
.2007. 110�6,101,שפה ומוח

 על דיסלקסיית מיקו� אותיות השפעת המבנה האורתוגראפי של השפה הערבית

ו  נעמה פרידמ� מנאר חדאד

אוניברסיטת תל אביב
�

)letter position dyslexia(ית מיקו� אותיותידיסלקס

 הוא המודל הדואלי לפיו ביותרכיו� המודל המקובל, לקריאה שוני�מחקרי� רבי� הציעו מודלי�

תת�מסלול לקסיקלי,ל לקסיקלי מסלו�מסלולי� לקריאהישנ� שלושה �סמנטי ומסלול פונולוגי

היא, דר! אחד או יותר מהמסלולי� הללו בטר� המילה עוברת.(Ellis & Young, 1996)לקסיקלי

 על פי מקו� ועל שיו!�קידוד,תאחראי על זיהוי האותיו בדיקות ראשוניות בנתח הוויזואלי אשר עוברת

ל  הפונקציות הללו ה� פונקציות נפרדות שלוש.(Ellis, Flude, & Young, 1987) מילה נפרדתהאותיות

בו, ועצמאיות תפריפריאליאחת מה� גורמת לסוג שונה של דיסלקסיה כל פגיעה

(Friedmann & Rahamim, 2007).

ה גורמת לדיסלקסיית מיקו� אותיותהאותיות במילמיקו� פגיעה בפונקצית קידוד

(letter position dyslexia – LPD) (Friedmann & Gvion, 2001).שלווידשמחקרי� חו על מקרי�

 (& Friedmann & Gvion, 2001; Friedmannאותיות נרכשת והתפתחותית בעבריתדיסלקסיית מיקו� 

(Rahamim, 2007,זו הצביעו :על מאפייני� מיוחדי� לדיסלקסיה

כאהנדידה מתבצעת בעיקר• מילי� עד שלושבלכ�, שר הגבולות נשמרי� באמצע המילה

. טעויות של נדידהמופיעות לרוב לא אותיות

של אותיות מילי� שנדידה כלומר,"נדידיות"החלפת מיקו� האותיות מתבצעת בעיקר במילי�•

. אחרתמילה קיימת יוצרת�באמצע

הי:אפקט תדירות• .ותר תדירה אנשי� ע� דיסלקסיית מיקו� אותיות יקראו לרוב את המילה

של עולה כי דיסלקסיית מיקו� אותיות תאותר במיוחד בשפות שבה� יש כא�מ מילי� מספר גדול

בע,ערביתב.ותינדיד  לכ� דיסלקסיה זו התגלתה אצל דובריותי אחוז גדול מהמילי� ה� נדיד,יתרב כמו

. מיוחדירתוגראפבעלות מבנה מורפולוגי ואוה�, העברית והערבית,שתי השפות השמיות.שתי השפות

בניי� ומשקל, בגלל המורפולוגיה השמית המילי� בשפה הערבית והעברית מורכבות לרוב משורש

 המילי� יוצרת בחלק ניכר באמצעת אותיותנדיד לכ�).ו� יש שני משקלי�בערבית לבניי� ראש(

מאא, מילה חדשה מורכבת מאות� אותיות של שורש א! בסדר שונה מהמילי� ותו שורשו מילה חדשה

. סיבה נוספת לנדידיות היא המערכת האורתוגראפית. משמעות חדשהת שלרוב יוצרת אחרא! מתבנית

 מספר�ה ישנלכ� כמעט לכל מילו,תואינ� מיוצג התנועות בכתיבת העברית והערבית,לאנגליתבניגוד

. אופציות לקריאתה

פי של השפה הערבית על מחקר נוכחי היא לבדוק את השפעתו של המבנה האורתוגראהמטרת

.דיסלקסיית מיקו� אותיות

סביר מה מיוחד במבנה האורתוגראפי של השפהנ, את השפעתו של המבנה האורתוגראפינבדוק בטר�

.הערבית

על) 1296/06'מס( מחקר זה� .די הקר� הלאומית למדעי�נתמ!
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 המבנה האורתוגראפי של השפה הערבית

