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 אוניברסיטת תל אביב

שמתבטאת בטעויות, דיסלקסיית שיכול אותיות היא פגיעה ביכולת לקודד את מיקו� האותיות במילה
במחקר זה בדקנו הא� ). פריצה בתור פצירהאת כגו� קרי( שיכול האותיות הפנימיות במילה–נדידה 

 משתתפי� בעלי דיסלקסיית שיכול12: דיסלקסיית שיכול אותיות מתקיימת ג� בקריאת מספרי�
מצאנו כי למרות שלכול� היו טעויות. אותיות התפתחותית נבדקו במטלות קריאת מילי� ומספרי�

ולמעשה( רבותרי� ללא טעויות נדידה מתוכ� הצליחו לקרוא מספ10, נדידה רבות בקריאת מילי�
של,)כמעט ללא טעויות בכלל הורמת הקריאה שלה� במספרי� היתה דומה לזו . ביקורתקבוצת

בחינה מעמיקה יותר של דפוסי הטעויות אצל שני המשתתפי� שביצעו טעויות נדידה ג� במספרי�
 רוב הנדידות ה� באותיות,בקריאת מילי�: העלתה דפוסי� שוני� של טעויות במילי� ובמספרי�

לעומת, בקריאת מספרי�. במקומ�בדר) כללבעוד האותיות החיצוניות נותרות, הפנימיות של המילה
על, מתו) ממצאי� אלה הסקנו כי הנתח הויזואלי. רוב הנדידות ה� בספרות הימניות, זאת האחראי

במ, זיהוי מיקו� האותיות במילה כמו כ� הסקנו כי האופ�. ספרי�הוא ספציפי למילי� ולא מטפל ג�
.בו מוקצה קשב לאותיות במילה שונה מהאופ� בו מוקצה קשב לספרות במספרש

אד� כזה עשוי. אד� משכל אותיות במילי� שהוא קוראהפרעת קריאה שבהדיסלקסיית שיכול אותיות היא
 ;Friedmann & Gvion, 2001, 2005(עולל בתור עלולהמילה או את , מעד� בתור מדע�לקרוא את המילה 

Friedmann & Rahamim, 2007.( בשיכול האותיות המצעיות במילהמתבטאתברוב המקרי� הדיסלקסיה ,
השלב, בנתח הויזואליספציפית דיסלקסיה נובעת מפגיעהה. אינ� משתכלותהאותיות החיצוניותשבעוד

 �שלח הויזואלי בו הנתשהיא נובעת ממצב, באופ� ספציפי.הקריאההראשו� במנגנו �טועה בזיהוי מיקומ
בהאותיות  או שהיא, זו היא סלקטיבית לחומר מילוליהפגיעההא�נובדקהנוכחי מחקרב.מילההמצעיות

שאינה פוגעת, קיומה של דיסלקסיית שיכול אותיות ספציפית למילי�. מתקיימת ג� לגבי קריאת מספרי�
ל האות יראה שקיימת פונקציה של קידוד מקו�, במספרי� לפיכ) יראהו, מספרי�למילי� ולא שרלוונטית

י"עמתבצעי� אפילו ה� ואולי, מעיבוד מספרי�שעיבוד מילי� בנתח הויזואלי מתבצע באופ� שונה
�.מנגנוני� נפרדי� לחלוטי

של. הניתוח הויזואלי הוא השלב הראשו� בקריאת מילי� שלב זה אחראי לקידוד הזהות המופשטת
לקידוד מקומ� היחסי,)Bigsby, 1988; Coltheart, 1981, 1987; Evett & Humpherys, 1981(האותיות 

 ;Ellis, 1993; Ellis, Flude, & Young, 1996; Humpherys, Evett, & Quinlan, 1990(בתו) המילה 

 
 ולרונית, והתעניינות סבלנותעל שמרוא) רבי� מבדקי� שעברו, ולשי לטלי ובפרט, המחקר למשתתפילב מקרב מודי� אני°

�.06/1296,למדע הלאומית הקר�י"ע נתמ) המחקר. מהמבדקי� חלק בהעברת הסיועעל שטרמ
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Peressotti & Grainger, 1995(,שמאפשר חלוקהו �האותיות למילי�של להקצאת הקשב באופ
)Coltheart, 1981; Ellis & young, 1996; Shallice, 1988 .( פגיעה סלקטיבית בכל אחת מהפונקציות

קידוד שגוי של זהות האותיות יגרו� לדיסלקסיה: האלה תגרו� לסוג אחר של דיסלקסיה פריפריאלית
 טעויות בהקצאת הקשב יגרמו לערבוב אותיות בי�; בה נראה השמטות או החלפות של אותיות, ויזואלית
וטעויות בקידוד המיקו� היחסי של האות במילה יגרמו לדיסלקסיית שיכול;)דיסלקסיה קשבית(המילי�
.אותיות

בה� הקושי בקריאת מילי� היה מלווהשמחקרי� לגבי סוגי� אחרי� של דיסלקסיה תיארו לעתי� מקרי�
 ;Cohen, Dehaene, & Verstichel, 1994; Denes & Signorini, 2001(בקושי מקביל בקריאת מספרי� 

Katz & Sevush, 1989 .(לקריאת לצד שמצאו קושי סלקטיבי בקריאת מילי�קיימי� ג� מחקרי�, לעומת� 
 ,Albert, Yamadori, Gardner, & Howes, 1973; Anderson, Damasio, & Damasio( מספרי� תקינה

1990; Cipolotti, Warrington, & Butterworth, 1995; Cohen & Dehaene, 1995; Dejerine, 1892; 
Friedmann & Nachman-Katz, 2004; Hécaen & Kremin, 1976; Lühdorf & Paulson, 1977; Sakurai, 

Yagishita, Goto, Ohtsu, & Mannen, 2006 ;�ג� מחקרי� שביצעו מיפוי מוחי.)2007, כ, ופרידמ��נחמ
רא(ה מצאו תמיכה בכ) שמילי� ומספרי� מעובדי� באופ� שונ כמעט, ע� זאת).Starrfelt, 2007ולסקירה

היו המחקרי� דופ� יוצאי: פרי� בדיסלקסיה פריפריאליתא- מחקר לא הראה דיסוציאציה בי� מילי� למס
עלש ; Friedmann & Nachman-Katz, 2004(בדיסלקסיית נגלקט התפתחותית כזו דיסוציאציהדיווחו

�נ, 2007, כ, ופרידמ��נחמ זה�חמ�וראו ג� את � ,Starrfelt(או בדיסלקסיה ויזואלית)כ, ופרידמ� בגיליו
כי, ע� דיסלקסיית שיכול אותיותבדקו שני משתתפי� Friedmann & Gvion (2001), בנוס-).2007 ומצאו

כאשר אות� שני, ע� זאת. שונה במספרי� היו טובי� יותר מאשר במילי��ביצועיה� במטלת הכרעת זהה
של–היו לה� טעויות של הכפלת ספרה, פרי�משתתפי� קראו מס  טעות שנית� לפרש בתור קידוד שגוי

ממצאיה� אינ� חד משמעיי� לגבי הקשר שבי� פגיעה במיקו� מילי�,לפיכ). מיקו� הספרה במספר
.ומספרי�

במטרה לבחו� את האופ�, משתתפי� בעלי דיסלקסיית שיכול אותיות התפתחותית12במחקר זה בדקנו
הש ג�.� מעבדי� מספרי�בו בחלק הראשו� של המחקר בדקנו הא� הדיסלקסיה שלה� מתבטאת

בקריאת מילי� לבי� שלה� בחלק השני של המחקר השווינו בי� דפוסי הטעויות. או רק במילי�, במספרי�
. מספרי�
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 קריאת מילי� ומספרי� בדיסלקסיית שיכול אותיות קריאת מילי� ומספרי� בדיסלקסיית שיכול אותיות קריאת מילי� ומספרי� בדיסלקסיית שיכול אותיות קריאת מילי� ומספרי� בדיסלקסיית שיכול אותיות::::ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�חלק חלק חלק חלק

