיארנו כעת נסתמך על שני 

נקודת הדמיון נתחיל מהדמיון בין שני המודלים.  הקריאה של מילים ומספרים הם משותפים או נפרדים.

ח ותי)במילים: נ כנראה העובדה שבשני המודלים יש הבחנה בין תהליכי קלט ויזואלי הברורה ביותר היא

 תהליכי פלט מילולילבין  ח ויזואלי(ותילקסיקון קלט אורתוגרפי; במספרים: נשליפה מ ,אורתוגרפי-ויזואלי

ירה של לקסיקון פלט פונולוגי, באפר פלט פונולוגי; במספרים: שליפה פונולוגית, יצשליפה מ)במילים: 

 .תבנית מילולית(

למשל, גם במילים וגם במספרים, הנתח הויזואלי כולל ניתן למצוא הקבלות גם ברמת רזולוציה גבוהה יותר. 

נקודת דמיון נוספת ורכיב נפרד שמקודד את סדרם. )אותיות או ספרות( רכיב אחד שמקודד את זהּות התווים 

. מודלים של עיבוד מספרים סימבוליים נוהגים מבניים תהליכיםנוגעת להבחנה בין תהליכים לקסיקליים ל

לסווג את תהליכי העיבוד בתור "לקסיקליים", כאלה שמעבדים אלמנטים בודדים )ספרֹות או מילות מספר(, 

הלקסיקליים, כלומר את המבנה העשרוני או  אלמנטיםהאו "תחביריים", כאלה שמעבדים את היחסים בין 

הזו, בין עיבוד אלמנטים בודדים לבין עיבוד המבנה, רלוונטית גם לגבי  ההבחנה. 2המילולי של המספר

ואילו תהליכים אחרים מעבדים את המבנה מילים: חלק מהתהליכים מעבדים אותיות או פונמות בודדות, 

בעיבוד מספרים מקבילים במובן התהליכים ה"תחביריים" ש מבקשים להציעאנו המורפולוגי של המילה. 

מנגנונים רעיון זה נתמך ע"י מחקרים שהראו הקבלה בין ם מורפולוגיים בעיבוד מילים. ים לתהליכימסו

המידע מילים: של מידע מורפולוגי מנגנונים המעבדים מידע לגבי מבנה המספר לבין המעבדים 

 ; Friedmann & Coltheart, 2017)המבני/מורפולוגי מזוהה ע"י הנתח הויזואלי של מילים 

Friedmann et al., 2015 ;Rastle & Davis, 2008 ;Rastle et al., 2004; 

Reznick & Friedmann, 2009, 2015 ;Taft, 2004כמו גם ע"י הנתח הויזואלי של מספרים ) 

(Dotan & Friedmann, 2018) ;נראה שיש מסלול עיבוד דומה למילות מספר ולמוספיות  ובפלט המילולי

 (.1.2.4.3נושא זה מוסבר ביתר פירוט בהמשך, בפרק ; Dotan & Friedmann, 2015)מורפולוגיות 

קיימים  וטין.מקבילים לחלאינם  שני מנגנוני הקריאהלמרות נקודות הדמיון האלה בין מילים למספרים, 

ראשית, בתהליך הקריאה, רצף אותיות הופך הבדלים בולטים בין קריאת מילים לקריאת מספרים.  לפחות שני

המילולית של מספרים דומה יותר במובן מסוים, הצורה למילה אחת, אבל רצף ספרות הופך לכמה מילים. 

 (ם התלתלים" או "אכלה גלידה"הכולל צירוף של כמה מילים, כמו למשל "הילדה ע משפט)חלק  לצירוף

, אבל רצפי אותיות (בתחילת המספר 0שנית, כל רצף ספרות מהווה מספר תקין )להוציא . בודדת מאשר למילה

במובן זה, קריאת מספרים דומה אולי נתונים למגבלות לקסיקליות, אורתוגרפיות, פונולוגיות ומורפולוגיות. 

. בנוסף (Denes & Signorini, 2001 ;Friedmann & Gvion, 2001)לקסיקלי של קריאת מילים -למסלול התת

מספרים, נראה שהם קריאת וקריאת מילים של תהליכים דומים מדובר בלשני הבדלים אלה, אפילו כאשר 

                                                      
קסיקלי" יש משמעויות שונות בספרּות של עיבוד מילים ובזו של עיבוד מספרים: לגבי מספרים, המונח "לקסיקלי" שימו לב שלמונח "ל 2

רות, שהמידע אודותיהן מאוחסן  מתייחס לעיבוד הזהות של ספרות או מילות מספר; לגבי מילים, המונח "לקסיקלי" מציין מילים מוכָּ
 בלקסיקון מנטלי.
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לדוגמה, גם הנתח הויזואלי של מילים וגם הנתח הויזואלי של מספרים . קריטייםבהיבטים שונים זה מזה 

ד אבל המידע ספרות, תיות או השל רצף האואת המבנה ד ד  שמקוֹ ספציפי כוללים רכיב  בשלב זה שונה שמקּודָּ

 מספרים.בומידע עשרוני  מיליםבד בשני המקרים: מידע מורפולוגי ומא

 קריאת מילים ומספריםבדיסוציאציות ואסוציאציות בין תהליכים ספציפיים  .1.2.4

הסקירה ה, כעת נעבור לסקור מחקרים שהשוו קריאת מילים לקריאת מספרים. בהתאם לגישה שלנו במאמר ז

של יותר תהליכים ספציפיים של קריאת מילים ומספרים )לסקירה מקיפה -תוגבל למחקרים שהשוו תתי

 (.Starrfelt & Behrmann, 2011 מספרים, ראוקריאת מחקרים שהשוו קריאת מילים ל

 : אסוציאציות בין אותיות לספרותתהליכים פריפריאליים .1.2.4.1

. הגייה(ו)ניתוח ויזואלי  אסוציאציות בין קריאת מילים לקריאת מספרים נמצאו רק בתהליכים פריפריאליים

: מנגנונים שמעבדים מילים ומספרים גם יחדקיימים שמחקרים טענו  כמהלגבי התהליכים של ניתוח ויזואלי, 

( featuresעיבוד התמונה הויזואלית, קידוד תכוניות )לדוגמה  ,הויזואלי העיבודמים של השלבים המוקד

 & McCloskey)) ספרות ואאותיות ומסווג אותם כתווים בודדים שמזהה  המנגנוןגם  ואוליוכו', ויזואליות, 

Schubert, 2014; Schubert, 2017)) . השלבים המוקדמים בניתוח הויזואלי הם ש הדגישוחוקרים אחרים

 מסלולי העיבוד של מילים ומספרים מתפצלים בשלב כלשהו משותפים, אבל 

(Grainger & Hannagan, 2014; גם ראו Schubert, 2017  ולדיון בגורמים  ,מודלים לזיהוי תוויםלסקירה של

 .האפשריים להבדלים בין הזיהוי של אותיות וספרות(

, שאלה נשלפואחרי שמטפלים בהפקה מילולית של הצורות הפונולוגיות יקולציה(, תהליכי ההגייה )ארט

-כי בשלבי טרוםתמיכה לטענה זו מגיעה ממחקרים שהראו  גם מילים וגם מספרים. הנראהמשרתים כפי 

ליקוי בשלב הארטיקולציה )דיספרקסיה( משפיע גם אבל , דיסוציאציות בין מילים למספריםארטיקולציה יש 

 (.Dotan et al., 2014; 2014שלו, אופיר, גביעון, גיל, ופרידמן, ) לים וגם על מספריםעל מי

 ספרות: דיסוציאציות בין אותיות לניתוח ויזואלי .1.2.4.2

אורתוגרפי של מילים ומנגנון לניתוח -המחקרים הקיימים מראים בבירור כי קיים מנגנון לניתוח ויזואלי

, שכל אחד מהם מטפל בסוג או שני מנגנונים נפרדים ,מנגנון אחדזהו האם ת. נומרי של רצפי ספרוֹ -ויזואלי

 ?של תווים דאח

מעידים כי  נומרי-אורתוגרפי לבין הניתוח הויזואלי-הניתוח הויזואליבין דיסוציאציות הראו שמחקרים 

, הנתח הויזואלי כולל רכיב קריאת מספריםבקריאת מילים וגם בלמשל, גם . מדובר בשני מנגנונים שונים

ילדים עם ליקוי  10דיווחו על  Friedmann, Dotan, and Rahamim (2010), אבל שמזהה את סדר התווים

 הראו שאפילופרידמן ושות' באותו מחקר, ספרות. , ללא ליקוי מקביל בקידוד מיקום בקידוד מיקום אותיות

, דפוסי הטעויות היו שונים בין מילים ליקוי כפול )בעיבוד המיקום של אותיות וספרֹות(עם אנשים אצל 

, אבל בעיבוד נפוצות בעיקר באותיות הפנימיות של המילה בעיבוד מילים, טעויות השיכול היו למספרים:
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מנגנוני  בטענה לפיהתומכים ממצאים אלה רות הימניות. ספָּ יות השיכול היו נפוצות בעיקר במספרים טעו

 קידוד המיקום של ספרות ואותיות הם נפרדים.

זיהוי האותיות בנתח , ליקוי סלקטיבי בדיסלקסיית זהות אותיות )שנקראת לעתים דיסלקסיה ויזואלית(

. עם זאת, (Sinn & Blanken, 1999סמלים נוספים, אפילו ו)הויזואלי, פוגעת לעתים גם ביכולת לזהות ספרות 

רותהפגינו יכולת תקינה לזהות בכל זאת גם דיווחים על אנשים עם ליקוי בזיהוי אותיות, שקיימים    ספָּ

(Crutch & Warrington, 2007; Déjerine, 1892 אך ראו ;Bub, Arguin, & Lecours, 1993  לביקורת

 (.Déjerineספרות של -ית אותיותמתודולוגית על דיסוציאצי

להזנחת עלולה לגרום דיסלקסיית נגלקט, סוג נוסף של לקות שמשפיע על הניתוח הויזואלי של רצפי תווים, 

, או (Priftis et al., 2013), ללא פגיעה בקריאת מילים ת מספריםקריא הצדדים של רצף הספרות בזמן חדא

 . (Friedmann & Nachman-Katz, 2004; Nachman-Katz & Friedmann, 2008)לדפוס ההפוך 

ממחקרים שהראו ברמה הנוירולוגית, עדויות להבחנה בין מילים למספרים ברמת העיבוד הויזואלי מגיעות 

 ספרות לחשיפה או אותיות לדפוסים שונים של פעילות מוחית בעקבות חשיפה 

(Abboud, Maidenbaum, Dehaene, & Amedi, 2015 ;Baker et al., 2007 ;Grotheer, Herrmann, & 

Kovacs, 2016 ;Hannagan et al., 2015 ;Park, Hebrank, Polk, & Park, 2012 ;Shum et al., 2013) . 