מ ,)א(�, מתוכ�3 עיצורי� א! כול�, אותיות28�המערכת האורתוגראפית של השפה הערבית מורכבת

שמיוצגות התנועות הקצרות. משרתות ג� כתנועות ארוכות,)י(�ו)ו(� אינ� על ידי סימני� נוספי� או

.(Abu Rabia, 1997)כלל מיוצגות 

חיבור זה משפיע. האותיות צריכות להתחבר לפי חוקי הכתיבה של השפה, על מנת ליצור מילה כתובה

ה. בתורו על הייצוג האורתוגראפי של האות  משתנה בהתא�28 אותיות מתו!18שלכתיבהצורת

,י� אורתוגראפיי� שוני� באופ� מוחלט יש שני ייצוגיות אות15�ל).1 טבלה'ר(למיקו� האות במילה

 לעומת סו- המילה תחילה או אמצע, צורת האות הוא מיקו� האות במילהכאשר הדבר שקובע את

 תחילת: ייצוגי� אורתוגראפיי� אפשריי�שהיחמיש)�/h/,�/�/,�/�/( אותיות3�ל. המילה

אמצע המילה כשהאות מחוברת רק מצד, אמצע המילה כשהאות מחוברת משני הצדדי�, המילה

הא. סו- המילה כשהאות מחוברת למילה וסו- המילה כשהאות לא מחוברת למילה, שמאל ותיות כל

ש6�לפרטשפה הערבית מתחברות משני הצדדי�ב ,/r/ ,�/z/�: מתחברות מצד שמאלאינ� אותיות

	/d/,
/ð/,�/w/,�/a/.

 יותר מייצוג אורתוגראפי אחדבערבית שיש לה� אותיות.1טבלה

ב האות בתחילת IPAייצוג
 המילה

האות בסו-
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 מחוברת
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�שמ,)א("�"ו)ל(" " זוג אותיות נוס- שראוי להזכיר ה יחד את שתי האותיות האלו הוא השינויימה

ה"ا"�הכש. צורת החיבור ולא בצורת האות עצמהב כ" "מופיעה לפני  וכשהיא"��"הצירו- ייוצג

כמופיעה אחריה ."-" ייוצג

 השפעת המבנה האורתוגראפי על דיסלקסיית מיקו� אותיות

יבדומה לשפה הערבית ג� בשפה העב  שהייצוג האורתוגראפי שלה� משתנה22 מתו! אותיות5 שנ�רית

.)2טבלה(בהתא� למיקו� האות במילה תחילת ואמצע המילה לעומת סו- המילה

 תיות הסופיות בעבריתוהא.2טבלה

 סו- המילה תחילת ואמצע המילה
�נ
�מ
!כ
.צ
-פ

� לאותיותיהרגישות של הנתח הוויזואל בדקו את(Friedmann & Gvion, 2005) פרידמ� וגביעו

הסופיות על ידי הערכת השפעת הצורות הסופיות של האותיות על הטעויות בשני סוגי� של דיסלקסיות

ני� או מוסיפי� אותיות לצד השמאלי של המילהמש, דיסלקסיית נגלקט שבה משמיטי�:פריפראליות

 ודיסלקסיית מיקו�) הוא מימי� לשמאלשהוא בעצ� סו- המילה מכיוו� שכיוו� הכתיבה בערבית(

ג. (LPD)אותיות ויהחוקרות על לו השפעה גדולה לאותיות הסופיות על דיסלקסיית נגלקט נרכשת

.דיסלקסיית מיקו� אותיות התפתחותית ונרכשת

ה�. לא מבצעי� טעויות שבעקבותיה� צורת האות הסופית משתנהנרכשת אנשי� ע� דיסלקסיית נגלקט

 משמיטי� אותיות אחרי חמש י� אותיות למילי� שמסתימות באותיות סופיות ואינ�אינ� מוסיפ

ה מכהאותיות הסופיות כאשר וו� שהאותיות הסופיות משמשותי� מופיעות בתחילת או באמצע המילה

לאתאנשי� ע� דיסלקסיית מיקו� אותיות התפתחותי,כ� כמו. לגבי סו- המילההאינדיקצי  ונרכשת

ה� לא מבצעי�. ויות של החלפת מיקו� אותיות שכתוצאה מה� צורת האות משתנהמבצעי� לרוב טע

 אות סופית עוברת לאמצע המילה� אות לא סופית עוברת לסו- המילה או שבה�טעויות שבה

(Friedmann & Gvion, 2005).