 ושיטה ושיטה ושיטה ושיטהמשתתפי�משתתפי�משתתפי�משתתפי�

של. אותיות בעלי דיסלקסיית שיכול11 השתתפובמחקר בבדיקות מוקדמות נמצא אצל כול� שיעור גבוה
(תלת�" במבח� סינו� 10% מעל–נדידה בקריאת מילי� טעויות  "�לא נמצאו אצל� ). 2003, פרידמ� וגביעו

אצלפרטי�(סימני� לסוגי דיסלקסיה נוספי�  ל� נוספי� לגבי המשתתפי� ולגבי סוגי הטעויות שנמצאו
 עשרה מהמשתתפי� היו ילדי� ונערי� בגיל). Friedmann & Rahamim, 2007ורא, במטלות שונות

ב�)שי(ואחד9;15�4;9 , משתתפי� ללא בעיות קריאה או שפה11קבוצת הביקורת כללה.29;10היה
�ערכושנ, כל משתת- נבדק בסדרת מפגשי� בני שעה.ס"וכיתה בביה, גיל, שהותאמו למשתתפי� לפי מי

. ד- נפרדבכל פריט הוצג.18" דוד" בפונט המילי� והמספרי� הוצגו לה�. שקטבחדר

ביצועיו של כל משתת- הושוו לקבוצת: ביצועי המשתתפי� הושוו לנבדקי הביקורת בכמה אופני�
 �השוואות בי� קבוצת הניסוי לבי� . Crawford & Howell (1998) שלtהביקורת כולה באמצעות מבח

השוואות בי� כל משתת- לבי� משתת- הביקורת. ויטני� הביקורת נערכו באמצעות מבח� מא�קבוצת
השוואות קבוצתיות בי� תנאי� שוני� בקבוצת הניסוי בוצעו. באמצעות מבח� חי בריבועשהותא� לו נערכו 

�. באמצעות מבח� וילקוקסו

 קריאת מילי� נדידיות ומספרי�קריאת מילי� נדידיות ומספרי�קריאת מילי� נדידיות ומספרי�קריאת מילי� נדידיות ומספרי�::::1111ניסוי ניסוי ניסוי ניסוי

כלומר(לנדידה פנימית לקסיקאלי מתוכ� היה פוטנציאל 362�ל. מילי� נדידיות418כל משתת- קרא בקול
כל. לנדידה חיצוניתלקסיקאלי היה פוטנציאל 286�ול,)שיכול אותיות פנימיות עשוי ליצור מילה קיימת

המילי� נבחרו כ) שג� מילת המטרה וג� טעויות הנדידה האפשריות היו ידועות ג� לילדי� בגיל של
כ�.- הצעיר ביותרהמשתת ה�). מספרי� בכל אור)30( ספרות6�4 מספרי� בני90 המשתתפי� קראו,כמו

 ). ספרה�ולא ספרה(קראו אות� כמספר של�

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
ב שיעור: טעויות נדידההרבה ביצעוו, כל המשתתפי� התקשו בקריאת מילי�,1טבלה כפי שנית� לראות

ל, בממוצע25% היהותנדידה ה). חנ�(אצל אחד המשתתפי� 43%�והגיע א-  של כל משתת- נדידותשיעור
ההיה גבוה χ2,p במבח�(המותאמי� הביקורת של משתתפינדידותבמובהק ג� משיעור < ,) לכול�001.

ה p, של קרופורדtבמבח�( של קבוצת הביקורת כולה נדידותוג� משיעור < ה). 0001. , קבוצהג� ברמת
z, שיעור טעויות הנדידה של קבוצת הניסוי היה גבוה מזה של קבוצת הביקורת = 3.94, p < 001.
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 טעויות הנדידה במילי� ובמספרי�אחוז.1 טבלה
 מילי� לעומת מספרי�χ2נדידות בקריאת מספרי� נדידות בקריאת מילי� משתת-
8.93** 13.6+2.2 שלומי  
�47.24*** 42.8+2.2 חנ  
9.98** 12.3+1.1 שלו  
�37.78*** 36.6+2.2 רו  
26.21*** 28.2+2.2 חנית  
11.24*** 15.8+2.2 נו-  
48.80***39.2+0 תניר  
13.27***12.4+0 רמי  
15.34*** 27.5+6.7 רוי  
21.21*** 26.6+3.3 ענת  
 14.6+12.2+0.24 שי
ממוצע: ביקורת

)� (2.0) 2.0 (1.3) 1.9)סטיית תק
p של קרופורדtבמבח�, טעויות הנדידה גבוה במובהק מקבוצת הביקורת שיעור++++ < .001 

**p < .01 ***p < .001 

של: בתכליתהמצב היה שונה, לעומת זאת, בקריאת מספרי� לכל המשתתפי� פרט לאחד היה שיעור נמו)
ג�–יות נדידה רבות שי היה היחיד שביצע טעו. שלא היה שונה משיעור� בקבוצת הביקורת, טעויות נדידה

t(10) = 4.81, p, בהשוואה לקבוצת הביקורת כולה < לו, 0001. ג�. וג� בהשוואה למשתת- המותא�
לא נמצא הבדל מובהק בי�–אל קבוצת הביקורת, פרט לשי, כאשר השווינו את קבוצת הניסוי כולה

z(הקבוצות  = .26, p = כל: רי� העלתה תמונה דומההשוואת טעויות הנדידה בי� מילי� למספ.)79. אצל
ב, המשתתפי� פרט לשי .מילי� היה גבוה במובהק משיעור� במספרי�קריאת שיעור טעויות הנדידה

 שונה במילי� ובמספרי�שונה במילי� ובמספרי�שונה במילי� ובמספרי�שונה במילי� ובמספרי�����הכרעת זהההכרעת זהההכרעת זהההכרעת זהה::::2222ניסוי ניסוי ניסוי ניסוי

א�) מילי� או מספרי�(המשתתפי� רואי� זוגות של גירויי�, שונה�במטלת הכרעת זהה ועליה� להכריע
דיסלקסיית שיכול אותיות תתבטא בקושי להבחי� בי� זוג גירויי� שנבדלי�. ה� זהי� או שוני�רויי�יזוג הג

ע�. בסדר האותיות או הספרות של. טלפו� בתור זהה� עשוי לשפוט את הזוג טפלו�LPDמשתת- �היתרו
ש ר�היא מטלה זו על פני מטלת הקריאה הוא  באופ� ולכ� היא בודקת, אינה דורשת הפקה של מילי� בקול

.ספציפי את מנגנוני הקלט של מערכת הקריאה

 מה� היו זוג מילי� זהות ע� פוטנציאל30. אותיות6�4בנות זוגות מילי�90משתתפי� ראוה....מילי�מילי�מילי�מילי�
30�ו,)זקני��זקני�( היו מילי� זהות ללא פוטנציאל לנדידה פנימית30,)חובשי��חובשי�(לנדידה פנימית

ה .אותיותהיו מילי� שנבדלו בסדר



ב 7 ית שיכול אותיותידיסלקסקריאת מילי� ומספרי�

מחצית מהזוגות בכל). זוגות בכל אור)30( ספרות6�4 זוגות מספרי� בני90 המשתתפי� ראו....מספרי�מספרי�מספרי�מספרי�
 כמה את המטלה אחריההפסיק) נו-(משתתפת אחת. ומחצית� נבדלו בסדר הספרות, אור) היו זהי�

של,פריטי� . המשתתפי� האחרי� נותחו10 ולפיכ) רק התוצאות

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

ש2טבלהב בקבוצת הניסויב במילי� במטלת ההכרעהשיעור הטעויות נית� לראות מובהק היה גבוה
z(קבוצת הביקורת מב = 2.76, p =  היו טעויות רבות יותר ממשתת- הביקורת תשעה מהמשתתפי�ל). 003.