מתבצעים  של מספריםהניתוח הויזואלי למסקנה שהניתוח הויזואלי של מילים ומובילים הללו ממצאים ה כל

 . נפרדיםתהליכים שני ע"י 

 / הנתח הויזואלי האורתוגרפיטרם דווחו דיסוציאציות בין מילים למספרים לגבי התהליכים המבניים של 

. 3ניתוח המבנה המורפולוגי של רצפי אותיותו לעומתניתוח המבנה העשרוני של רצפי ספרות, ו – ספרתי

במחקר הנוכחי אנו מדווחים על דיסוציאציה כזאת: ליקוי סלקטיבי בניתוח המבנה העשרוני של מספרים, 

 ללא ליקוי מקביל בקריאת מילים.

 מילות מספרלבין מילים  : דיסוציאציות ביןפלט מילולי .1.2.4.3

 שני מחקריםרד, לפחות באופן חלקי. הפלט המילולי של מילים ומילות מספר גם הוא נפ

(Marangolo et al., 2004; Temple, 1989) ללא ליקוי בהפקת  מספרים דיווחו על אנשים עם ליקוי בהפקת

ר לנו שום מחקר דיווחו על הדפוס ההפוך.  (2011)ושות'  Bencini-מילים, ו ברמה הנוירולוגית, לא מוכָּ

 מספר. -לים עם אלה של הפקת מילותשהשווה ישירות את דפוסי הפעילות המוחית של הפקת מי

מחקרים דיווחו על דיסוציאציה  כמה. קיימות גם ברמת פירוט גבוהה יותר דיסוציאציות בין מילים למספרים

סוגים מסוימים של אפזיה גורמים להחלפות  נולוגית של מילים לאלה של מספרים:בין מנגנוני השליפה הפו

; Bachoud-Lévi & Dupoux, 2003 ;Bencini et al., 2011) מספר-לים אבל לא במילותפונולוגיות במי

Cohen et al., 1997 ;Delazer & Bartha, 2001 ;Dotan & Friedmann, 2015 ;Girelli & Delazer, 1999 ;

Marangolo et al., 2004, 2005) שבמערכת ההפקה המילולית קיימים תהליכים . דיסוציאציה זו מעידה על כך

                                                      
בין מילים למספרים גם לגבי הרכיב של שיוך אות למילה. למעשה, לא ברור אם רכיב כזה בכלל קיים בקריאת לא דווחו דיסוציאציות  3

 מספרים.
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ונולוגית כולל הרעיון הוא שלגבי מילים רגילות, מסלול ההפקה הפ מספר.-מילים ומילותלעיבוד  נפרדים

ת מלקסיקון הפלט הפונולוגי, מיזוג הפונמות בבאפר הפלט הפונולוגי, ושליחשליפה של הפונמות של המילה 

מאוחסנות בלקסיקון הפלט הפונולוגי  אינןלעומת זאת, מילות מספר  .(1)תרשים  להגייה שמוזגוהפונמות 

בשונה מהמילים בלקסיקון הפלט . שמהווה חלק מבאפר הפלט הפונולוגי ,פונולוגי ייעודי במאגראלא 

מילות המספר מאוחסנות בשלב , פונמות נפרדותבתור  הפונולוגי, המיוצגות בשלב באפר הפלט הפונולוגי

 ומוכנות להישלח למנגנוני ההגייה  שכבר עברו את תהליך המיזוגזה כיחידות מורכבות 

(Dotan & Friedmann, 2015) . מילות פונקציהבומוספיות מורפולוגיות בגם מערכת הפקת הדיבור מטפלת 

בתור יחידות  את המורפמות ואת מילות הפונקציהגם מאחסנת היא  –בדומה לאופן בו היא מטפלת במספרים 

עויות הדבר יוצר דמיון בדפוסי הט ., בנפרד מלקסיקון הפלט הפונולוגישלמות שכבר עברו את תהליך המיזוג

ליקוי בבאפר הפלט הפונולוגי יגרום להחלפות  מילים מורכבות מורפולוגית:מוספיות בבין מספרים לבין 

, ובאופן דומה יגרום לטעויות ספרתיים-מספרים רבהפקה קולית של שלמות ב מילות מספרוהשמטות של 

 ורכבות מורפולוגיתבהפקה קולית של מילים מ –שלמות השמטות והחלפות של מוספיות  –מורפולוגיות 

 – פונולוגיותלטעויות )זאת בניגוד למקרה של מילים רגילות: לגביהן, ליקוי בבאפר הפלט הפונולוגי יגרום 

תומך בהקבלה דמיון זה בין מילות מספר לבין מוספיות מורפולוגיות . (של פונמות השמטה, והוספה החלפה,

 ספרתי לבין עיבוד המבנה המורפולוגי של מילים.-( בין עיבוד המבנה של מספר רב1.2.3שהוצעה לעיל )פרק 

 לאדם דיסוציאציה מעניינת.דיווחו על  (2004)ושות'  Marangoloתהליכים מבניים/תחביריים בהפקת דיבור: 

אבל הפקת מילים  ( 500,300 5,300, היו טעויות תחביריות בהפקת מספרים )למשל FAשהם תיארו, 

ולית של סבל מליקוי סלקטיבי ביצירת התבנית המיל FA-הסבר אפשרי לדיסוציאציה הזאת הוא שתקינה. 

 המילולית ההפקה אם ההסבר נכון, משמעות הדבר היא שתהליכימספרים, ללא ליקוי מקביל בהפקת מילים. 

 , לפחות מבחינת העיבוד התחבירי.הינם נפרדים מילים ומספריםשל 

דיסוציאציה זו נוגעת ספציפית . Cipolotti (1995)בין מילים למספרים דווחה ע"י  רלוונטיתעוד דיסוציאציה 

ביצע טעויות בקריאת מספרים אבל לא , SF, שתואר במחקר זה האדםלמנגנוני העיבוד של מבנה המספר: 

הטעויות שלו בקריאת כלומר, היה לו ליקוי במנגנון שמטפל ספציפית בקריאת מספרים.  –בקריאת מילים 

אחראי על עיבוד בקריאת מספרים היה  אצלו לקוירכיב ההש ומכאןבעיקר טעויות תחביריות,  מספרים היו

ניתחה את תפקוד המטופל במטלות רבות והסיקה כי  Cipolottiהמבנה העשרוני או המילולי של המספר. 

. בין שני התהליכים הללוהליקוי שלו אינו בנתח הויזואלי או בפלט המילולי, אלא בהעברת המידע 

בו דווח על ליקוי סלקטיבי בעיבוד המבני של היחיד בספרּות מקרה ההדיסוציאציה הזו היא, ככל הידוע לנו, 

דיסוציאציה מסוג זה היא חשובה, כיוון שהיא מראה שהמנגנונים מספרים, ללא ליקוי מקביל בעיבוד מילים. 

מטפלים ספציפית במספרים, ואינם אחראים על קריאת מילים. במחקר הנוכחי התחביריים בקריאת מספרים 

נתאר שתי נשים עם ליקוי סלקטיבי  בפרק הבאדיסוציאציה מבנית נוספת, בתהליך אחר: ים על אנחנו מדווח

כדי להראות את הדיסוציאציה הזאת, בתהליכי עיבוד המבנה בקריאת מספרים, ללא ליקוי בקריאת מילים. 

את לא גם לקרוא מילים, אשל שתי המשתתפות יכולתן את לא רק לבדוק )בניגוד למחקרים קודמים( הקפדנו 

 לעבד ספציפית את המבנה המורפולוגי של המילים. יכולתן 
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 כללית שיטה .2

 המשתתפות .2.1

ED ו-NL  .בזמן המחקר, הן אחיות עם לקויות התפתחותיות בקריאת מספריםNL  היתה סטודנטית לתואר

פקיד שנות לימוד( ועבדה בת 15, בעלת תואר ראשון )31היתה בת  ED-שנות לימוד, ו 14עם  24ראשון בת 

רקע לגבי נספח א' כולל מידע תקינה בעזרת משקפיים ויד דומיננטית ימין. לשתיהן ראייה אדמיניסטרטיבי. 

, כמו גם לגבי יכולתן לכתוב יכולתן לכתוב מילים )שנמצאו תקינים(לגבי זיכרון העבודה הפונולוגי שלהן ו

קריאת המספרים תיארנו היבטים נוספים של Dotan and Friedmann (2018) -במספרים )שנמצאה לקויה(. 

, היו דוברי עברית )שיתוארו להלן עבור כל מטלה בנפרד( שלהן. שתי המשתתפות, וכל משתתפי הביקורת

 כשפת אם.

 הליך .2.2

שעתיים, שהתקיימו בחדר שקט במעבדה שלנו. במטלות -כל משתתפת נבדקה בסדרת מפגשים של שעה

ללא הגבלת זמן. טעות שתוקנה באופן עצמאי  16דף בפונט אריאל  הקריאה, המילים והמספרים הוצגו על

 סווגה בתור טעות. 