גלקט מעוררת שאלה לגביונ אותיותעל דיסלקסיית מיקו�בעבריתת הסופיות האותיו5השפעת

, כמו המבנה האורתוגראפי של השפה הערבית, יותר השפעת מבני� אורתוגראפיי� מורכבי� ומסובכי�

.על סוגי דיסלקסיות שוני�

י�א! המאפי, מיקו� אותיותבדיסלקסיית אמנ� נדידת האות האחרונה והאות לפני האחרונה קיימות

ה. העיקרי של דיסלקסיית זו הוא הנדידה באמצע המילה אורתוגראפי של השפה העברית לכ� המבנה

א בחינת השפעת צורת האות על דיסלקסית מיקו� אותיותהגביל במידה מסויימת את  פשר לבדוקיולא

בזכות קיומ� של אותיות.לעומק את השלכות שינוי צורת האות על דיסלקסיית מיקו� האותיות
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ל ית� לבדוק בצורה יותרנ, החיבור בשפה הערביתכיוו�שמשנות את צורת� באמצע המילה בהתא�

.מעמיקה את השפעות שינוי הייצוג האורתוגראפי של האות על דיסלקסיית מיקו� אותיות

.יקו� אותיותמבדוק את השפעת שינוי צורת האות באמצע המילה על דיסלקסייתנלכ� במחקר הנוכחי

ת המחקרשיט

ו3, במחקר הנוכחי השתתפו ארבעה נבדקי�:נבדקי�  11.1נע בי� שלה� ווח הגילאי�ט. אחדב� בנות

. א- אחד מהנבדקי� לא חווה פגיעת ראש או אירוע מוחי.)2.7 וסטיית התק� 13.7ממוצע(, 17.5�ל

).3נתוני רקע בטבלה ראו(הנבדקי� לומדי� בבתי ספר שוני� בצפו� האר.

 ראשי ושנית מבח� סינו� באמצעו התפתחותית דיסלקסיית מיקו� אותיותאצל כל הנבדקי� אובחנה

הי.שונה והכרעה לקסיקלית� זהההכרעת, מבדקי� נוספי� . במילי� נדידיותטעויות 10%מעלו לכול�

לה הייתה לקות שמיעה בינונית)'א(חת הנבדקותאל היא ביצעה, בעיה בפלט הפונולוגיובנוס- הייתה

את.ניאג� טעויות של החלפת מיקו� אותיות בדיבור ספונט קיומה של דיסלקסיית א! הדבר לא שולל

עומת אחוזל מאדני היה קט�אאחוז הטעויות שלה בדיבור ספונט,ראשית:מיקו� אותיות משתי סיבות

במטלות שלאג� טעויות של החלפת מיקו� אותיות בקריאה היא ביצעה,ושנית,הטעויות בקריאה

.שונה�הזהתהכרעו לקסיקליתהכרעה,ו פלט פונולוגידרש

 של נבדקי המחקר רקע נתוני.3טבלה

 מי� גיל ש�

נ 11.1א

נ 12.7ר

ז 13.6ס

נ 17.5ע

מ:כלי� :שני אפקטי� עיקרי� התגלו בדיסלקסיית מיקו� אותיות. מילי�121� רשימת מילי� מורכבת

החלפת מיקו� האותיות באמצע כאשר�ת1י שלפיו הנדידה מתבצעת לרוב במילי� נדידי0תאפקט הנדיד

ע�תורואפקט התדי, לה חדשה קיימתמי יוצרת את�� דיסלקסיית מיקואנשי� אותיות נוטי� לקרוא

ה  בהתחשב בשני.(Friedmann & Gvion, 2001; Friedmann & Rahamim, 2006) תדירה יותרהמילה