טעויות מובהק שיעור לשבעה משתתפי� היה. וההבדל היה מובהק אצל שישה מתוכ�, המותא� לה�
.בהשוואה לקבוצת הביקורת כולה

ל את המטלה ביצעו,�י פרט לשניכל המשתתפי�:1אלה שנצפו בניסוי התוצאות לגבי מספרי� היו דומות
ו. היטב ג�. ורק אצל שי שיעור הטעויות היה גבוה במובהק מקבוצת הביקורת, תנירהתקשו בה רק שי

z(בי� קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת לא היה הבדל, ברמת הקבוצה כולה = 0.92, p = .36.( 

 שונה�אחוז טעויות בהכרעת זהה.2 טבלה
)n=90(מספרי�)n=90(מילי� משתת-
31+2 שלומי
�13+6 חנ
30 שלו
�40 רו
10+0 חנית
-+9 נו-
 24+11 תניר
11+0 רמי
42 רוי
40 ענת
+19+14 שי

 ממוצע:ביקורת
)�  (3.1) 4.3  (3.3) 3.4)סטיית תק

p שיעור טעויות הנדידה גבוה במובהק משיעור� אצל משתת- הביקורת המותא�+ < .05 

 סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�
ל  מהמשתתפי� יש קשיי� מובהקי� בקידוד המיקו� היחסי של האות10�שני הניסויי� שערכנו מראי� כי

שי, במילה א) אי� לה� קושי מקביל בקידוד המיקו� היחסי, כול אותיותקשיי� שגורמי� לה� לדיסלקסיית
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 ממצאי� אלה מהווי�.ראינו טעויות נדידה ג� במספרי�,שי, רק אצל משתת- אחד. של ספרות בתו) מספר
 או לפחות החלק–ומלמדי� אותנו שהנתח הויזואלי, דיסוציאציה ברורה בי� קריאת מילי� לבי� מספרי�

ש: הוא ספציפי למילי�–ד מיקו� האות במילה בתוכו שאחראי על קידו  או שהוא,אינו מטפל במספרי�או
.מטפל בה� באופ� שונה

של::::שנישנישנישניחלק חלק חלק חלק  שי וטלי שי וטלי שי וטלי שי וטלי––––קריאת מילי� ומספרי� קריאת מילי� ומספרי� קריאת מילי� ומספרי� קריאת מילי� ומספרי� מאפייני� של מאפייני� של מאפייני� של מאפייני�

הניתוח הויזואלי של ואילו, לאחר שהראינו שהניתוח הויזואלי של מילי� עשוי להיפגע באופ� סלקטיבי
�עיבוד מילי� למספרי� אצל מי שדיסלקסיית שיכול אותיות התקיימה ינו להשוות בי�פנ, מספרי� נותר תקי

 ע� דפוס טעויות דומה משתתפת חדשה, וטלי, שהוצג בחלק הקוד�,שי– אצלו לגבי שני סוגי הגירויי�
לגבי מילי�–מטרה אחת של הניתוח הזה היתה לזהות את מקו� הפגיעה שגר� לדיסלקסיה. לזה של שי

מטרה נוספת היתה. א) לגבי מספרי� הדבר אינו ידוע, יודעי� שהיא נובעת מפגיעה בנתח הויזואליאנו 
כי. להשוות את מאפייני הטעויות בי� מילי� למספרי� הדבר יהווה תמיכה, שוני�מאפייני� אלה א� יתברר

.מנגנוני העיבוד של מילי� שוני� מאלה של מספרי�לפיהש נוספת בסברה

 טהטהטהטה ושי ושי ושי ושימשתתפי�משתתפי�משתתפי�משתתפי�

�רק, המשתתפי� שהוצגו בחלק הקוד� של המחקר11מבי היחיד שדיסלקסיית–שי בחלק זה השתת-
הניסויי� שיתוארו כא� נערכו בשלב מאוחר יותר. שיכול האותיות שלו התבטאה ג� במילי� וג� במספרי�

ב�שכ,2�ו1מניסויי�  , טלי, נוספתבנוס- לשי השתתפה בחלק זה של הניסוי משתתפת.33שי היה כבר
במבח� הסינו� נמצא אצלה שיעור משמעותי של טעויות נדידה בקריאת.34דוקטורנטית למתמטיקה בת

שי. ומילות תפל מספרי�,מילי� הרוב המכריע של הטעויות שעשתה: סלקטיבי שלה היה LPDה, כמו
ק במתמטיקה היוטלי סיפרה שלימודי הדוקטורט. היו טעויות נדידה, בקריאת מילי� י� הרבה יותרל לה

�.מספרי�קריאה של כיוו� שהקורסי� לתואר ראשו� דרשו הרבה יותר, מלימודי התואר הראשו

ע�. בחדר שקט, המבדקי� הועברו למשתתפי� בסדרת מפגשי� בני שעה הגירויי� הוצגו לה� על מחשב
שלטו על הצגת הגירויי� והמשתתפי�, שניות0.4כל גירוי הוצג למש).26" דוד"בפונט,' אינצ15מס) 

את: זמ� החשיפה הוגבל כדי לוודא שיהיו מספיק טעויות. בעצמ� באמצעות העכבר כאשר טלי קראה
. מאדלמרות שקריאתה היתה איטית, טעויות כמעט בכללהללא היו, המילי� והמספרי� מהד-

 יית פריגביספא� הספרות שלה� נבדק באמצעות בטר. זיכרו� העבודה של טלי ושי היה פגוע
)Friedmann & Gvion, 2001((ונמצא נמו)81בהשוואה לקבוצת ביקורת של ). 5.5:שי,5: טלי

ההבדל היה מובהק אצל טלי ומובהק,)1.11: סטיית תק�(7.15שהיה, 40�20משתתפי� דוברי עברית בני
.באופ� שולי אצל שי
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 קריאת מילי� ומספרי�קריאת מילי� ומספרי�קריאת מילי� ומספרי�קריאת מילי� ומספרי�::::3333ניסוי ניסוי ניסוי ניסוי

, מהמילי� היה פוטנציאל לנדידה פנימית280�ל. אותיות7�3י� נדידיות בנות מיל326המשתתפי� קראו
את, ספרות6�3 מספרי� בני 262ה� קראו, בנוס-. היה פוטנציאל לנדידה חיצונית236�ול שלא כללו

6�ו,3,4,5כמות המספרי� בני. והוצגו ללא פסיק שמפריד בי� ספרת המאות לאלפי�1�ו0הספרות 
היספרו .בהתאמה,80�ו50,42,90תהת

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

שהיוו למעלה( טעויות נדידה 17.2%לטלי היו. רוב הטעויות של טלי ושי בקריאת מילי� היו טעויות נדידה
 מתוכ� היו הוספת9: טעויות נוספות10לשי היו. טעויות נדידה7.1%ולשי היו,) מהטעויות שלה95%�מ

ש–ת היו הכפלה של אות קיימה�מ4, אות שגיאה בקידוד המיקו� היחסי ג� היא ניתנת לפירוש בתור טעות
. כ) שייתכ� ששיעור הנדידות שלו למעשה גבוה עוד יותר, של האות במילה

ולשי, טעויות נדידה30.5%לטלי היו:1התוצאות של קריאת המספרי� היו דומות לאלה שראינו בניסוי
הי(29.4%היו  שניה� טעו במספרי� יותר מאשר). בהתאמה59%�ו56%ה שיעור הטעויות הכללי שלה�

הדבר עשוי לנבוע מהעובדה. בי� א� סופרי� את כלל הטעויות או רק את טעויות הנדידה, במילי�
שיקולי לקסיקליות ותדירות מקטיני� את הסבירות, ואילו במילי�, שבמספרי� כל נדידה יוצרת מספר קיי�

.טעויות נדידה מסוימותל

שלתוצאות ,30;6= ממוצע( משתתפי ביקורת בגילאי� דומי�10 של קריאהלהושוו טלי ושי הקריאה
,)בממוצענדידות 0.1%( מילי�326את אות� כמעט ללא טעויות משתתפי הביקורת קראו).2;7=ת"ס
ה). בממוצענדידות 1.2( ספרות5�ו4 מספרי� בני82�ו בהק של טלי ושי היה גבוה במונדידותשיעור

p, של קרופורדtבמבח�(ממשתתפי הביקורת בשתי המטלות  < הבדלי� אלה מראי� כי טעויות.)001.
ולא מהעובדה שהמילי� והמספרי� הוצגו לה� ע� זמ�, הנדידה של טלי ושי אכ� נובעות מדיסלקסיה