( של נבדקי ביקורת לא נכללו בניתוח. הסף לתוצאה חריגה הוגדר, עבור כל מטלה outliersתוצאות חריגות )

. 75-ל 25-המרחק בין האחוזון ה 150%-ביותר מ 75-בנפרד, בתור כמות טעויות שעברה את האחוזון ה

 חד זנבי של tהשוואה בין משתתפים בודדים לבין קבוצת הביקורת נערכה באמצעות מבחן 

Crawford and Garthwaite (2002) במצב של אפקט תקרה בקבוצת הביקורת )כמות טעויות ממוצעת נמוכה .

(, השונות הנמוכה לא מאפשרת השוואה סטטיסטית מהימנה, לכן במצבים כאלה קבענו סף שרירותי 2%-מ

לניתוח רמת תפקוד  Willmes (1990)טעויות, בהתאם להמלצות של  7%לתפקוד לקוי. הסף נקבע להיות 

 במצבים של אפקט תקרה.

 קריאת מספרים: דפוסי הליקוי ומיקום הליקוי .3

י לבדוק את קריאת המספרים של המשתתפות ולגלות אילו ממנגנוני קריאת המספרים שלהן היו לקויים, כד

מנגנוני המנגנונים השונים המעורבים בקריאת מספרים: הנתח הויזואלי, העברנו סדרת מטלות שבדקו את 

 .בתוך שני אלהרכיבים -הפלט המילולי, ותתי

 מטלת קריאת מספרים .3.1

ED ו-NL  מספרים, וחוץ ממנה  63-הופיעה ב 0הספרה . ספרות 6, או 5, 4, 3מספרים בני  120קראו בקול

, לא הופיעה באף עשֶרה-Xרגולרי במקרה של מספרי -, שיוצרת מבנה אי1)הספרה  2-9הופיעו כל הספרות 

 NL-ו EDהמספרים הודפסו על דף ללא פסיק מפריד בין ספרת המאות לאלפים. הקריאה של מספר(. 

; שלושה נבדקי ביקורת נוספים הוצאו 7;2 סטיית תקן, 5;25נבדקי ביקורת )גיל ממוצע  21לזו של  הושוותה

 מהמחקר בגלל כמות טעויות חריגה(.
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 –(. רוב הטעויות שלהן היו הזזות דצימליות 1המשתתפות היו טעויות רבות בקריאת מספרים )טבלה  לשתי

(, ללא 203או   2300 230מספר כאילו הספרה התואמת היתה במיקום עשרוני אחר )למשל הפקה של מילת 

. רוב ההזזות הדצימליות היו בספרה הראשונה במספר )השמאלית, 04טעויות בסדר היחסי של הספרות שאינן 

הויזואלי  הרכיב של הנתח-( ליקוי בתת1להלן "הזזות תחיליות"(. המקורות האפשריים להזזות תחיליות הם: )

 230רכו או החלוקה שלו לשלשות(. למשל, אם מקודדים את המספר ושאחראי על ניתוח מבנה המספר )א

(, הדבר עלול לגרום לתגובה "אלפיים 2,30ספרות, או אם יש טעות בחלוקה שלו לשלשות ) 4כאילו היו לו 

של המספר בשלב הפלט  ( ליקוי ביצירת התבנית המילולית2( במטלת קריאה בקול. )2,030שלושים" )

 .(Dotan & Friedmann, 2018)המילולי 

 

 בספרה הראשונה.דצימליות לשתי המשתתפות היו הרבה הזזות  מספרים:אחוזי טעויות בקריאת . 1 טבלה 

 ED NL     ממוצע )סטיית תקן( של קבוצת הביקורת 
 (1.3) 2.8  *** 23  *** 23  כל הטעויות

 (1.1) 1.1  +++ 14  +++ 17  הזזות דצימליות
 (0.9) 1.1  +++ 12  +++ 17  א ראשונההספרה הזזות ב

 *** p 001. > השוואה עם קב' הביקורת:
 קב' ביקורתטעויות ב %2-, פחות מטעויות %7-יותר מ +++                                    

 מתוך כלל הפריטים ואהאחוז הטעויות  א
 

 ?התחיליותההזזות הדצימליות  מקורמה  .3.2

העברנו למשתתפות בקריאת מספרים,  NL-ו EDן של ההזזות הדצימליות התחיליות של כדי לזהות את מקור

בהם עשוי להסביר את דפוס ליקוי ששצויינו לעיל, תהליכים ה 2באופן ספציפי את שבדקו נוספות, מטלות 

וקה המספר והחל זיהוי אורך) נומרי-תהליכים אלה הם ניתוח המבנה העשרוני בנתח הויזואלי .הטעויות שלהן

 (.1.2.4.3, סעיף 2תרשים  .יצירת התבנית המילולית)במנגנון הפלט המילולי  ; והתהליך המבני(לשלשות

 שיטה .3.2.1

 מטלות לבדיקת קלט ויזואלי .3.2.1.1

ואורך המספר,  ןסדרפרות, זהות הסשל קידוד הכדי לבדוק את הנתח הויזואלי, השתמשנו במטלות שבדקו את 

 לא דרשו הפקה של מספרים מילוליים.ו

ספרות, והתבקשו להכריע האם שני  3-6זוגות של מספרים בני  240ראו  המשתתפות. שונה-הכרעת זהה

כל מספר למשך שניה אחת, עם  המספרים בכל זוג זהים או לא. המספרים הופיעו על המסך בזה אחר זה,

בגבהים שונים אך , (מרכז המסךאותו מיקום אופקי )הופיעו בשני המספרים ם. המרווח של חצי שניה ביני

אף מספר לא כלל את הספרות . מספרית, לביצוע המטלה-, כדי למנוע שימוש באסטרטגיה ויזואלית, לאמעט

                                                      
הצענו לסווג    Dotan and Friedmann(2018)-במאמרים שעוסקים בעיבוד מספרים סימבוליים, טעויות כאלה נקראות "טעויות תחביריות". ב 4

ביריות: זהו מצב בו ספרה )או מילת הסוגים של טעויות תח-סוגים, כאשר הזזות דצימליות הן אחד מתתי-את הטעויות התחביריות לתתי
מספר( משנה את תפקידה העשרוני אבל לא את המיקום שלה ביחס לספרות/מילים האחרות. ישנם סוגים נוספים של טעויות תחביריות, למשל 

 ( או להיפך. 374 304) 0בספרה שאינה  0החלפה של 
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המספרים  שניזוגות  60-ב ,הזוגות השוניםמבין זוגות שונים.  120-זוגות זהים ו 120במטלה היו . 1או  0

ספרה בודדת הושמטה מאחד המספרים בזוג על מנת ליצור את המספר  ,בכל זוג כזה :רכםונבדלו זה מזה בא

המספרים כל כדי ששני המספרים בזוג יהיו נבדלים אך ורק באורכם, ולא בזהות הספרות או בסדרן,  .השני

 ., וכו'99799, 9949למשל  – ספרה אחת בלבד שונהו, כמה פעמים אותה ספרהחזרה על נבנו ע"י במטלה 

, הספרה החוזרת הושמטה מאחד אבל לא בזהות הספרות ובסדרן באורכם יםכדי ליצור זוג מספרים שנבדל

שני המספרים נבדלו זה זוגות נוספים,  60-ב. 9949-99949למשל  –המספרים כדי ליצור את המספר השני 

יש ליקוי ברכיב זיהוי אורך לאדם אם . (9949-9959 , למשלחוזרת-הספרה הלא)מזה בזהות של אחת הספרות 

, אבל לא יחמיץ את 99949-ו 9949המספר בנתח הויזואלי, הוא צפוי "לפספס" את ההבדל בין מספרים כמו 

. לעומת זאת, ליקויים אחרים, כולל ליקוי בחלוקה לשלשות בנתח הויזואלי, לא 9959-ל 9949ההבדל בין 

מהסוגים השונים: החמצת הטעויות, ספרנו את אחוז הטעויות  בניתוח .במטלה זוביצוע בלפגוע  אמורים

כזהים(, החמצת הבדל זהות ספרה )סימון זוג מספרים  נבדלים באורכםהבדל אורך )סימון זוג מספרים ש

. סדר הספרות וחלוקה זוג מספרים זהים(סימון של -איהחמצת זהות )ו (,שנבדלים בזהות ספרה כזהים

 .לשלשות לא נבדקו במטלה זו

 

 דוגמה לבלוק במטלת התאמת מספרים )במטלה האמיתית היו פריטים רבים יותר(.. 3תרשים 
 

-ראו מספר בכל בלוק, המשתתפותבלוקים.  10-מספרים, שקובצו ל 500המטלה כללה . התאמת מספרים

ההנחיה היתה להקיף בעיגול את  .(3 ; תרשים)להלן "מספרי מטרה" מודפסים מתחתיומספרים  49-דוגמה ו

מספרי המטרה,  490מבין הפריטים נבנו באופן דומה למטלה הקודמת. כל המספרים שזהים למספר הדוגמה. 