 רשימת המילי� הורכבה ממילי� נדידיות, טעויות� לבצע יותרהאפקטי� הללו וכדי לגרו� לנבדקי

. הפחות תדירה המילה לרובהיא ברשימההופיעהש כאשר המילה

ל : קבוצות3המילי� ברשימה חולקו

א . לשינוי מוחלט בצורת אחת האותיות המצעיות גורמת� שהנדידה באמצעלי�מי23 כללה: קבוצה

ה� משתנהרתוגראפי שלה�והאותיות שהייצוג הא לכל אות.)�/h/,�/�/,�/�/:( בצורה מוחלטת

אותיות אלו. כשהאות מחוברת מצד ימי� וכשהאות לא מחוברת מצד ימי�, שתי צורות שונותיש 
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�אחמופיעות בצורת 
,//d	r/ ,�/z/ ,/�( האותיות שלא מתחברות מצד שמאל6רי הלא מחוברת/ð/,

�/w/,�/a) ). נספחאור/)

ב חשוב.ת האותיות המצעיות גורמת לשינוי בצור� אינה שהנדידה באמצע מילי�43כללה:קבוצה

 �לציי� שקבוצה זו כללה ג� מילי� שאחת האותיות המצעיות הייתה מהאותיות שמשנות את צורת

או מאחר בצורת� בקבוצה זו לא גורמת לשינויי�ספציפיותא! הנדידה במילי�. באמצע המילה �שאופ

.) נספחאור(מיקו� החיבור לא משתנה

ג  משנה את הצורה הבסיסית של שלה� אינהדה באותיות המצעיות שהנדי מילי�55 כללה:קבוצה

מחוברת משני)ט(/ האות)זמר( !/�.מילתבלמשל. האות א! משנה את אופ� החיבור שלה

 שבה !�/. נדידה בי� שתי האותיות יוצרת מילה חדשה. מחוברת מצד ימי�)ר(� הצדדי� והאות

זו.) נספח'ר(מתחברת רק מצד שמאל)ט(/ מצד ימי� א! האותממשיכה להתחבר)ר(�האות  קבוצה

.)למד ואל-("ا"ו"ل"כללה בתוכה ג� את המילי� שכללו את הרצ- של

ש15 היו מילי�121ו!תמ, בנוס- לכ! הא מילי� לשינוי דווקא גורמת תיות המצעיות בה�ונדידת

א2.בצורת האות הסופית ג11�ו,במקבוצה מילי�2,מילי� מתוכ� היו מקבוצה אחת. מילי� מקבוצה

מ  . שלא מתחברות מצד שמאל האותיות6האותיות שיש לה� פוטנציאל לנדוד במילי� אלו הייתה אחת

א .) נספחאור( האחרונה משתנה, בצורת החיבור לאות הסופיתיותיות אלו גורמת לשינוכשנדידת

המאחר לדי� מכירי� את המילי� חשוב לוודא שהיוצגו בשפה הערבית הספרותית היה שהמילי�

פהחודש לפני העברת המבח� הסברנולכ�. ברשימהותהמופיע . את כל המילי� לנבדקי� בעל

והוצגו המילי�  את רשימתהנבדקי� התבקשו לקרואו ורווח כפול14בפונט, אקראיברצ-בטור

.המילי� בקול ר� בסביבה שקטה

שמאבל. לתגובה הראשונה של הנבדקי�יחסנוינו� התייבצ  לקויית שמיעה ומובנות'אהנבדקת אחר

מההיה,ההדיבור אצלה לא מספיק גבוה  לכ� התייחסנוו התגובה הראשונה שלה קשה לפעמי� לשמוע

.לתשובה הברורה הראשונה

 תוצאות

 הנדידה גרמה כאשר–התוצאות העידו על השפעה מכרעת של צורת האות על שיעור טעויות הנדידה

. היו הרבה פחות טעויות נדידה מאשר כאשר הנדידה לא שינתה את צורת האות, לשינוי בצורת האות

אהטעויות של הנבדקי� אחוזי ממוצע שבה צורת האות משתנה במילה בעקבות הנדידה בי�, בקבוצה