.חשיפה מוגבל

 מקור� של טעויות הנדידה מקור� של טעויות הנדידה מקור� של טעויות הנדידה מקור� של טעויות הנדידה
 מילי�מילי�מילי�מילי�

שהוא, אותיות תלו את טעויות הנדידה בפגיעה בנתח הויזואלימחקרי� קודמי� לגבי דיסלקסיית שיכול
מסקנה זו עלתה מממצאי� לפיה� דיסלקסיית שיכול אותיות. חלק ממנגנוני הקלט של מערכת הקריאה

 ללא הפקה בקול, משפיעה לא רק על קריאה אלא ג� על מטלות הדורשות הבנה בלבד של טקסט כתוב
המטלה א) לא משפיעה על היכולת להפיק מילי� כאשר,)2בניסוי שראינו, שונה�כדוגמת הכרעת זהה(

 ).Friedmann & Gvion, 2001; Friedmann & Rahamim, 2007( דורשת קריאת חומר כתוב אינה
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בשורה של את ביצועיה� בדקנו, כדי לוודא את המסקנה הזו לגבי טלי ושי בהקשר של קריאת מילי�
וראינו, שונה� את מטלת הכרעת זהה2 כבר תיארנו בניסוי. כתוב של חומר מילוליקלטמטלות הדורשות 

המשתתפי� ביצעו מספר. ממצא המתאי� להנחה של פגיעה במנגנוני הקלט–ששי התקשה במטלה זו 
. שכללו קריאה ללא פלט או פלט ללא קריאהמטלות נוספות

לנ27 התבקשו להגדירטלי ושי , הגדרת מילי�במטלת מבלי לקרא�(, דידה פנימית מילי� ע� פוטנציאל
זו). בקול ה, במטלה –ובהתא� לכ), נכונה�לט תגרו� לה� להבי� את המילה הלאקטעות נדידה במנגנוני

.הלה� צפויי� להצליח במט, א� התקלה היא בפלט בלבד.לתת הגדרה של מילה שאינה מילת המטרה
ש דבר המעיד,)19%:שי, 48%: טלי( זו לשניה� היה שיעור גבוה של טעויות נדידה במטלההממצאי� היו

.קריאהבעל תקלת קלט 

חלק. תפל חלק� מילי� אמיתיות וחלק� מילות–המשתתפי� ראו רצפי אותיות , הכרעה לקסיקליתבמטלת
שיכולי�. כלומר כאלה ששיכול האותיות המצעיות שלה� יוצר מילה קיימת, ממילות התפל היו נדידיות
א) לא אמורי�, שהמשתתפי� ישפטו את מילות התפל הנדידיות כמילי� קיימותבמנגנוני הקלט יגרמו לכ)

לטלי היו: שיעור הטעויות במילות התפל הנדידיות היה גבוה, אכ�ו. נדידיות�להשפיע על מילות התפל הלא
 �לא, טעויות30%לשי היו בה�; נדידיות�לעומת טעות בודדת במילות התפל הלא, טעויות65%בה והוא
.נדידיות�כלל במילות התפל הלאטעה 

 לא נדידיות25, נדידיות48 מה�– מילי�98המשתתפי� התבקשו לחזור בקול על , חזרה על מילי�במטלת
לקות זו לא אמורה להפריע, הקריאהקלטת הנדידה נובעות מלקות במנגנוני א� טעויו. מילות תפל25�ו

, לטלי היתה טעות אחת בלבד:ת החזרה ללא קושישני המשתתפי� ביצעו את מטל, אכ�ו. למטלת החזרה
.ולשי לא היו טעויות כלל, נדידההיתה החלפה ולאש

א) ביצעו ללא קושי את המטלה שלא, שני המשתתפי� התקשו במטלות הדורשות קלט בקריאה, לסיכו�
מ. דורשת קלט כזה .ני הקלטבמילי� אכ� נובעות מפגיעה במנגנושלה� כ) שטעויות הנדידה נית� להסיק

 מספרי�מספרי�מספרי�מספרי�
, מנגנוני� שאחראי� על קלט של מספרי� בספרותמניחי� כול�, לעיבוד מספרי�מודלי� קיימי� כמה

מודלי� מסכימי� ג� שקיי�הכל. בדומה לקריאת מילי�, ומנגנוני הפקה שאחראי� על אמירת המספר
� אל מנגנו� ההפקה בו המידע שנקלט בספרות מועבר למערכת הסמנטית ומשש, מסלול הפקה סמנטי

, נוס- לגבי שאלת קיומו של מסלול הפקה החוקרי� נחלקי� בדעותיה�). פלט← סמנטיקה←קלט(

 טע� שמסלול כזה לא רק Dehaene (1992).) פלט←קלט( ספרות למילי� באופ� ישיר מירשמ, סמנטילא
 McCloskey, לעומתו.תאלא הוא ג� המסלול העיקרי המשמש בקריאת מספרי� שמוצגי� בספרו, קיי�

א(1992) .סמנטי לא קיי�� טע� שמסלול
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מנגנוני, מנגנוני הקלט: בדקנו שלושה מיקומי פגיעה אפשריי� שעשויי� לגרו� לטעויות הנדידה במספרי�
האו, הפלט של�מנגנוני� הקשורי� באופ� ספציפי למסלול א� מסלול, ספרות למילי�המרת סמנטי הישיר

.כזה אמנ� קיי�

א) קיימי� מחקרי� המראי� שמנגנוני הפלט, נו לא מכירי� דיווחי� קודמי� על דיסלקסיית שיכול ספרותא
 ,Dotan & Friedmann, 2007; Marangolo, Nasti, & Zorzi(של מספרי� עשויי� להיפגע באופ� סלקטיבי 

2004; Temple, 1989 (ה סמנטי מְסָפרות�האהמרהומחקרי� אחרי� המראי� פגיעות ספציפיות במסלול
 ,Cipolotti, 1995; Cipolotti & Butterworth, 1995; Cipolotti, Warrington, & Butterworth(למילי�

1995; Cohen & Dehaene, 2000; Cohen, Dehaene, & Verstichel, 1994.( לא ידוע לנו על א- מחקר 
.שדיווח על פגיעה סלקטיבית במנגנוני הקלט של מספרי�

השתמשנו במטלות שמתבססות על אותו רעיו� כמו המטלות,ק את מקו� הפגיעה אצל שי וטליכדי לבדו
לכאלה שדורשות, ללא פלט, השווינו מטלות שדורשות קלט ספרתי בלבד: ששימשו לבדיקת עיבוד מילי�

.ללא קריאה, פלט

 זוגות 270ראו המשתתפי�: הועברה באופ� דומה מאד למטלה המקבילה במילי�שונה�הכרעת זההמטלת
לא ספרות4של מספרי� בני . שניות2.3כל זוג הוצג למש). והתבקשו להכריע א� ה� זהי� או

).1235�1234( נבדלו באחת הספרות75�ו) 1243�1234( נבדלו בסדר הספרות75, מהזוגות היו זהי�120
ה�– במנגנוני הקלט כ) שא� טעויות הנדידה נובעות מפגיעה, ללא פלט, מטלה זו דורשת קלט בלבד

ה. הספרה�הסדר יותר מאשר על הזוגות שוני�אמורות להשפיע על הזוגות שוני � ג� אצל–יה המצב זה אכ
שי)Fisher’s p < .001, הספרה�ללא טעויות בזוגות שוני, סדר� טעויות בשוני63%(טלי  21%( וג� אצל

χ2, הספרה� טעויות בשוני8%הסדר לעומת�טעויות בשוני = 5.3, p = .02(.