נגזרו מהדוגמה ע"י הוספה  100, צמודות ספרות נגזרו מהדוגמה ע"י שיכול שתי 100ה, היו זהים לדוגמ 191

בספרה  ה של אחת הספרותנגזרו מהדוגמה ע"י החלפ 99-, ו(המספר אורךהבדל ב) השמטה של ספרהאו 

מספר מספר המטרה ובנינו את המספרים כך שגם כאשר שונה, -גם כאן, כמו במטלת הכרעת זהה .אחרת

, 66676בזהות הספרות או בסדרן )למשל, מספר הדוגמה: נבדלו זה מזה לא הדוגמה היו באורכים שונים, הם 

ליקוי בזיהוי אורך המספר בנתח הויזואלי הוא הליקוי היחיד שאמור  ,משום כך .(666766מספר המטרה: 

9 9 9 3 9  

99929      99979                       99989           99399           99969 

99969      99959         99939        99949                          99399 

99939                    99929               99989                     99939     999399 

99939      999939               999939            99399         99993 
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בניתוח הטעויות, ספרנו את אחוז  .אורכםמטרה ששונים ממספר הדוגמה מבחינת  לגרום לטעויות במספרי

או בסדר  זהות ספרה,באורך המספר, ב הדוגמהמשנבדלים הטעויות בכל אחד מסוגי הפריטים: פריטים 

 במטלה זו. חלוקה לשלשות לא נבדקה. ה)ופריטים זהים לדוגמה שהוחמצו( הספרות

 מטלות לבדיקת פלט מילולי .3.2.1.2

בלי שתבנית המספר ניתנה  תבנית מילולית של המספרבודקת את היצירה של  10-הכפלה/חלוקה במטלת 

 .(והיא חוזרת עליהמשתתפת תנת ל, למשל, שם התבנית ניעל מספרים מטלת חזרהבשונה מ) למשתתפת

 (.=  10 3,400, בסדר אקראי )למשל 10-תרגילי חילוק ב 28-ו 10-תרגילי הכפלה ב 28ראו  המשתתפות

 2בכל פריט, ספרות.  2-6כלומר בתוצאה היו ספרות,  3-5( היו 10בתרגילים אלה, במספר הראשון )שאינו 

המספרים הוצגו עם פסיק מפריד בין ספרת המאות לאלפים. . 0יו הושאר הספרות  2-9הספרות הראשונות היו 

הרעיון הוא שלמרות שהתרגילים הוצגו באופן ויזואלי, ואז אמרו את הפתרון.  תרגילהמשתתפות קראו בקול 

המשתתפות אמרו מספר שונה מזה שהוצג, כלומר, המספר שהן אמרו בקול לא הגיע ישירות מהנתח 

בנתח הויזואלי אפשרי  יקויל עםלהתמודד לסייע עם פסיק מפריד אמורה בנוסף, הצגת המספר הויזואלי. 

לפיכך, מטלה זו בודקת את תהליכי הפלט המילולי ולא את הניתוח חלוקה לשלשות. זיהוי אורך המספר או בב

בנוסף, כיוון שהמשתתפות אמרו בקול לא רק את פתרון התרגיל אלא גם את התרגיל עצמו, יכולנו הויזואלי. 

צעדים בהם במצאנו כי האם הן הקריאו את התרגילים באופן תקין.  –בצעדים בהם היתה להן טעות  –ק לבדו

מכאן ברור כי התשובות השגויות במטלה . ללא טעויותהוקרא תמיד התשובה לתרגיל היתה שגויה, התרגיל 

 זו לא נבעו מליקוי בשלב הניתוח הויזואלי.

 קריאת מספרים עם מניפולציות .3.2.1.3

 120כללה את אותם המטלות האלה  3-. כל אחת מרשימת מספריםמטלות בהן המשתתפות קראו  3העברנו 

נבדלה ממטלת קריאת כל אחת מהן (, אך 3.1פריטים שהופיעו במטלת קריאת המספרים שתוארה לעיל )סעיף 

 .י או מילולי מסוים, כמפורט להלןשאמור לסייע למשתתפת עם ליקוי ויזואלהמספרים המקורית באופן 

רכיב מסוים של הנתח הויזואלי או של הפלט -לפיכך, כל אחת מהמטלות מאפשרת לבחון ליקויים בתת

בקריאת  הושווה לתפקודהמהן ת בכל אחת , התפקוד של המשתתפהמטלות 3המילולי. על מנת לנתח את 

ספרות או יותר,  4בני השוואות אלה כללו רק את המספרים  .בעזרת מבחן מקנמר (3.1מספרים רגילה )סעיף 

 ספרות. 4-על מספרים בני פחות מלא השפיע תפעול ההמטלות  3כל כיוון שב

המספרים הוצגו עם פסיק מפריד בין ספרת המאות לאלפים. לדוגמה, מספר שהוצג . קריאת מספרים עם פסיק

. הפסיק המפריד אמור לעזור לאנשים עם ליקוי 54,321הוצג עכשיו בתור  54321( בתור 3.1קודם לכן )סעיף 

רכיבים של הנתח הויזואלי: הרכיב שמזהה את אורך המספר או שמחלק את המספר -באחד משני תתי

השווינו את כמות  לי.לעזור לאנשים עם ליקויים אחרים, כולל ליקוי בפלט המילו הפסיק לא אמור לשלשות.

לכמות הטעויות באותם מספרים בקריאה ספרות או יותר במטלה זו  4המספרים בני  90הטעויות בקריאת 

 רגילה )ללא פסיק(.



  ותידיסנומרודיסלקסיות אציות בין ידיסוצ     16

והתפעול כאן היה על )ללא פסיק מפריד(,  3.1המספרים הוצגו כמו בסעיף . קריאת מספרים בתור שלשות

מספר כאילו הוא הורכב משני מספרים קצרים יותר, ובין שני כל  לומרהנחינו את המשתתפות : ההנחיות

לדוגמה, את המספר  .ספרתיים, שהוקראו כרגיל(-)להוציא מספרים תלת המספרים לומר את המילה "ְוָאז"

רים יש לשני המספרים הקצהיה עליהן לקרוא בתור "חמישים וארבע ואז שלוש מאות עשרים ואחד".  54321

ברכיב שיוצר עזור לאנשים עם ליקוי יהתפעול ששיערנו לפיכך  תבנית מילולית קצרה יותר מהמספר המקורי,

מבחינה פונולוגית הפלט במטלה זו כמעט זהה  זאת,. לעומת כחלק מהפלט המילולי התבנית המילוליתאת 

הוא שהמילה "אלף" הוחלפה ספרות ההבדל הפונולוגי היחיד  5-6למעשה, במספרים בני  :לקריאה רגילה

, כאמור, זהה אופן ההצגה של רצף הספרֹות היהבנוסף, במילה "ואז", מילה בעלת מבנה פונולוגי דומה. 

 –יצירת התבנית המילולית אחר פרט לליקוי כל אדם עם עזור לאמור ללא לפיכך התפעול  .לקריאה רגילה

ספרות או יותר במטלה  4המספרים בני  90בקריאת  השווינו את כמות הטעויותבנתח הויזואלי. למשל ליקוי 

 זו לכמות הטעויות באותם מספרים בקריאה רגילה )ללא פסיק(.

: המשתתפות ראו את יחדיו השתמשנו בשני התפעולים. במטלה זו קריאת מספרים עם פסיק בתור שלשות

, מספרים קצרים יותר 2ר בתוכל פריט המספרים עם פסיק מפריד בין ספרת המאות לאלפים, והתבקשו לומר 

 .כמתואר לעיל

 תוצאות ודיון .3.2.2

 , 10-היו הזזות תחיליות רבות במטלה שבדקה את מנגנוני הפלט המילולי )הכפלה/חלוקה ב NL-ל

( לפני שתיקנה את 3,900אלף" )במקום  39היא התחילה לענות " 39010(. למשל, על התרגיל 2ראו טבלה 

עצמה. טעויות אלה מצביעות על ליקוי בפלט המילולי. מכאן ניתן להסיק שלפחות חלק מטעויות ההזזה 

הדצימלית שהיא עשתה בקריאת מספרים נבעו מתהליכי הפלט המילולי. כעת בדקנו יותר לעומק האם ההזזות 

ניהם. אילו הליקוי היה רק בנתח הויזואלי, התחיליות נובעות מליקוי בנתח הויזואלי, בפלט המילולי, או בש

(. 3אך בפועל זה לא קרה )טבלה  –היינו מצפים שהוספת פסיק מפריד בין השלשות תשפר את הקריאה שלה 

"מאה   123456לשות )באופן דומה, אילו הליקוי היה רק בפלט המילולי, היינו מצפים שקריאת המספר בש

אז ארבע מאות חמישים ושש"( תשפר את הקריאה שלה, אך גם זה לא קרה. לעומת זאת, ו עשרים ושלוש

 NL-קריאתה השתפרה כאשר השתמשנו בשני התפעולים במקביל באותה מטלה. משמעות הדבר היא שיש ל

פעולים המסייעים )פסיק, הפקה גם בניתוח הויזואלי וגם בפלט המילולי. כל אחד משני הת –ליקוי כפול 

. רק השימוש NLבתור שלשות( השפיע רק על אחד משני התהליכים הלקויים ולכן לא שיפר את הקריאה של 

 בשני התפעולים בו זמנית סייע לה.

הוא ברכיב יצירת תבנית מילולית, כיוון שזהו התהליך היחיד  NLבתוך מנגנוני הפלט המילולי, הליקוי של 

פוי לגרום להזזות תחיליות באופן עקבי )דפוס שראינו גם במטלת הקריאה וגם במטלת שליקוי בו צ

רכיב אחר בפלט המילולי, היינו מצפים לראות דפוס -היה בתת NL(. אילו הליקוי של 10-הכפלה/חלוקה ב

ה שונה של טעויות: ליקוי בשליפה הפונולוגית היה גורם להחלפה של מילת מספר במילה אחרת, שאכן עשוי

(, אך היינו מצפים לראות גם טעויות מסוג החלפת 3במקום  30להתבטא גם כטעות דצימלית )למשל, לומר 
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(, אך לא ראינו טעויות  203 230(, וגם טעויות במילים שבאמצע המספר )למשל  58 54ספרה )למשל 

י במיזוג התבנית מסוגים אלה: היא לא עשתה טעויות של החלפת ספרה, וטעתה רק בספרה הראשונה. ליקו

 המילולית עם הספרֹות היה גורם לשיכולים או הזזות דצימליות בכל המיקומים במספר.

 

במטלות עיבוד מספרים. לשתי המשתתפות היו הרבה הזזות דצימליות בספרה הראשונה טעויות ה אחוז. 2 טבלה
 בקריאת מספרים.