בבאילוו,) מילי� לכל נבדק23מתו! בלבד אחתטעות בממוצע(4.4%היה,האותיות  שבה,קבוצה

היהממוצע טעויות הנדידה,הצורת האות ואופ� חיבורה אינ� משתני� בעקבות נדידה באמצע המיל

ג).43 מתו! 28.3(65.7% ב',בקבוצה עקבות נדידה שבה רק אופ� החיבור של האותיות משתנה

בק, היה נמו!שיעור הנדידה, באמצע המילה  13.2%, צת האותיות המשתנותובא! גבוה יותר מאשר

א.)55 מתו! 7.3( מ( הוא הנמו! ביותר'תוצאות אלו מראות שממוצע אחוז הטעויות בקבוצה ��קט

בקיממוצע אחוז.)5% ג� הטעויות ג מ(יחסית נמו! הואבוצה �ב.)15%�קט ב ממוצע ואילו קבוצה

פי� 65.70%( הטעויות הוא הגדול ביותריאחוז א13 סדר גודל של ה) מבקבוצה ד על כ! מעידבר
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 נדידה כאשר צורת האות אינה משתנה בעקבות הנדידהשהנבדקי� מבצעי� מספר גדול של טעויות

ו4 אות טבלאור( .)ב4�א

העלתה כי קיי�, בי� מספר הטעויות של הנבדקי� בי� הקבוצות השונות (t-test)סטטיסטיתההשוואהה

ש �במילי� שבה� אותיות: כלומר).ג4 טבלה'ר(יעור הטעויות בכל קבוצות המילי� הבדל מובהק בי

משנות צורה בעקבות הנדידה קרו במובהק פחות טעויות מאשר כאשר הנדידה לא שינתה את צורת 

. האותיות

ת מילי�בכל קבוצהנדידה מספר טעויות.4טבלה

כ טעויות"סה
ג  קבוצה

 משנה חיבור
ב קבוצה

 לא משנה צורה
א  קבוצה

 משנה צורה

484 228 164 92 ספר המילי�מ
 ש� הנבדק

21 10 8 3 א
38 4 34 0 ר
43 9 33 1 ס
44 9 35 0 ע
146 32 110 4  כו�יס

 מס! כל המלי� בקבוצההנדידה טעויות אחוז.ב4טבלה

ג ב קבוצה א קבוצה  קבוצה

17.5 19.5 13.0 א
7.0 82.9 0 ר

15.8 80.5 4.4 ס
15.8 85.4 0 ע
14.0 67.1 4.4  ממוצע

4.8 31.8 6.2 � סטיית התק

 אצל כלל נבדקי הניסוי השוואה סטטיסטית בי� קבוצות המילי�.ג4טבלה

t(3) p קבוצות

ו א �3.330.02ב�בי

ו א �3.090.03ג�בי

ו ב �3.060.04ג�בי

בשלנית� לראותסטיית התק� בשלוש הקבוצותבמסתכלי� כש ב יש סטיית תק� יחסית מילי� קבוצה

הו, גדולה יות אצל שאר ביחס לאחוזי הטעו'א מספר הטעויות הקט� יחסית אצלאהסיבה לתופעה זו

יו, בדומה לשאר הנבדקי�, א� כי ג� אצלה( הנבדקי� באותה קבוצה א תר קט� אחוז הטעויות בקבוצה

ו ב כי.)ג�מהאחוז שלה בקבוצות ב ללא התחשבות בתוצאות של נית� לראות סטיית התק� של קבוצה

א היא, למשל,כ!– קטנה יותר באופ� משמעותי'א ב ע� נתוניה של וללא, 31.8סטיית התק� בקבוצה

ג�, מהתוצאות נית� לראות שלמרות הדמיו� בדפוסי הטעויות בינה לבי� שאר הנבדקי�.2.44–א  היה

לנ. לעומת שאר הנבדקי�חוז הטעויות שהיא ביצעה בכל קבוצת מילי�שוני בא בוע שוני זה יכול



LPD 107 וצורת אותיות בערבית

ו במבח�. בי� המילי�התדירותיחסי על אולי ג� מלקות השמיעה שבתורה משפיעה על הלקסיקו� שלה