 הספרות מהוות רצ-4והתבקשו להכריע הא�, ספרות4 רצפי� של 300המשתתפי� ראו , זיהוי רצ- במטלת
,)1243( היו רצ- בו שתי ספרות שוכלו75,)1234(מחצית מהגרויי� היו רצפי� כאלה. עולה או לא

בל).1294( היו רצ- בו ספרה אחת הוחלפה75�ו א� שיכולי. בד ללא פלט ג� מטלה זו דורשת קלט
. נצפה לראות יותר טעויות ברצפי� המשוכלי� מאשר ברצפי� המוחלפי�, הספרות נובעי� ממנגנוני הקלט

ב: כ) אכ� קרה  טעויות בלבד ברצפי� המוחלפי�4%לעומת, מהרצפי� המשוכלי�36%�טלי טעתה
)Fisher’s p < ב). 001.  המוחלפי� זיהה ללא שו� טעות ואת הרצפי�, מהרצפי� המשוכלי�12%�שי טעה
)Fisher’s p = .002(.

וה�,3 מספרי� מתו) אלה שהופיעו בניסוי82הנסיי� קרא למשתתפי� בקול , חזרה על מספרי�במטלת
לא. ספרות5 ספרות והשאר בני4 מספרי� היו בני40. התבקשו לחזור עליה� מטלה זו דורשת הפקה א)
א�, קלט של חומר כתוב �זו–יות הנדידה נובעות ממנגנוני הקלט טעוולכ . ה� לא אמורות להופיע במטלה

�ושיעור טעויות הנדידה, ספרות4לשני המשתתפי� לא היו טעויות נדידה בכלל במספרי� בני, אכ
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שיעור שלא היה שונה במובהק–) 10%:שי, 2.5%: טלי( ספרות היה נמו) אצל שניה�5במספרי� בני
במוהיה, מאפס .ספרתיי��5 בקריאת מספרי��ובהק משיעורנמו)

10או1 התבקשו להוסי-ה�. ספרות5�ו4 מספרי� בני 140 המשתתפי� ראו חיבור פשוטבמטלת, לבסו-
שהכרחי לצור)(מטלה זו משתמשת במסלול עיבוד סמנטי. ולומר בקול את התוצאה בלבד, לכל מספר

�הבה נדידה הופעת� של טעויות לכ�,)ביצוע פעולת החשבו סמנטי�האהמרהפוסלות את מסלול
של, בנוס-.בתור מקור הנדידות) פלט←קלט( �דפוסי טעויות שוני� במטלה זו עשויי� לזהות את מקור

 את שתי את התרגיל הזה ומשכלההמשתת- רואא�. 3268+1נדגי� זאת בעזרת התרגיל. טעויות הנדידה
התרגיל שיגיע אל המערכת, ול התרחש במנגוני הקלטא� השיכ? מה יענה, הספרות האחרונות במספר

א� השיכול הוא במנגנוני, לעומת זאת"). שיכול קלט("3287והמשתת- יענה, 3286+1הסמנטית הוא 
 3296אבל אז ישכל את הספרות ויענה, 3269המשתת- יבצע את החישוב הנכו� ויגיע לתוצאה, הפלט

א� שיכל, למשל–של המשתת- לא תעיד על מקו� הפגיעה במקרי� מסוימי� תשובתו "). שיכול פלט("
. 2369את שתי הספרות הראשונות וענה 

דבר שפוסל את האפשרות,)16%:שי, 19%: טלי(לשני המשתתפי� היו נדידות לא מעטות במטלה
א  לשניה� היו הרבה יותר, בנוס-. סמנטי לקריאת מספרי��שהנדידות נובעות ממנגנו� ספציפי של מסלול

(שיכולי פלט"מאשר" שיכולי קלט" Fisher’s p, 0.7% לעומת 11.4%: טלי" <  לעומת 5.7%:שי; 001.
0.7% ,Fisher’s p = . ממצאי� אלה מעידי� שטעויות הנדידה נובעות מבעיית קלט).02.

ל, נראה שטעויות הנדידה במספרי�, לסיכו� ידה טעויות הנד. נובעות מלקות במנגנוני הקלט, מילי�בדומה
לט ולא מערבותפמטלות שלא דורשות,)שונה וזיהוי רצ-�הכרעת זהה(שראינו במטלות הקלט לעיל 

ה, תרגו� של ספרות למילי� האפפוסלות את . סמנטי כמקורות אפשריי� לנדידה�לט ואת מסלול התרגו�
, נוני הפלטמטלת החזרה פוסל לא רק את האפשרות שה� נובעות מפגיעה במנגבהיעדר� של טעויות נדידה

מ דפוס הטעויות במטלת החיבור, ולבסו-. פגיעה בזיכרו� העבודההאלא ג� את האפשרות שה� נובעות
.קלטה כ) שמקור הנדידות הוא בשלבהפשוט מעיד ג� הוא על 

 טעויות שאינ� נדידותטעויות שאינ� נדידותטעויות שאינ� נדידותטעויות שאינ� נדידות

של, עד כה עסקנו רק בטעויות הנדידה במטלות השונות הטעויות ואכ� במטלות עיבוד מילי� רוב� המכריע
: הופיעו ג� טעויות רבות מסוגי� אחרי�) קריאה וחזרה(במטלות עיבוד מספרי�, לעומת�. היו כאלה
 של החסרותו,)13← 123למשל( של ספרה השמטות,)125← 123( של ספרה בספרה אחרתהחלפות

מאה"או,"ומשהומאה עשרי�"← 123למשל, ספרה א) מודע לקיומה" שוכח" המשתת- כאשר(ספרה
מצב בו שתי ספרות , החלפהע� נדידה–כמו כ� היו טעויות משולבות ").3בסו- יש לא זוכר אבל ...ו

 מצב בו שתי ספרות שוכלו ואחת– החסרהע� נדידהאו,)135← 123למשל(שוכלו ואחת מה� הוחלפה 

ו"← 123(מה� נשכחה . מציגה את שיעורי הטעויות מהסוגי� השוני�3טבלה ").לא זוכר... מאה שלושי�
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)קריאה וחזרה(מספרי�שיעורי הטעויות לפי סוגי� בהפקת.3 טבלה
/ החלפותהחסרותהחלפות נדידותכ טעויות"סהפריטי�

 החסרות
 השמטות

– 41% 5%39% 31% 56% 262 קריאהטלי
– 1%7%6%12% 8212% חזרה

 2.3% 50% 34% 21% 29% 59% 262 קריאה שי
– 5%18% 5%17% 8221% חזרה

שדורשות, במטלות ההבנה: מעלה דפוס מעניי�,בשילוב הממצאי� מהפרק הקוד�, ניתוח סוגי הטעויות
, החסרהאו טעויות החלפה בעיקר במטלות ההפקה אנו רואי�; נדידהראינו כמעט רק טעויות, קלט בלבד
זה.אנו רואי� טעויות מכל הסוגי�, שדורשת ג� קלט וג� פלט,הובמטלת קריא; נדידותומעט מאד  דפוס

בעוד ההחלפות וההחסרות, ממנגנוני הקלט, כמו שכבר ראינו, יוסבר יפה א� טעויות הנדידה נובעות
מספר גורמי� הובילו אותנו להאמי� כי ההחלפות וההחסרות, למעשה. נובעות מתהליכי� הקשורי� לפלט

ה �וכי למעשה ההבדל בי� החלפות להחסרות הוא קט� יותר, פלט הנמו) של המשתתפי�נובעות מזיכרו
ש .אפשר היה לשערממה

 בהפקת מספרי�בהפקת מספרי�בהפקת מספרי�בהפקת מספרי� זה9תזה9תזה9תזה9תטעויות טעויות טעויות טעויות

כפי שעולה, מנגנוני הפלט של המשתתפי� נראי� תקיני�? מהו מקור� של טעויות ההחלפה וההחסרה
בדקנו ג� את הקלט. ומכ) שאי� לה� קושי בדיבור ספונטנימיכולת� לחזור על מילי� ללא שגיאות

והוא ) Rich, Wisper, & Most, 2008(ספאק ההבחנה השמיעתית השמיעתי שלה� באמצעות מטלת 
כ שיערנו שטעויות ההחלפה וההחסרה נובעות מזיכרו� העבודה הלקוי, לפיכ). תקי� לחלוטי�התגלה