  ED NL קבוצת ביקורת 
 

 טלה וסוג הטעותמ
גיל ממוצע  N טעויות )ס"ת( טעויות  טעויות 

 )ס"ת(

לי
וא
יז
ח ו
תו
ני

 

  שונה-הכרעת זהה
  

20 29;6 (7;3) 

   (2.4) 1.9 0  5  טעויות באורך המספר 

   (2.0) 2.3 0  * 7  החלפות ספרה 

   (1.5) 2.5 1  5  טעויות בזוגות זהים 

    התאמת מספרים
20 26;1 (4;4) 

   (0.8) 0.5 0  6  אורך המספרטעויות ב 

   (0.6) 0.3 0  5  סדר הספרותטעויות ב 

   (0.4) 0.2 0  0  ספרהזהות טעויות ב 

   (2.7) 3.1 7  2  טעויות בזוגות זהים 

ט 
פל

לי
לו
מי

 

 10-הכפלה/חלוקה ב
 

20 27;10 (5;4) 

   (3.0) 2.6 *** 20  5  כל הטעויות 
   (2.7) 2.0 *** 20  5  ראשונההזזות בספרה  

* p < .05      *** p < .001 

  

טעויות מסוג הזזה דצימלית בספרה ל לגרוםשני סוגים של ליקויים ספציפיים יכולים בתוך הנתח הויזואלי, 

ליקוי בפלט  NL-כיוון שכבר הסקנו שיש לליקוי בחלוקה לשלשות. אשונה: ליקוי בזיהוי אורך המספר והר

, שגם הוא עשוי לגרום לטעויות, כדי לזהות במדויק את מיקום הליקוי בתוך הנתח הויזואלי הסתמכנו המילולי

בשתי המטלות שבדקו ספציפית את זיהוי אורך באורך המספר: שללנו ליקוי על מטלות ללא פלט מילולי. 

. לפיכך הסקנו שהליקוי שלה בנתח תפקדה היטב היא( 2שונה, התאמת מספרים; טבלה -המספר )זהה

, כפי הרכיב שאחראי על חלוקת המספר לשלשות. בנוסף, היה לה ליקוי בפלט המילולי-הויזואלי היה בתת

 .שתואר לעיל

(, וקריאת 2, טבלה 10-לא היו הרבה הזזות תחיליות במטלת ההפקה המילולית )הכפלה/חלוקה ב ED-ל

(. מכאן הסקנו שאין 3המספרים מחולקים לשלשות לא הפחיתה את כמות ההזזות הדצימליות שלה )טבלה 

יאה לא נבעו מליקוי לה ליקוי בתהליכי הפלט המילולי, כלומר, טעויות ההזזה הדצימלית שהיא עשתה בקר

(, ממצא 3בשלב ההפקה. לעומת זאת, הוספת פסיק מפריד שיפרה משמעותית את הקריאה שלה )טבלה 

, ההזזות הדצימליות NLשמצביע על ליקוי בנתח הויזואלי. דפוס הטעויות שלה מראה שגם אצלה, כמו אצל 

לא נבעו מליקוי בזיהוי אורך המספר: בפריטים שבדקו באופן ספציפי את קידוד אורך המספר  התחיליות

שונה, ופריטים עם הפרה של אורך המספר במטלת התאמת מספרים(, שיעור -אורך במטלת זהה-)זוגות שוני
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ה , שהוא הסף שקבענו לתפקוד לקוי בהינתן אפקט התקר7%-הטעויות שלה היה בטווח התקין )פחות מ

לעשות טעויות מסוג הזזה  ED-(. לפיכך הסקנו שהליקוי בנתח הויזואלי שגרם ל2.2בקבוצת הביקורת, סעיף 

 , בתהליך שאחראי על חלוקת המספר לשלשות.NLדצימלית היה, כמו אצל 

 

ספרות,  4-6בני  במספרים)הזזות תחיליות( בספרה הראשונה  מסוג הזזה דצימליתאחוז הטעויות . 3 טבלה
ת ודצימליה הזזותכמות הפחית את כך שת מהמטלות תוכננה כל אחת במטלות שונות של קריאת מספרים.

ליך ספציפי של עיבוד מבנה אם למשתתפת יש ליקוי סלקטיבי בתה)לעומת תנאי הבסיס(  התחיליות
המילולית יזואלי, חלוקה לשלשות בנתח הויזואלי, או יצירת התבנית המספר: זיהוי אורך המספר בנתח הו

 פלט המילולי.שלב הב

 ED NL הקריאה )מטלה(ההצגה או אופן  כדי לזהות...

 11  21  רגיל )תנאי בסיס(

 9  *** 0  עם פסיק מפריד ניתוח ויזואליליקוי ב

 18  13  לומר את המספר מחולק לשלשות פלט מילוליליקוי ב

 *** 1  *** 3  עם פסיק מפריד, הפקה מחולק לשלשות מילולי/או ו ויזואלייקוי ל

 *** p 001. ≥ )מקנמר(: לתנאי הבסיסהשוואה 

 

היו ליקויים בקריאת מספרים. לשתיהן היה ליקוי בנתח הויזואלי, ברכיב  NL-וגם ל ED-לסיכום, גם ל

היה ליקוי  NL-בנוסף, להמספר(. שרוני של העמבנה ה מניתוחשאחראי על חלוקת המספר לשלשות )כחלק 

 במנגנוני פלט המילולי, ברכיב שמייצר את התבנית המילולית של המספר.

 קריאת מילים .4

בקריאת מחקר: האם התהליכים של עיבוד מבנה, שנמצאו לקויים אל השאלה המרכזית של ה אנו פוניםכעת 

קריאת מילים? אם כן, נצפה שהליקוי יפגע  מספרים אצל שתי המשתתפות, משרתים גם קריאת מספרים וגם

הדבר יהווה עדות מילים. לעומת זאת, אם למשתתפות יש ליקוי בקריאת מספרים בלבד, יכולתן לקרוא גם ב

 לכך שקיימים מנגנונים נפרדים לעיבוד המבנה של מילים ושל מספרים.

נזכיר . לקרוא מילים NL-ו EDשל  יכולתןאת השתמשנו בכמה מטלות שבדקו שאלה, הלבחון את כדי 

מטרתנו היתה לבדוק אם יימצאו דיסוציאציות ספציפיות בין תהליכים מקבילים בקריאת מספרים וקריאת ש

בדקנו את הנתח הויזואלי , בקריאת מספרים היה ליקוי בנתח הויזואלי NL-וגם ל ED-מילים. כיוון שגם ל

זהות את מיקום האותיות במילה, ולשייך כל אות שלהן בקריאת מילים: בדקנו את יכולתן לזהות אותיות, ל

בנתח הויזואלי היה בתהליך של ניתוח המבנה,  NL-ו EDבנוסף, כיוון שהליקוי של . בה הופיעהלמילה 

אנו מציעים שההקבלה הטובה ביותר כפי שהוסבר במבוא, חיפשנו את התהליך המקביל בקריאת מילים. 

נתח את המבנה הרכיב בתוך הנתח הויזואלי שאחראי להיא  רתיספ-הרב לניתוח המבנה העשרוני של המספר

-המבנה המורפולוגי בנתח הויזואלי עיבודלפיכך השתמשנו במטלות שבדקו את . המורפולוגי של המילה

 אורתוגרפי.
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גם כאן, הליקוי . קה קולית של מיליםהפהיה ליקוי גם בהפקה המילולית של מספרים, בדקנו גם  NL-כיוון של

לפיכך השתמשנו במטלות הפקת מילים שבודקות  ,יה בתהליכים מבניים )ייצור התבנית המילולית(ה NLשל 

 תהליכים מבניים, בפרט את ההפקה הקולית של מילים מורכבות מורפולוגית.

 אורתוגרפי-הנתח הויזואלי .4.1

ל מילים, , השתמשנו במטלת קריאה קולית שNL-ו EDשל  אורתוגרפי-כדי לבדוק את תפקוד הנתח הויזואלי

 שנשענותבנוסף השתמשנו במטלות שדורשות קריאה דמומה, שדורשת גם ניתוח ויזואלי וגם פלט מילולי. 

 פלט מילולי.דורשות הנתח הויזואלי אבל לא על 

 שיטה .4.1.1

ED ו-NL  מטלות  3ראשית, העברנו את  , שהועברו במסגרת כמה מטלות.5מילות תפל 40-מילים ו 928קראו

קריאה קולית של : (2003דיסלקסיה )פרידמן וגביעון, סוגים של -"תלתן" לזיהוי תתיהסינון מתוך סוללת 

מטלות אלה כוללות מילים מסוגים שונים )בסדר אקראי( מילות תפל.  40-זוגות מילים, ו 30מילים,  136

 קריאת מילים:מעורבים בהשונים התהליכים הולבחון את  ו לחשוף סוגים שונים של דיסלקסיהשנועד

 ולבחון את המסלול הלקסיקלי.על מנת לזהות דיסלקסיית שטח  :6רגולריות ופוטנציופונים-ים אימיל -

 לקסיקלי.-כדי לזהות דיסלקסיה פונולוגית ודיסלקסיית עומק, וכדי לבחון את המסלול התת :מילות תפל -

י או מילים מורכבות מורפולוגית: כדי לזהות דיסלקסיית עומק, ליקויים בבאפר הקלט האורתוגרפ -

 בבאפר הפלט הפונולוגי, וכדי לבחון את יכולות הפירוק המורפולוגי והמיזוג המורפולוגי 

(Cohen et al., 1994 ;Dotan & Friedmann, 2015 ;Job & Sartori, 1984 ; 

Reznick & Friedmann, 2009, 2015 ;Stuart & Howard, 1995 ;Temple, 2003). 

מילים ומילות תפל שניתן לקרוא בתור מילה אחרת ע"י הזנחת צד אחד של המילה, כדי לזהות  -

  ;Friedmann & Nachman-Katz, 2004; Haywood & Coltheart, 2001)דיסלקסיית נגלקט 

Patterson & Wilson, 1990; Reznick & Friedmann, 2015). 

 ;Cuetos & Ellis, 1999)מילים עם הרבה שכנים אורתוגרפיים, על מנת לזהות דיסלקסיה ויזואלית  -

Friedmann et al., 2012; Lambon-Ralph & Ellis, 1997; Marshall & Newcombe, 1973). 

, כדי לזהות (קוטע-נודר  נוטע-קודרלמשל זוגות מילים בהם נדידה בין המילים יוצרת מילים קיימות ) -

 ; Friedmann, Kerbel, et al., 2010 ;Humphreys & Mayall, 2001)דיסלקסיה קשבית 

Mayall & Humphreys, 2002 ;Shallice & Warrington, 1977). 