.ק וטעויות שטח"אהסינו� שלה היא ביצעה ג� טעויות קב

 לאחוז הטעויות של כל נבדק בקבוצה מתו! מספר הטעויות של אותו נבדק בכל התייחסנו, בנוס-

ש,ותהקבוצ וה� מבחינת התוצאות, ה� מבחינת הממוצעי� וסטיות התק�,ת מסקנו לאות�הובילניתוח

).5טבלה(.'אשל 

 אחוז הטעויות מס! כל המלי� בקבוצה.5טבלה

ג ב קבוצה א קבוצה קבוצה

47.6 38.1 14.3 א
10.5 89.5 0 ר
20.9 76.7 2.3 ס
20.5 79.7 0 ע
24.9 71.0 4.2  ממוצע
15.9 22.6 6.8 �סטיית התק

גורמת לשינוי מילי� שנדידת האותיות המצעיות בה�15 מילי� היו 121 רשימת המילי� שכללה מתו!

.)6 טבלהאור(6.4 וסטיית התק�5% הטעויות היהזיאחובקבוצה זו ממוצע, בצורת האות הסופית

א שבה אחוז הטעויות ממילא לא רלבנטיות מאחר ששתיה� 1	'0ו ��'0שתי המילי� שייכות לקבוצה

�ב קט� מספרנולצער. קט  להסתכל על השפעת שינוי האותנולכ� לא יכול) מילי�2( המילי� מקבוצה

אח.החיצונית בצורה מעמיקה ג רואי� שממוצע וז הטעויות הוא בכל זאת א� מסתכלי� על קבוצה

6.8%�ג"סה אחוז של 13.18%לעומת. 8.7 וסטיית התק .כ טעויות בקבוצה

 ות בקבוצת השינוי החיצוני מספר הטעוי.6טבלה

ש� הנבדק/ מספר המילי� מילה15כ" מסהשינוי חיצוני  
1 א
0 ר
2 ס
0 ע

� דיו

השאלה שבה. מיקו� האותיות את השפעת המבנה האורתוגראפי על דיסלקסיית בדקנובעבודה זו

סיית מיקו� הייתה הא� שינוי צורת האות באמצע המילה מסייע לאנשי� שסובלי� מדיסלקהתמקדנו

. ומפחית את שיעו טעויות הנדידהאותיות

את מספר הטעויות בדיסלקסיית בצורה משמעותית התוצאות מעידות על כ! ששינוי צורת האות מפחית

.מיקו� האותיות בעוד ששינוי באופ� החיבור מפחית את הטעויות במידה מסויימת
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לממצא זה הדומה שעל נדידת אותימבנה האורתוגראפי השפעת במחקר� של פרידמ� וגביעו� נמצאה ות

אשר חקרו את השפעת האותיות הסופיות בשפה העברית על דיסלקסיית מיקו� אותיות ודיסלקסיית 

.(Friedmann & Gvion, 2005) נגלקט

 של הנתח הוויזואלי ובעצמאותתבמודולאריותומכות העברית והערבית ממצאי� אלו משתי השפות

כ! מביצוע טעויות שמשנות את צורת אחת האותיות מעידתההימנעו. מיקו� האותיותפונקצית על

.שהנבדקי� מזהי� את האותיות ומכירי� את החוקי� האורתוגראפיי� של השפה

ש�כ! אז מה א� ?קורה

לפי. פרידמ� ורחמי� העלו שתי השערות אפשריות לגבי האופי של דיסלקסיית מיקו� האותיות

הההשערה הראשונה הנתח הרא יות וההשערה מידע שגוי לגבי מיקו� האותויזואלי מעבירושונה הנתח

לאהשנייה היא שהנתח מעבד הל מידע  מסדר אות� לפי אפקטי� קסיקו� ברור לגבי מיקו� האותיות ואז

.(Friedmann & Rahamim, 2007)נוספי� בעיקר אפקט התדירות

שהאותיות הסופיות לא מסייעות לאנשי� הוא המעניינ� במחקר� של פרידמ� וגביעו�אחד הממצאי�

ע� נגלקט התפתחותי זה מכוו� שהאותיות הסופיות מופיעות תמיד בסו- ואנשי� ע� נגלקט מתעלמי� 

כיל. מסו- המילה בשפה העברית �האנשי� ע� נגלקט התפתחותי אי� מידע לגבי האותיות הסופיות

לעומת זאת לפי הממצאי� . (Friedmann & Rahamim, 2007) מופיעות תמיד בצד המוזנח של המילה

אנשי� ע� דיסלקסיית מיקו� אותיות התפתחותית כ� נעזרי�, שלה� ולפי הממצאי� בעבודה זו

. וזו ג� כ� תמיכה נוספת בעצמאיות פונקציית מיקו� אותיות,האורתוגראפי בקריאהבשינויי� במבנה 

כ�ממצאי� בע כ מגיעה"בד.השערת האי בהירותב במידה מסוימתבודה הנוכחית תומכי� ג�

אינפורמציה לא בהירה לגבי מיקו� האותיות וכשאי� אינדיקציה אחרת הנתח בוחר במילה היותר

 שינוי זה בייצוג האורתוגראפי משמש א! במקרה שבו צורת האות משתנה בעקבות הנדידה. תדירה

ה ח הוויזואלי כשהנת.תדירותכאינדיקציה נוספת לגבי מיקו� האותיות מה שמבטל לפעמי� את אפקט

לרוב הוא לא יחלי- במיקו� האותיות כי אז הוא יקבל מילה שגויה מבחינה IJKب מבחי� במילה כמו

.بIKJ:אורתוגראפית
למרות שבעבודה. ממצא נוס- שתומ! בהשערה זו הוא שינוי האות החיצונית בעקבות הנדידה המצעית

ל �ראות באופ� ברור את השפעת שינוי צורת אחת האותיות זו מספר המילי� אלו היה קט� א! נית

אנשי� ע� דיסלקסיית מיקו� אותיות לרוב לא מבצעי� טעויות שבעקבותיה�. במילה על טעויות נדידה

 וזה שוב מראה שהנתח הוויזואלי מקבל מידע ברור ומושל� לגבי.צורת אחת האותיות במילה משתנה

.הצורות של כל האותיות במילה

ות נית� להסיק שלאנשי� ע� דיסלקסיית מיקו� אותיות יש מידע לגבי הייצוגי� מהתוצא

עלאור מסקנה זו נית�. וקי� האורתוגראפיי�האורתוגראפיי� השוני� ולגבי הח ל שיטות טיפול לחשוב

 אפשר לעבוד ברגע שמאתרי� ילדי� ע� דיסלקסיית מיקו� אותיות.ית מיקו� אותיותיחדשות בדיסלקס

 אנחנו מניחותות את צורת� בהתא� למיקומ� במילהתיות משנוהאנטי� מיוחדי� שבה� אית� ע� פו

שאז תהלי! הרכישה יהיה יותר איטי ויותר מסוב! כי אז הילדי� צריכי� לזכור מספר ייצוגי� לצליל
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אבל בכל זאת אולי היכולת התקינה שלה� להפני� חוקי� אורתוגראפיי� תסייע בקריאה בשלב, אחד

.לכ� איתור מוקד� של הלקות וטיפול בה עשוי להניב תוצאות טובות יותר.ד�יותר מתק

ממצאי� אלו מעלי� שאלות לגבי השפעת המבנה האורתוגראפי על דיסלקסיות נוספות כמו, לבסו-

. למשל דיסלקסיה קשבית ודיסלקסיה ויזואלית
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 דוגמאות למילי� בקבוצות המילי� שנבדקו במחקר.נספח

א מילי� שהנדידה באמצע� גורמת לשינוי מוחלט בצורת אחת: קבוצה
 האותיות המצעיות
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ב ל� אינה מילי� שהנדידה באמצע:קבוצה שינוי בצורת האותיות גורמת
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ג  לא משנה את הצורה הבסיסית של באמצע�מילי� שהנדידה: קבוצה
 האות א! משנה את אופ� החיבור שלה
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