שני המשתתפי�: טגיות שונות להתמודד ע� אותה בעיההחלפה והחסרה ה� למעשה שתי אסטר.שלה�
שי. ואיבדו את זה9ת�, שכחו חלק מהספר:ת  בגישה שמרנית יותר השתמשהטלי,)וטעה(ניחשא) בעוד

.ואמרה שאינה זוכרת את הספרה

,נצפה ששיעור� יהיה גבוה במספרי� ארוכי� יותר, א� מקור� של טעויות הזהות הוא זיכרו� עבודה לקוי
�כל ספרה נוספת במספר: ניתוח אפקט אור) מראה שאמנ� זהו המצב. שיוצרי� עומס גדול יותר על הזיכרו

לא, לעומת זאת. מגדילה באופ� מובהק את שיעור טעויות הזה9ת  תמיד גֵדל כאשר שיעור טעויות הנדידה
.4 ובטבלה1כפי שנית� לראות בתרשי�, המספרי� מתארכי�
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 סוגי הטעויות השוני� בקריאת מספרי�ב אפקט אור).1תרשי�

 מספרי�קריאתבאפקט אור) בסוגי הטעויות השוני�.4 טבלה
 טעויות נדידה טעויות זה9ת

שי טלישי טלי
Fisher’s p ספרות4 לעומת3 = .46 Fisher’s p = .001 Fisher’s p = .004 Fisher’s p = .012 
Fisher’s p ספרות5 לעומת4 < .001 χ2 = 9.97, p = .002 χ2 = .6, p = .43 χ2 = .8, p = .37 
Fisher’s p ספרות6 לעומת5 < .001 Fisher’s p < .001 χ2 = .6, p = .45 χ2 = 7.9, p = .005 

ספרתיי� היה�4במספרי� הזה9ת טעויות שיעור– אפקט אור) דומה נמצא ג� במטלת החזרה על מספרי�
Fisher’s p, 25% לעומת0%: טלי(ספרתיי��5נמו) משיעור� במספרי�  < , 35% לעומת0%:שי; 001.

Fisher’s p < .001(.

ע�, נדידה ע� החלפה–מסקנות מעניינות נית� להפיק ג� מהמקרי� של טעויות משולבות או נדידה
טעות לה והיתה, 12345המספר טלי קראה את בו היפותטי� לדוגמה מקרה נבח, כדי להבי� זאת. החסרה
בנדידה  ש. החלפהמשולבת ואז איבדה את הזהות,)12543,"קראה"ו(5�ו3 שיכלה את הספרות היאנניח

 �ב,"5"�ה, למשל–של אחת מה נ. 12743התוצאה תהיה שטלי תאמר.7�והחליפה אותה  קראמצב זה
כלייתכ� שטלי:א) ייתכ� ג� שהסדר היה הפו).החלפה�ואז�נדידה כלקוד� כלקוד� ורק,7�ב5 החליפה את הספרה קוד� כלקוד�

�ואז� באופ� דומה נית� להגדיר נדידה.נדידה�ואז�החלפהמצב זה נקרא.5�ו3אז שיכלה את הספרות 
.נדידה�ואז�או החסרה, החסרה

מ כ)? הנכונהשתי האפשרויות היא בי� כיצד נוכל להכריע מי  נתבסס על העובדה שרוב�,כדי לענות על
 34%לטלי היו: העשרותבספרת המכריע של טעויות הזה9ת של טלי ושי התרחשו בספרת היחידות או
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ב הטעויות זה9ת ה; טעויות בשאר הספרות4%לעומת, אלההספרות שתי , טעויות7% לעומת 38%יו לשי
.בהתאמה

של) 12743←12543←12345(החלפה�ואז�המשמעות של נדידה, במצב שתיארנו לעיל 5היא שההחלפה
ה5 התרחשה כאשר הספרה7�ב נדידה�ואז�א� מה שקרה היה החלפה, לעומת זאת. מאותמאותמאותמאות היתה במקו�
ה5ההחלפה התרחשה כאשר הספרה,)12743←12347←12345( לאור העובדה. יחידותיחידותיחידותיחידות היתה במקו�

נ, שהחלפות נוטות להתרחש בספרת היחידות והעשרות זההאפשרות השניה .ראית סבירה יותר במקרה
 תיקרא טעות 12547 בתור 12345קריאת ואילו,"החלפה ואז נדידה"זה תיקרא טעות טעות מסוג, לפיכ)

 כדי. נית� לסווג ג� את הטעויות המשולבות של נדידה ע� החסרה באופ� דומה".החלפהנדידה ואז"
אחת מה� כאשר, ספרות2 שוכלו בדיוק בדקנו רק טעויות משולבות בה�, משמעיי��להימנע ממקרי� דו

. והשניה היתה ספרת המאות, היתה ספרת היחידות או העשרות

שי36�ו, טעויות כאלה אצל טלי7מצאנו גילינו. שני הסוגי� לעיללפי את כל הטעויות האלה סיווגנו. אצל
.ת של שי היו כאלה הטעויו36 מתו)32�ו, החסרה/החלפה�ואז�כל הטעויות של טלי היו מסוג נדידהש

p(ההבדלי� בי� שני סוגי הטעויות נבדקו בניתוח בינו� ונמצאו מובהקי� אצל שי < ומובהקי� ) 001.
p(באופ� שולי אצל טלי  = משמעות הממצאי� היא שטעויות הנדידה התרחשו בשלב מוקד� יותר ). 06.

נ מנגנוני הקלטאחריטעויות הזהות מתרחשות. הזה9תמטעויות  אי� מצב שמת, ובעות הנדידות שמה�
.להשערה לפיה ה� נובעות מזיכרו� העבודה

????אי) עובד הנתח הויזואליאי) עובד הנתח הויזואליאי) עובד הנתח הויזואליאי) עובד הנתח הויזואלי

–הא� מנגנוני הקלט. הוא בשלבי הקלט, ג� במילי� וג� במספרי�, ראינו שמקור� של טעויות הנדידה
השווינו בי�, כדי לברר זאת? מעבדי� מילי� ומספרי� באותו אופ�–הנתח הויזואלי, ובאופ� ספציפי

.התמקדנו בניתוח מקו� הטעויות. טעויות הנדידה במילי� ובמספרי�מאפייני 

הנדידות מתרחשות ": אפקט האמבטיה"אחד האפקטי� הברורי� ביותר בדיסלקסיית שיכול אותיות הוא
הא, בעיקר באותיות המצעיות של המילה אפקט זה כבר תואר. על עמד�ותיות החיצוניות נותרות בעוד

ג�,)Friedmann & Gvion, 2001; Friedmann & Rahamim, 2007(בר בע אצל המשתתפי� והוא התקיי�
שי.ידות של טלי היו באותיות מצעיותכל הנד, בקריאת מילי�: במחקר זה  הנדידות היו23 מתו)21, אצל

. נדידות עירבו אותיות חיצוניות2ורק, באותיות המצעיות

2תרשי�. מדויק של מיקו� הנדידותולכ� ערכנו ניתוח, טיה לא התקיי�אפקט האמב, בקריאת מספרי�
מציי�"1"כלומר(כאשר מיקו� הספרה נמדד ביחס לקצה הימני של המספר, מציג את תוצאות הניתוח הזה

ה הניתוח העלה כי שיעור טעויות הנדידה עולה ככל שאנו).'את ספרת העשרות וכו"2", דותיחיאת ספרת
ל שיעור הנדידות בשתי הספרות: ההבדלי� בי� המיקומי� היו מובהקי�.קצה הימני של המספרמתקרבי�
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χ2: טלי( משיעור� בשאר הספרותבמובהק הימניות גבוה = 115, p < χ2:שי; 001. = 49, p < .001(,
Fisher’s p: טלי(ושיעור� בספרת המאות גבוה משיעור� בספרות שמשמאל לה = p:שי; 03. = .001 .( 