 קבא"ק(דיסלקסיית ) אמות קריאהב ליקוימילים שמאפשרות טעויות באותיות אהו"י, כדי לזהות  -

 (.Khentov-Kraus & Friedmann, 2018; 2011קראוס ופרידמן, -)חנטוב

                                                      
 ך הנחה שיש קוראים שמתעלמים מהניקוד או שלא שולטים בו.בקריאת מילות תפל התעלמנו מטעויות בקריאת הניקוד, זאת מתו 5
פוטנציופונים הם זוגות מילים שמכילות אותיות הומופוניות, ובדרך כלל יש בהם ייצוג חלקי בלבד של התנועות. כאשר אדם קורא  6

ה. לדוגמה, לקרוא את המילה כרוב הזוג של-לקסיקלי, הוא עלול להפיק לא את מילת המטרה אלא את בת-פוטנציופון רק דרך המסלול התת
רֹוב   .(Friedmann & Lukov, 2008)בתור קָּ
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שבהן שיכול אותיות פנימיות יכול ליצור מילה כלומר, מילים  –מילים נדידיות ומילות תפל נדידיות  -

 כדי לזהות דיסלקסיית מיקום אותיות  – "מעדן" " מדעןהמילה "אחרת קיימת, לדוגמה 

(Friedmann, Dotan, & Rahamim, 2010; Friedmann & Gvion, 2001;  

Friedmann & Haddad-Hanna, 2012; Friedmann & Rahamim, 2007; Peressotti & Grainger, 

1995). 

ED ו-NL  מילים נדידיות, ונועדה לבחון  232קראו גם שתי רשימות נוספות של מילים. רשימה אחת כללה

נועדה לבחון כיצד קידוד מיקום האותיות מושפע רשימה נוספת את קידוד מיקום האותיות בנתח הויזואלי. 

מילים נדידיות, מתוכן  500כללה ו זרשימה  .(Friedmann et al., 2015)המבנה המורפולוגי של המילה מ

 מורכבות מורפולוגית. 402

ביצעו גם שתי מטלות של הכרעה לקסיקלית. מטלות אלה  NL-ו EDבנוסף למטלות של קריאה בקול, 

מטלה אחת התמקדה בקידוד מיקום אורתוגרפי של המילה, אבל לא פלט מילולי. -דורשות ניתוח ויזואלי

. כביקורת מילות תפל לא נדידיות 15-ומילות תפל נדידיות,  15מילים,  30 ם:פריטי 60 היא כללה –האותיות 

מילות תפל, כולן מורכבות  60-מילים ו 45היא כללה  –מטלה נוספת התמקדה בעיבוד מורפולוגי 

והמשתתפות התבקשו  A4בשתי המטלות, הרשימות של מילים ומילות תפל הודפסו על דף מורפולוגית. 

מילים ה. במטלת 16ה המילים הודפסו בטור, בפונט דוד במטלת ההכרעה הרגיל הקיימות.להקיף את המילים 

 .12אריאל טורים, בפונט  4-ב ורכבות מורפולוגית, המילים הודפסומה

 תוצאות .4.1.2

ED ו-NL ל בני גילן )טבלה שיעור הטעויות שלהן היה בטווח הנורמה ש – תפקדו היטב בכל מטלות הקריאה

קריאת מספרים כדי להעריך את ההבדל בין קריאת מילים לקריאת מספרים, השווינו את כמות השגיאות ב (.4

. הביצוע יאת מיליםקרהמטלות של  4-כל אחת מכמות השגיאות בל( 3.1)המטלה שתוארה לעיל בסעיף 

מבחן פישר: בכל ההשוואות )מאשר בקריאת מספרים קריאת מילים המטלות של  4כל בהיה טוב יותר  הןשל

p < .001 0.71-ו ,זנבי-דו < Cohen’s h < 0.82)כלומר, נמצאה . , כלומר גודל אפקט בינוני עד גדול

אלי של מילים, דיסוציאציה ברורה בין הניתוח הויזואלי של רצפי ספרות, שהיה לקוי, לבין הניתוח הויזו

, (Crawford, Garthwaite, & Gray, 2003)הממצאים עומדים בתנאים של דיסוציאציה קלאסית שהיה תקין. 

 .אלא במבחן פישר tבמבחן השתמשנו לא  ,שלנואופי המדדים בגלל  –אחד בהבדל 

בכל המטלות של קריאת מילים מראה בבירור שהעיבוד המורפולוגי שלהן היה תקין.  NL-ו EDהצלחתן של 

מות התואר, מורכבים משורש עברית היא שפה עם מורפולוגיה עשירה: כל הפעלים, ורוב שמות העצם וש

משקל, נטייה, או גזירה. לעברית יש גם אורתוגרפיה עשירה עם הרבה דרגות חופש,  –וממבנה מורפולוגי 

האותיות אפשר להמיר  22מתוך  13-זאת כיוון שיש ייצוג חלקי בלבד של התנועות, אין ייצוג של הטעם, ו

ה והאורתוגרפיה העמוקה בעברית שיר. המורפולוגיה הע(Friedmann & Lukov, 2008)ליותר מפונמה אחת 

גורמות לכך שכמעט בלתי אפשרי לקרוא מילים מורכבות מורפולוגית בלי לעבד נכונה את המבנה 
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מילים מורכבות  712הצליחו בכך ללא כל קושי: כל אחת מהן קראה בקול  NL-ו EDהמורפולוגי שלהן. 

 מורפולוגית, ושיעור הטעויות שלהן לא עלה על זה של קבוצת הביקורת.

העיבוד המורפולוגי התקין של שתי המשתתפות עומד בניגוד מוחלט לקושי שזיהינו אצלן ברכיבים המבניים 

הרכיב של הנתח הויזואלי שאחראי על -(: לשתיהן היה ליקוי בתת2.2המקבילים בקריאת מספרים )סעיף 

היה גם ליקוי ביצירת התבנית המילולית של המספר. לפיכך, הממצאים  NL-חלוקת המספר לשלשות, ול

של מילים שלנו מראים לא רק דיסוציאציה כללית בין קריאת מילים לקריאת מספרים, ובין הניתוח הויזואלי 

בין התהליכים המבניים בקריאת מספרים )חלוקה  –לזה של מספרים, אלא גם דיסוציאציה יותר ספציפית 

לשלשות, ייצור תבנית מילולית(, שנמצאו לקויים, לבין התהליכים המבניים )מורפולוגיים( בקריאת מילים, 

 שנמצאו תקינים.

מבניים אחרים בילים, מבחינה אחרת, לתהליכים ניתן גם לומר שהתהליכים המבניים בקריאת מספרים מק

-)עיצור CV-את מבנה ה וליתר דיוק ,שמעבדים את המבנה האורתוגרפי של המילהאלה  –בקריאת מילים 

 928תנועה( שלה. גם תהליכים אורתוגרפיים אלה היו תקינים אצל שתי המשתתפות: הן קראו היטב את כל 

ילים. מכאן שיש להן יכולת תקינה לעבד את המבנה ההברתי של של המ CV-המילים, ללא טעויות במבנה ה

 המילים, זאת בניגוד לקושי שלהן בעיבוד המבנה של מספרים.

 

והפקה מילולית של מילים. שתי המשתתפות תפקדו אורתוגרפי -אחוז הטעויות במטלות שבדקו ניתוח ויזואלי. 4 טבלה
 שיעור הטעויות שלהן לא היה גבוה מזה של קבוצת הביקורת. –היטב בכל המטלות 

 

מס' פריטים כולל )ומס' מילים  
 מורכבות מורפולוגית(

 קבוצת ביקורת  

 גיל )ס"ת( n טעויות )ס"ת( ED NL מטלה 

 +
לי 
וא
יז
ח ו
תו
ני

 
לי
לו
מי
ט 
פל

 

 (0;7) 7;28 372 (1.5) 1.7 2 1 (76) 136 קריאת מילים

 (0;7) 7;28 372 (4.2) 4.1 8 0 (27) 40 קריאת מילות תפל

 302 (52) 0 3 2.5 (2.4) 372 28;7 (7;0) קריאת זוגות מילים

 א +18 192 (1.8) 2.4 1 2 (182) 232 קריאת מילים נדידיות

קריאת מילים מורכבות 
 מורפולוגית

500 (402) 2 2 1.8 (0.4) 10 30;5 (13) 
לי
וא
יז
ח ו
תו
ני

 

       מיליםשל  הכרעה לקסיקלית

 א +18 19 (0.6) 0.3 3 0 (11) 60 נדידיות 

 (2;4) 8;28 24 (0.9) 1.0 0 0 (45) 105 מורכבות מורפולוגית 

לי
לו
מי
ט 
פל

 

 20-40 87 (1.7) 2.3 3 2 (27) 100 שיום תמונות

 (5;14) 11;38 18 (0.6) 0.2 0 0 (24) 24 דיבוב פעלים

 (9;8) 2;31 20 (3.5) 4.4 2 2 48 חזרה על מילות תפל

 .18אין נתוני גיל לקבוצת הביקורת הזו, אך כל נבדקי הביקורת היו מעל גיל א 
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 של מילים מילוליפלט  .4.2

להפיק של המשתתפות  ןהיה ליקוי במנגנוני ההפקה המילולית של מספרים, בדקנו גם את יכולת NL-כיוון של

ם )כפי שתואר לעיל( מהווה אינדיקציה חזקה מילים בדיבור. העובדה שהיא הצליחה בקריאה בקול של מילי

יותר לעומק, העברנו שלוש מטלות  השאלהלכך שמנגנוני ההפקה המילולית שלה היו תקינים. כדי לבדוק את 

 שדורשות הפקה מילולית ללא קריאה.

 שיטה .4.2.1

בקשו תמונות של אובייקטים והת 100, המשתתפות ראו (2004בירן ופרידמן, )שמ"ש,  שיום תמונותבמטלת 

הן חזרו , (2003בליפ, פרידמן, )מתוך סוללת  חזרה על מילות תפלבמטלת לומר מה האובייקט בכל תמונה. 