 טעויות נדידה וטעויות זה9ת לפי מיקו�.2תרשי�

מקובל לומר כי הקצאת הקשב היא, בקריאת מילי�: נית� לפרש את הממצא הזה במונחי� של הקצאת קשב
 & ,Bradshaw, Bradley, Gates(הפנימיות במילהכ לאותיות"ואח, קוד� כל לאותיות החיצוניות

Patterson, 1977; Bradshaw & Mapp, 1982; Friedmann & Gvion, 2001; Mason, 1982; Merikle & 
Coltheart, 1972.( פגיעות יותר, האותיות הפנימיות מקבלות את הקשב מאוחר יותר ובבת אחת �ולפיכ) ה

את היא שבקרי2מתרשי� המסקנה, א� נשתמש באותו הגיו� לגבי מספרי�. נדידההטעויות מבחינת 
ככל שספרה קרובה יותר לקצה. ספרה אחרי ספרה, משמאל לימי�שב היא סדרתיתמספרי� הקצאת הק
במהל), למעשה. לטעויות נדידהומשו� כ) פגיעה יותר, היא מקבלת קשב מאוחר יותר, הימני של המספר

"היא�מטלת קריאת המספרי� טלי ניסחה זאת במילותיה אני פשוט לא מספיקה להגיע אל הספרות:
.אמרההיא" האחרונות

ניתוח נוס- שערכנו הוא של הדפוס המדויק של . ממנו נדדו ספרותשהרק את המיקו� לעיל מתאר2תרשי�
זה: מיקומי הנדידה ב, ניתוח מראה ג� את המיקו� המקורי של הספרה וג� את המיקו�,5טבלה המופיע

.שתי הספרות הימניות של המספרשיכול ריע של הנדידות הוא נית� לראות בטבלה כי רוב� המכ. אליו נדדה
ו מהנדידות 89% שי מהנדידות 57%�של טלי ממצא זה שופ) אור נוס- על אופ� הקצאת. היו כאלהשל

בו: הקשב בקריאת מספרי� ולא באופ� סדרתי כמו, זמנית�נראה כי קשב מוקצה לשתי הספרות האחרונות
ה, לשאר הספרות �. רגישות ביותר לנדידותומשו� כ) ה
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 מיקומי הנדידה המדויקי�.5 טבלה
 מיקו� הנדידה טלי שי
20 39  
4 0
5 3
4 1
כ שלשה ימנית"סה 43 33
1 1
1 0
2 1 כ נדידות שחוצות שלשה"סה
כ"סה 44 35

: אחת הסיבות האפשריות לכ) היא תחבירית? מדוע הקצאת הקשב לשתי הספרות האחרונות היא במקביל
בושברוב המקרי� אנו אומרי� את הספרות לפי הסדר, כאשר אנו קוראי� מספר ואומרי� אותו בקול

שלא); נכתבו ספרת, באנגלית ובשפות נוספות, בעברית:אינו קבועשתי הספרות האחרונות סדר ההגייה
ב(19�ל11א) אחריה במספרי� שבי�, העשרות נאמרת לפני ספרת היחידות ברוב המספרי� שבע"כמו

. עיבוד מקבילי של שתי הספרות האלה עשוי להקל על הפקת המספר בקול").עשרה

 ות על הנתח הויזואליות על הנתח הויזואליות על הנתח הויזואליות על הנתח הויזואלימניפולצימניפולצימניפולצימניפולצי

�, ספרות4 מספרי� בני28טלי ושי ראו: במהל) המחקר היתה קריאת שע:תאחת המטלות שהשתמשנו בה
המטרה של ניסוי זה היתה "). רבע לאחת עשרה" בתור 1045למשל(והתבקשו לקרוא אות� בתור שעות

האבמק,) פלט← סמנטיקה←קלט(לגרו� לה� לקרוא במסלול עיבוד סמנטי  סמנטי�ו� במסלול ההמרה
זו, ציפינו שא� הלקות שלה� היא במנגנוני הקלט). פלט←קלט( . ה� ישכלו ספרות ג� במטלה

זו, ובניגוד לממצאי� בשאר מטלות, להפתעתנו  טעויות4%לטלי היו: טלי ושי כמעט ולא טעו במטלה
Fisher’s p,3 בניסוי ספרתיי��4 מספרי� בקריאת31%לעומת(נדידה =  טעויות 11%ולשי היו,)004.

Fisher’s p, 36%לעומת( = .04(.

–או מסיבות אחרות, ההצלחה במטלה זו אכ� נבעה מכ) שהיא מעודדת קריאה במסלול הסמנטיהא�
זו, למשל כדי לבדוק? ספרתי של�� נקראו בתור זוגות ולא בתור מספר ארבעמהעובדה שהמספרי� במטלה
מ, זאת מקרואלטלי ושיביקשנו א) הפע�,3שכבר קראו במסגרת ניסוי ספרות5�ו4ספרי� בני את אות�

 �שלושי�, שתי� עשרה"← 1234( ספרות ה� קראו בתור שני זוגות4את המספרי� בני ": מפוצל"באופ

שלוש מאות, שתי� עשרה"← 12345( ספרות ה� קראו בתור זוג ושלשה5את המספרי� בני "). וארבע
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 היה נמו) במטלת הקריאה המפוצלתשיעור הנדידות שלה�, באופ� מפתיע ביותר)."ארבעי� וחמש
ב, הרגילהמשיעור� במטלת הקריאהבמובהק : הבדלי� אלה מפתיעי� ביותר.6טבלה כפי שאפשר לראות

את אות� המילי� כמו המשתתפי� אמרו כמעט, מפוצלספרתיי� באופ�5יש לשי� לב שבקריאת מספרי�
ל, למעשה. בקריאה הרגילה  ספרתיי� הוא5 של מספרי� מפוצלתההבדל היחיד בי� קריאה רגילה
את".אל-" לא אומרי� את המילה צלתשבקריאה המפו  הבדל זה של מילה אחת בודאי שלא יכול להסביר

.ההבדל בשיעורי טעויות הנדידה

ב.6 טבלה  צלתלה לעומת מפורגי: קריאת מספרי�שיעורי טעויות נדידה
שי טלי

 21.4% 28.6% קריאה רגילה ספרות4
 9.5% 2.4% מפוצלתקריאה

 45% 47.5% קריאה רגילה ספרות5
 32.5% 2.4% קריאה מפוצלת

 34% 38% קריאה רגילהכ"סה
 21% 2.4% קריאה מפוצלת

Fisher’s p השוואה  < .001 χ2 = 3.7, p = .03 

ההבדל בי� אופני הקריאה אצלה היה מובהק אפילו: במיוחד אצל טלי, ביותרעה תופעה זו היתה מפתי
, כלומר. אות� מספרי� שאופ� ההגייה שלה� היה כמעט זהה, ספרות5כאשר השווינו רק את המספרי� בני 
,)למעט אחת(אמרה את אות� המילי�, שהוצגו בדיוק באותה דר), היא קראה את אות� מספרי� ממש

. בקריאה המפוצלתאפסי בקריאה רגילה לשיעור 50%ור טעויות הנדידה שלה צנח מכמעט ועדיי� שיע
, עד שביקשנו מטלי לקרוא שוב את המספרי� בקריאה רגילההתופעה נראתה כה מוזרה בעינינו, למעשה

של. כדי לוודא שהדיסלקסיה שלה לא נעלמה לפתע התוצאות של הקריאה הנוספת היו דומות מאד לאלה
יהאיה.3ה הראשונה בניסוי הקריא – בלי נדידות צלי� הגור� שעזר לה לקרוא את המספרי� המפוא אשר

שהסברנו לה עד אפילו אחרי, היא לא היתה מסוגלת להשתמש באסטרטגיה הזו ביזמתה בקריאה רגילה
להכמה הקריאה המפוצלת . עוזרת

, של המשתתפי�וי באופ� הקצאת הקשב שההוראות לקריאה מפוצלת גרמו לשינאנו מניחי�? כיצד זה קרה
של.י הספרות להתגבר על שיכול�שינוי שעזר לה העובדה שטלי לא הצליחה להשתמש באסטרטגיה