להשלים את הפועל שהיה , הן התבקשו פעלים בדיבורדיבוב הברות. במטלת  1-4מילות תפל בנות  48על 

טלה האחרונה בדקה המ(. 1998י הטייתו )סוללת בפל"א, פרידמן, ע" משפטים 24חד מתוך חסר בכל א

 ישירות את יכולתן להפיק מילים מורכבות מורפולוגית.

 תוצאות .4.2.2

ממצאים אלה מגלים דיסוציאציה . (4)טבלה  המשתתפות תפקדו היטב בכל שלוש המטלות של הפקת מילים

י בפלט המילולי )יצירת המבנה המילולי(, אבל היה ליקוי בתהליך מבנ NL-נוספת בין מילים למספרים: ל

גם כאן לפיכך  .כולל מטלות שבדקו עיבוד מבנה מורפולוגייכולתה להפיק מילים בדיבור היתה תקינה, 

, שנמצא בפלט המילולי של מילים הפעם בין תהליכי עיבוד המבנההדיסוציאציה שנמצאה היא ספציפית, 

 ., שנמצא לקוישל מספרים לבין עיבוד המבנה בפלט המילולי תקין,

 דיון .5

 דיסוציאציה בתהליכים מבניים .5.1

ED ו-NL  הראו דיסוציאציה כללית בין מילים למספרים: קריאת המספרים שלהן היתה לקויה, בעוד קריאת

 תה להעמיק מעבר לרמה הכללית הזאת: ביקשנועם זאת, כוונתנו במחקר זה היהמילים שלהן היתה תקינה. 

או מדובר בתהליך אחד מקבילים בקריאת מילים וקריאת מספרים, ולבדוק האם יפיים ספצלהשוות תהליכים 

ראשית, כיוון שלשתי המשתתפות היה ליקוי בנתח הויזואלי בקריאת מספרים, בדקנו את נפרדים. בתהליכים 

בדיקה זו העלתה דיסוציאציה ספציפית בין הניתוח אורתוגרפי שלהן בקריאת מילים. -הנתח הויזואלי

 וח הויזואלי של מילים, שהיה תקין. יזואלי של מספרים, שהיה לקוי, לבין הניתהו

את התהליך הספציפי הלקוי בתוך הניתוח הויזואלי של זיהינו לאחר מכן התקדמנו צעד נוסף ברמת הפירוט ו

גם בפלט היתה לקויה  NLחלוקת המספר לשלשות.  –תהליך מבני אצל שתי המשתתפות היה מספרים. 

כדי לחפש דיסוציאציה  יצירת התבנית המילולית של המספר. –הליקוי היה בתהליך מבני וגם שם  ,יהמילול

אנו . , שמעבד את מבנה המילהביחס לעיבוד מבנה המספר, חיפשנו את המנגנון המקביל בקריאת מילים

והרכבה  פירוק מורפולוגי –מציעים שעיבוד מבנה המספר מקביל לעיבוד המבנה המורפולוגי של המילה 
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ניתן להסיק זאת  –לה היו תקינים אצל שתי המשתתפות התהליכים המורפולוגיים הא. מורפולוגית של מילים

הדיווח המחקר הנוכחי מהווה את מכך שהן הצליחו בשורת מטלות שדרשו עיבוד מורפולוגי של מילים. 

ככל שידוע בנוסף,  .מילים ספרים וקריאתבקריאת מהאלה מבניים התהליכים הדיסוציאציה בין הראשון על 

בתהליך מבני ספציפי בין מילים למספרים י כלשהרק מחקר אחד דיווח על דיסוציאציה עד כה לנו, 

(Cipolotti, 1995 החולה ,SF) . ביחד, המקרים שלED ,NLו ,-SF  מתבצע מראים שהעיבוד של מבנה המספר

 שלא משרתים עיבוד מילים., למספרים ע"י תהליכים ספציפיים

קביל, במובנים אחרים, למבנה התחבירי של משפטים. להגם ספרתיים עשוי -ל מספרים רבהמבנה המילולי ש

ה מילים שמאורגנות במבנה מסוים, ובמקרים רבים כולל גם מילות ספרתי מילולי כולל רצף של כמ-מספר רב

הייצוג המנטלי של המבנה המילולי של במחקר קודם אף שיערנו שפונקציה בדומה למשפטים )ו' החיבור(. 

לבחון את על מנת  .(Dotan & Friedmann, 2018)דומה לייצוג המנטלי של משפטים בהיררכי, המספר הוא 

, יהיה צריך להשוות את העיבוד של מבנה המספר המילולי לעיבוד של משפטים. ההקבלה האפשרית הזאת

שהעיבוד מראים נתונים ראשוניים מהמעבדה שלנו אך , המחקר הנוכחי לא נכללה במסגרתהשוואה כזו 

 מעיבוד המבנה של משפטים.גם כנראה המבני של מספרים מילוליים נפרד 

 ריאת מילים וקריאת מספרים: מסלולי עיבוד נפרדיםק .5.2

היה ליקוי בתהליך מבני בנתח הויזואלי של מספרים, ללא ליקוי מקביל ברכיב מבני  NL-וגם ל ED-גם ל

 היה ליקוי ברכיב מבני בפלט המילולי של מילות מספר NL-ל ,בנוסףאורתוגרפי של מילים. -בנתח הויזואלי

מצטרפות  NL-ו EDלפיכך, א ליקוי מקביל בהפקה של מילים ומילות תפל. , לל)יצירת תבנית מילולית(

על ליקוי ספציפי בקריאת מספרים, שלא פגע בקריאת  בספרּותלגביהם דווח של מקרים המצומצמת לקבוצה 

 ;Basso & Beschin, 2000; Cipolotti, 1995; Cipolotti et al., 1995; Marangolo et al., 2004)מילים 

Priftis et al., 2013; Temple, 1989) . את הדפוס ההפוך  הראוצוטטו בפירוט במבוא( ש)מחקרים אחרים– 

ליקוי ספציפי בקריאת מילים, ללא ליקוי בקריאת מספרים. יחדיו, מחקרים אלה מראים דיסוציאציה כפולה 

 בין קריאת מילים לקריאת מספרים.

קודמים על דיסוציאציות בין קריאת מילים לקריאת מספרים, מראים הדיווחים ההממצאים שלנו, יחד עם 

ים בקריאת מספרים הם ספציפיים למספרים, ולא משרתים קריאת מילים. שכמעט כל התהליכים המעורב

, (Friedmann, Dotan, & Rahamim, 2010)ספרֹות נפרד מקידוד מיקום בנתח הויזואלי, קידוד מיקום אותיות 

 ; Abboud et al., 2015 ;Baker et al., 2007) קידוד זהות ספרֹותמ קידוד זהות האותיות נפרד

Grotheer et al., 2016 ;Hannagan et al., 2015 ;Park et al., 2012 ;Shum et al., 2013),  וחלוקת רצף

במנגנוני הפלט המילולי, יצירת התבנית המילולית  (.ED ,NL)נפרדת מעיבוד מבנה המילה הספרות לשלשות 

, והשליפה הפונולוגית מתבצעת באופן שונה במקרה של מילות מספר (NLמספרים )היא תהליך ספציפי ל

 ; Bachoud-Lévi & Dupoux, 2003) "רגילות" שאינן מילות מספרמילים  ובמקרה של

Bencini et al., 2011 ;Cohen et al., 1997 ;Dotan & Friedmann, 2015 ;Marangolo et al., 2004, 2005). 



  ותידיסנומרודיסלקסיות אציות בין ידיסוצ     24

לקריאת מספרים שלגביהם טרם דווח על דיסוציאציה בהשוואה  קריאתבתהליכים -תתישני קיימים רק 

האם יוכלו לבדוק עתידיים מחקרים קידוד אורך המספר וקידוד מיקום האפס בתוך הנתח הויזואלי. מילים: 

מקבילים בקריאת מילים: קידוד אורך התהליכים הבין שני התהליכים האלה לבין גם תימצא דיסוציאציה 

 0מיקומי הספרה קביל לזיהוי עשוי לההמילה )שמקביל לקידוד אורך המספר(, וזיהוי אותיות אהו"י )ש

לגבי ליקוי ספציפי  Khentov-Kraus & Friedmann, 2018-ו 2011קראוס ופרידמן, -במספר; ראו חנטוב

 (.בקריאה באותיות אהו"י

מבחינה קלינית, הממצאים שלנו מראים שיש להתייחס ללקויות בקריאת מילים )דיסלקסיה( וללקויות 

לפיכך אנו מציעים להשתמש במונח נפרד כדי לציין לקות בקריאת מספרים בתור שתי תופעות נפרדות. 

לאדם יכולה להיות דיסלקסיה למילים, דיסנומריה למספרים, או שתיהן. "דיסנומריה".  –בקריאת מספרים 

ואי אפשר להסיק מקיומה  –דיסלקסיה ודיסנומריה  –עבור כל אדם, יש לאבחן בנפרד את שני סוגי הלקויות 

יסלקסיה לטיפול בד שיטות שונותכמו כן, סביר שיידרשו קיומה של לקות אחת לגבי הלקות השניה. -או אי

אי אפשר להניח שטיפול באחד יסייע גם לשני. המטלות שתיארנו כאן, שחלקן חדשות לגמרי, ו ובדיסנומריה,

לשמש לאבחון קליני של סוגים שונים של דיסנומריה )לפרטים נוספים לגבי אבחון דיסנומריה, ראו  עשויות

Dotan & Friedmann, 2018 .) 

 מספרים ושל מילים של הקריאה נונימנג בין דמיון ונקודות שוני נקודות .5.3

לאחר שראינו שקריאת מילים וקריאת מספרים מתבצעות בשני מסלולי עיבוד שונים, אנו פונים כעת לתאר 

 שוני בין שני מסלולי העיבוד האלה.דמיון ונקודות  כמה נקודות

 לקסיקונים מנטליים .5.3.1

ים. קריאת מילים מסתמכת באופן מכריע הבדל חשוב בין מילים למספרים הוא בקיומם של לקסיקונים מנטלי

לעומת זאת, לפחות לגבי רוב המספרים, על ידע לקסיקלי, שמאוחסן בלקסיקונים אורתוגרפיים ופונולוגיים. 