כאשר כבר ידעה שקריאה מפוצלת(אפילו בקריאה הנוספת, קריאה מפוצלת בלי הוראה מפורשת לכ)
� בקריאת מספרי� מנעו ממנה להשתמש אנו מניחי� כי תהליכי� מסוימי. למדי היתה מפתיעה,)עוזרת לה

 ייתכ� שבקריאת מספרי�: עיבוד תחבירי של המספר עשוי להיות תהלי) כזה. באסטרטגיית הפיצול
שמעבד את המספר כולו על מנת ליצור תבנית, הנתח הויזואלי מפעיל ג� ניתוח תחבירי כלשהו, ספרתיי��5

תהלי) כזה עשוי.)McCloskey, 1992; McCloskey, Sokol, & Goodman, 1986(תחבירית להפקתו 
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–שיש לה� משמעות תחבירית" עוג�"למשל לצור) זיהוי ספרות, להצרי) ניתוח ויזואלי של המספר
 ).Cohen & Dehaene, 1991(1�ו0הספרות

נראה שקריאה מפוצלת עשויה לשמש כאסטרטגיה עוקפת, בי� א� קיי� מנגנו� תחבירי כזה ובי� א� לאו
.ויש לשקול אותה ככלי בתהלי) השיקו�, את מספרי� אצל מי שיש לו דיסלקסיית שיכול ספרותלקרי

� דיו�דיו�דיו�דיו

דיסלקסיית שיכול אותיות היא בעלת משמעות לגבי במקרי� של ההשוואה בי� קריאת מילי� למספרי�
ספ: שלושה נושאי� תיאורטיי� ציפיי� הראשו� הוא השאלה הא� מנגנוני הניתוח הויזואלי בקריאה ה�

להו, שני הוא המאפייני� של דיסלקסיית שיכול אותיותנושאה. למילי� השלישי הוא. המקור שגור�
.מאפייני� של התהליכי� המעורבי� בקריאת מילי� ומספרי�

זהב ממצא המרכזיה  המשתתפי�12לכל: דיסוציאציה בי� הנטייה לשכל אותיות לבי� ספרותהיה מחקר
 מתוכ� הצליחו לקרוא10ולמרות זאת,ת לזהות את מיקו� האותיות במילי�במחקר היתה פגיעה ביכול

�כי, טלי ושי, אפילו אצל שני המשתתפי� שהתקשו ג� במספרי�, בנוס- לכ).מספרי� באופ� תקי ראינו
ממצאי� אלה נותני� תשובה ברורה לשאלת הספציפיות.ות במילי� ובמספרי� שוני� זה מזהדפוסי הטעוי
נבעו מפגיעה בפונקציית מיקו� בקריאת מילי� טעויות הנדידה של המשתתפי�: יזואלישל הנתח הו

שקריאת המספרי� התקינה של עשרה מה�. האותיות של הנתח הויזואלי אחראי אשר, פגועהרכיבהמראה
ומטפל במילי�, במילהמקו� האותיות על זיהוי  .לא במספרי�בלבד

הדיסוציאציה בי�. פייני� של דיסלקסיית שיכול אותיות ומקורהמשמעותיי� ג� מבחינת המאאלה ממצאי�
המילי� למספרי� מפריכה כל  או דיסלקסיה התפתחותית באופ�(זוהדיסלקסיה תאוריה שמסבירה את

 ,Ferretti, Mazzotti, & Brizzolara( סריקה ויזואליתכדוגמת, כנובעת מלקות תפיסתית כלשהי) כללי
א) אנו, יעה ברמה התפיסתית אמורה להשפיע באופ� דומה על מילי� ומספרי�פג. או מיקוד ראיה) 2008

דיסלקסיית, לפיכ). בעוד קריאת מספרי� נותרת תקינה לחלוטי�, מצאנו פגיעה שמשפיעה על מילי� בלבד
כל. כלליתשיכול אותיות לא נובעת מבעיה תפיסתית הסבר הדיסוציאציה בי� מילי� למספרי� מפריכה ג�

קושי בעיבוד מקבילי של סימני� כגו�, קסיית שיכול אותיות כנובעת מלקות קשבית כלליתדיסלשל 
)Bosse, Tainturier, & Valdois, 2007; Lassus-Sangosse, N’guyen-Morel, & Valdois, 2008(או

את כל הסבר קשבי שמתיימר להסב.)Spinelli, De Luca, Judica, & Zoccolotti, 2002(צפיפות סימני� יר
ולפיכ) אינו יכול לטעו� ללקות קשבית, הממצאי� של מחקר זה חייב להבחי� בי� מילי� לבי� מספרי�

.כללית

ראינו כי דפוסי הטעויות במילי�, שני המשתתפי� שקראו ג� מספרי� ע� טעויות נדידה, אצל טלי ושי
ה�, טיההתפלגות מיקו� הנדידות במילי� היא בצורת אמב: ובמספרי� שוני� זה מזה כ) שרוב הנדידות
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הסברנו.בעוד במספרי� שיעור הנדידות עולה ככל שמתקרבי� לקצה הימני של המספר, באותיות המצעיות
 הקצאת הקשב היא,במילי�: שאופ� הקצאת הקשב במילי� ובמספרי� הוא שונהאת הממצא הזה בכ)

הקא), קוד� כל לאותיות החיצוניות ואז לפנימיות , ספרה�ספרה, שב היא משמאל לימי�במספרי� הקצאת
לא, לפיכ).במקבילעשויה להיות היא לשתי הספרות האחרונותו מנגנוני הקריאה של מילי� ומספרי� ה�

.הקצאת הקשב לאותיות או לספרותאופ� מבחינת לפחות, אלא ג� פועלי� באופ� שונה, רק נפרדי�

כמו, שטעויות הנדידה במספרי�הראינו. רי�דמיו� בי� עיבוד מילי� למספנקודות ג� העלה מחקר זה
על, ככל הידוע לנו. במנגנוני הקלט של מערכת הקריאהנובעות מפגיעה, במילי� �זהו הדיווח הראשו

העובדה שלטלי ושי היה אותו סוג דיסלקסיה, בנוס-.במנגנוני הקלט של מספרי�פגיעה סלקטיבית 
אצל שני לכ) שהפגיעה במילי� ובמספרי� עשויה לרמוז– דיסלקסיית שיכול אותיות–במילי� ובמספרי� 

מצאנו כמה במהל) המחקר, אכ�.למשל מבעיה קשבית כללית, נובעת מגור� משות-משתתפי� אלה 
מטלותוב,)ממדית�למשל בתפיסה תלת(מרחבית–עדויות ראשוניות לכ) שלטלי יש לקות כוללת יותר 

טעויות הופעת� של הא�, במחקרי� נוספי�, עניי� יהיה לבדוקמ). היתה לה דיסלקסיה קשבית קלה(קריאה 
 להופיע במקביל לפגיעה ביכולות מרחביות וקשביות היא תופעה הנוטה במספרי� וג�במילי� ג� נדידה 
.כלליות

 ממצאי� מספר הצגנו. בקריאת מספרי�ת ממצא נוס- במחקר זה היה השיעור הגבוה של טעויות זה9
�ההמצומצ�העבודה שמצביעי� על זיכרו שהעובדה, מכא�. משתתפי� בתור מקור הטעויות האלה של

 הופיעו בהפקת מספרי� ולא בהפקת מילי� אינה בהכרח ראיה למנגנוני עיבוד נפרדי� של זה9תשטעויות 
היא עשויה להראות שקריאת מספרי� מסתמכת על זיכרו� עבודה יותר מאשר, לכל היותר. מילי� ומספרי�

כי,�קריאת מילי .זו לא נבדקה לעומקטענה א�

את מובהק באופ� שיפרה ראינו כי ההנחיה לקרוא מספרי� ארוכי� באופ� מפוצל לזוגות ושלשות, לבסו-
אנו סבורי� שראוי לבדוק את השיטה זו באופ� מעמיק יותר בתור אסטרטגיה. המשתתפי�הקריאה של 

ג�, ספרותטיפולית במקרי� של שיכול  ויתיסדיסלקבואולי דיסלקסיות אחרות על רקע שיכול אותיות
.קשבי
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