גי לגבי מילות אין מעורבות של לקסיקונים בקריאת מספרים, להוציא ידע לגבי ספרות בודדות וידע פונולו

 ,ו/ארבעת אלפים/ מילים כמו /חמש עשרה/ , ואפילום/, /מאה/מספר בודדות )כמו /שתיים/, /שלושי

עם זאת, כנראה שלא נכון (. Dotan & Friedmann, 2015, פונולוגיבמאגר השמּורֹות בתור ערך יחיד אולי ש

לפחות חלק נראה כי לקבל את ההשערה הקיצונית לפיה קריאת מספרים לא מערבת שום ידע לקסיקלי: 

, )תאריך חשוב, מספר דגם של מכונית וכו'( , אלה שיש להם משמעות מיוחדתספרתיים-מהמספרים הרב

תור יחידות לקסיקליות שלמות. ייתכן ש"לקסיקון מספרים" מסוג זה הוא שמאפשר לחולים אפזים מעובדים ב

רים גם כאשר יש להם ליקוי בקריאת מספרים  ; Alameda et al., 2003)מסוימים לקרוא מספרים מּוכָּ

Cappelletti et al., 2008 ;Cohen et al., 1994 ;Delazer & Girelli, 1997). 

 שיוך אות למילה .5.3.2

 ,ספרותואותיות  משייכים את התווים,אנו בו  עוד הבדל אפשרי בין קריאת מילים לקריאת מספרים נוגע לאופן

אורתוגרפי כולל תהליך -בקריאת מילים, הנתח הויזואלי .(רצף הספרותלאו ) שהם חלק ממנהמילה אל ה
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. (Coltheart, 1981; Ellis, 1993; Ellis & Young, 1996)מיוחד שאחראי על שיוך כל אות למילה המתאימה 

 וטע בתור ק-ודרנזוג המילים לנדידת אותיות בין מילים, לדוגמה קריאת תקלות בתהליך זה גורמות 

 ; Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2010)תופעה שנקראת דיסלקסיה קשבית  –וטע נ-ודרק

Humphreys & Mayall, 2001 ;Saffran & Coslett, 1996) קיים בקריאת מספרים . שאלה פתוחה היא האם

האם מדובר באותו ניתן גם לשאול אם קיים תהליך כזה,  .למספר המתאיםתהליך מקביל שמשייך כל ספרה 

נתונים ראשוניים מהמעבדה שלנו מראים ששיוך תהליך שמשייך אותיות למילים או בשני תהליכים נפרדים. 

ספרות למספר יכול להיות תקין אפילו אצל אנשים עם דיסלקסיה קשבית, שיש להם ליקוי בשיוך אות למילה 

נפרד כלומר, נראה שאם קיים תהליך של שיום ספרה למספר, הוא  – )לוקוב ופרידמן, נתונים שטרם פורסמו(

 .תמהתהליך המקביל של שיוך אותיו

 עיבוד המבנה .5.3.3

גם לגבי . של עיבוד המבנההמרכזי חשובה בין קריאת מספרים לקריאת מילים היא התפקיד  ת דמיוןנקוד

המבנה )העשרוני או המורפולוגי( לזהות את אחראים שתהליכים ספציפיים קיימים מילים וגם לגבי מספרים, 

 ,Beyersmann et al., 2011 ;Dotan & Friedmann) הניתוח הויזואלי –ם כבר בשלב מוקדשל רצף התווים 

2018 ;Longtin & Meunier, 2005; McCormick et al., 2008, 2009 ;Rastle et al., 2004; 

 Reznick & Friedmann, 2015 ;Taft & Forster, 1975). גם לגבי מילים וגם לגבי מספרים, מבנה בנוסף ,

עד השלבים האחרונים ממש ו כולל במנגנוני הפלט המילולימיוצג לאורך כל שלבי ההפקה, המספר/המילה 

קיומם של ייצוגים מבניים אלה מחזק את (. Dotan & Friedmann, 2015, 2018)באפר הפלט הפונולוגי, 

ט שסורק רצף תווים בקלט הויזואלי ומפיק רצף פונמות מתאימות הסברה לפיה קריאה היא לא תהליך פשו

ותהליכים ספציפיים לייצוג מבנים ויזואליים ומילוליים, תהליכים קריאה היא תהליך שכולל בפלט המילולי. 

 מילים או מספרים. –רוי הרלוונטי יסוג הגאלה "תפורים למידותיו" של 

 מספרים?יש מסלולי עיבוד ספציפיים למילים ול מדוע .5.4

שתי המצאות תרבותיות חדשות  –שני מסלולי עיבוד למילים ולמספרים המערכת הקוגניטיבית הקצתה מדוע 

הבדל זה בעברית, מילים נכתבות מימין לשמאל ומספרים משמאל לימין, אך  ד במונחים אבולוציוניים?ומא

ראשית, ההבדל בכיווני : יםדיסוציאציות בין קריאת מילים לקריאת מספרלא מסוגל להסביר את מרבית ה

הקריאה עשוי אולי להשפיע על הניתוח הויזואלי, אבל לא ברור מדוע ישפיע על הפלט המילולי, שגם בו 

נמצאו בשפות לטיניות, במבוא הדיסוציאציות שסקרנו  וברנמצאו דיסוציאציות בין מילים למספרים. שנית, 

כך, מה בכל זאת עשויה להיות הסיבה להבחנה בין  אם נכתבים משמאל לימין.גם מילים וגם מספרים בהן 

את השאלה הזאת  ובחנ (Abboud et al., 2015; Hannagan et al., 2015) חוקרים כמה מילים למספרים?

אזורים משתמשים בשתהליכים אלה הניתוח הויזואלי של מילים ושל מספרים. הם הראו לתהליכי ביחס 

הם טענו שלא . visual number form area (VNFA)-ו visual word form area  (VWFA) –שונים במוח 

של אותיות וספרות, כיוון  במאפיינים ויזואליים שוניםסביר שהסיבה להתמיינות הנוירולוגית הזאת נעוצה 

ו ספרֹות היו זהים לאלה שציינו רויים שציינייחסית דומות זו לזו )בניסוי שלהם, הגאותיות וספרות הן ש
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היא דפוס הקישוריות של האזורים האלה  VNFAלבין  VWFAהם הציעו שהסיבה להבחנה בין אותיות(. 

 VWFA-ל. שזוהוהאותיות או הספרות לגבי מוח, ובמיוחד לאזורים שמשתמשים במידע אזורים בלשאר ה

לעומת זאת,  לגבי האותיות שזוהו.קים למידע שזקו האזורים –ריות גבוהה לאזורים של עיבוד שפה יש קישו

הרעיון  , שזקוק למידע לגבי הספרֹות שזוהו.(IPSשל עיבוד כמויות ) יש קישוריות גבוהה לאזור VNFA-ל

ניתוח כך שהלהסבר נוסף מוביל ל, רויישל מבנה הגע"י ייצוגים מונחים שהצענו כאן, לפיו תהליכי הקריאה 

של  למרות שהמאפיינים הויזואליים .מתבצעים באזורים שונים במוח םמספריושל ויזואלי של מילים ה

: זה מזה מאוד שוניםרצפי ספרות של של רצפי אותיות ו המאפיינים המבניים, מאוד דומיםאותיות וספרות 

כתוצאה מכך, תהליך המבנה העשרוני של רצף ספרות שונה לחלוטין מהמבנה המורפולוגי של רצף אותיות. 

מתהליך הניתוח הויזואלי  מאודואלי שמזהה את המבנה המורפולוגי של מילה עשוי להיות שונה הניתוח הויז

עשויים לעודד התמיינות של שני התהליכים הללו המבניים ההבדלים שמזהה את המבנה העשרוני של מספר. 

ויים להיות רוי עשישלבי עיבוד שאינם רגישים למבנה הגלמנגנונים קוגניטיביים ונוירולוגיים נפרדים. 

ניתוח כך הוא המצב לגבי שלבי העיבוד הויזואלי המוקדמים, שקודמים ל :משותפים למילים ולמספרים

ולגבי שלבי העיבוד הפונולוגי המאוחרים, שאחראים על הגיית , (McCloskey & Schubert, 2014) הויזואלי

הפרדה בין מילים למספרים,  עשויים לעודדההבדלים המבניים יש לשים לב ש .(2014)שלו ושות', הפונמות 

ים ספציפיים במוח לכל ההקצאה של אזוראופן אך אינם מחייבים שימוש באיזור ספציפי זה או אחר במוח. 

 לדוגמה, דפוסי הקישוריות בין אזורים שונים במוח. –מושפע מגורמים אחרים  להיות תפקוד עשוי

מספרים היא נוקשה או של מילים ספציפי של עיבוד לשל מנגנונים קוגניטיביים דבר אחד ברור: ההתמחות 

. מחקרים מספר הולך וגדל של מחקרים מדווחים על דיסוציאציות בין קריאת מילים לקריאת מספרים. מאוד

ה מראים שלפחות במקרים מסוימים, מנגנון תקין של עיבוד מילים לא מצליח לחפות על ליקוי במנגנון אל

 היה קיים מלידה.ניתן לשער ש, אפילו כאשר הליקוי הוא התפתחותי ווכך גם בכיוון ההפוךעיבוד המספרים, 

תואמת את הנוקשות  עיבוד מספרים,ולההתמחות הנוקשה הזו של מגנונים קוגניטיביים, לעיבוד מילים 

במקרים רבים, תהליך קוגניטיבי תקין לא מצליח לפצות על  שאנחנו רואים בתוך כל אחד משני התחומים:

מעניין . (Dotan & Friedmann, 2018) דומה, אפילו כאשר שני התהליכים מקודדים מידע ליקוי בתהליך אחר

 של התמחות קוגניטיבית ונוירולוגית.כה גבוהה יהיה לבדוק בעתיד את הגורמים שמביאים לרמה 

 מקורות
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