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 אוניברסיטת תל אביב 

 

 שעד קריאה לקות, ריאהק מותבא ושיק ,קבאק דיסלקסיית של ותיאורה באיתורה עוסק זה מחקר

, העברית השפה קוראי נבדקים 22 לראשונה אותרו זה במחקר. המחקרית בספרות תוארה לא כה

 בשיעור, קריאה אמות של והוספות השמטות, החלפות, נדידותהיתה רצופה ב להםששהקריאה 

 במובהק רבות טעויות ביצעו הם, בנוסף. עיצוריות באותיות שלהם הקריאה טעויות על העולה

 כךמצביעות על  העדויות כל .דיסלקסיה בעלי שאינם ביקורת מנבדקיתנועה  אותיות בקריאת

 המחקר משתתפי, ראשית. לקסיקלי-התת הקריאה במסלול הבפגיע הוא הליקוי של שמקורו

 במסלול קריאה המחייבת מטלה( תפל מילות בקריאת במובהק יותר רבות קבאק טעויות ביצעו

 המסלול דרך בקריאה גם לבצע שניתן מטלה( קיימות מילים בקריאת מאשר) לקסיקלי-התת

לקסיקאלי בדיסלקסיית שטח -התת נמצא קשר הדוק בין הקריאה דרך המסלול, שנית). הלקסיקלי

 שטחדיסלקסית  למבדקי המקבילים קבאק מבדקי בארבעה המשתתפים של הביצוע: לבין קבאק

 מילים הבנת, פוטנציוקבאקיות מילים קריאת, פוטנציוקבאקיות תפל מילות קריאת(

 ייתדיסלקס לסוג תואם נמצא) פוטנציוקבאקיות מילים של לקסיקלית והכרעה, פוטנציוקבאקיות

 זהה טעויות שיעור נמצא, קבאק דיסלקסיית של מאפייניה בדבר מעמיקה בחקירה. שלהם השטח

 אותכש אפסי טעויות ושיעור, המילה ובסוף באמצע ותנועתי עיצורי בתפקיד אהוי באותיות

). כעיצורתמיד  מתפקדתמיקום שבו אות התנועה ( במילההתנועה הופיעה במיקום הראשון 

: קריאה באמות קושי בעלי של הטעויות שיעור על המשפיעים אפקטים רמספ נמצאו, בנוסף

 ככל יותר גבוה היה המשתתפים של הקבאק טעויות אחוז – במילה התנועות מספר אפקט

 אפשרויות יותר שלמילה ככל – פוטנציוקבאקיות אפקט, יותר גדולבמילה  אהוי אותיותמספר ש

, יותר גבוה המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות שיעור כך, קבאק טעויות ליצירת לקסיקליות

 מאשר קיימות מילים שיוצרות קבאק טעויות יותר ביצעו המשתתפים – התגובה ולקסיקליות

 של לקיומה נוספת עדות מספקים אלו מאפיינים. תפל למילות המובילות קבאק טעויות

 בבדיקת .יקלילקס-התת הקריאה במסלול לה הגורם הליקוי של ומיקומו, קבאק דיסלקסיית

 עובדה, קבאק בדיסגרפיית בהכרח מלווה אינה קבאק דיסלקסיית כי נמצא, של הנבדקים כתיבהה

 מוסיף קבאק דיסלקסיית של גילויה .ולכתיבה לקריאה נפרדים מודולים של קיומם את המחזקת

 הוכחה בספקו, בכלל הקריאה תהליך ובנושא, בפרט קריאה לקויות בנושא כה עד הידוע על

 ליקוי של מיקומו איתור. מילה קריאת בתהליך תנועה ואותיות עיצור אותיות של הנפרד עמדןלמ

 באותיות שונה באופן מטפל פונמי-הגרפמי הממיר כי מעיד לקסיקלי-התת הקריאה במסלול זה

 . עיצור ובאותיות תנועה

 

במאמר זה  .מאפייניהןב מזו זו השונות ,בקריאה לקויות של רחב מגוון המתאר כללי שם היא דיסלקסיה

 1F1.אותיות תנועה בקריאתנתאר לראשונה סוג של דיסלקסיה הפוגע באופן ספציפי 

                                                           
  ועל ידי , מעבדת ליזלוטה אדלר לחקר התפתחות הילדעל ידי  ,)1296/06(נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע זה מחקר

The ARC Centre of Excellence in Cognition and its Disorders (CCD), Macquarie University.  אנחנו
 .ולמיה יכיני על עזרתה והערותיה על המאמר, של מחקר זה שיבהבי החמודות מקרב לב לאביה גביעון על השותפות בשל
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(1973)  Marshall & Newcombeאת ולהסביר דיסלקסיות של שונים סוגים בין להבחין הראשונים היו 

מרשל . מיומן קורא של קריאתו את המתאר המילה קריאת מודל על בהסתמך הליקויים המובילים להן

 י"ע שמושגת הקוגניטיבית הפעולה את המתאר, לקריאת מילה מסלולי-דו קריאה מודלוניוקומב תיארו 

הם הציעו כי ליקויים  .כתובות מילים ולבטא להבין, לזהות לקורא המאפשרים מנטליים תהליכים

בעלות , תגורמים לדיסלקסיות שונו, כלומר של תהליך הקריאה, במרכיבים שונים של המודל לקריאה

מסלולי התפתח באינטראקציה עם התפתחות הידע על הדיסלקסיות -המודל הדו .מאפיינים שונים

, ואילו השיפורים במודל, העמקת ההיכרות עם הדיסלקסיות השונות הניבה שיפורים במודל: השונות

ניתן  בין המאמרים שפיתחו את המודל הדו מסלולי. הביאו לגילויין של דיסלקסיות חדשות, בתורם

 ;Coltheart, 1985, 1987; Coltheart, Curtis, Atkin, & Haller, 1993; Ellis, 1982, 1993(למנות את 

Ellis & Young, 1996; Jackson & Coltheart, 2001; Morton & Patterson, 1980; Patterson, 

Marshall, & Coltheart, 1985; Shallice & Warrington, 1980 הדו המודלדכני של פורמט ע .)ועוד-

ונבחן את ההשלכות , במחקר זה נציג דיסלקסיה חדשה .1 בתרשים מוצג בודדת מילה לקריאת מסלולי

 .מסלולי-מבנהו של המודל הדושל גילויה על 

אורתוגרפי-נתח ויזואלי
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 בודדת מילה לקריאתמסלולי -הדו מודלה .1 תרשים

 

 מסלול: במקביל המיומן הקורא משתמש בהםש קריאה מסלולי שלושה כולל מסלולי-הדו המודל

 הספציפיים רכיבים שלושה כולל המודל. לקסיקלי-תת ומסלול סמנטי-לקסיקלי מסלול, ישיר לקסיקלי

, פונמי-גרפמי וממיר, האורתוגרפי הקלט לקסיקון, אורתוגרפי-הויזואלי הנתח: הקריאה לתהליך

 הפלט לקסיקוןו ,היא מערכת קוגניטיבית כללית סמנטית-קונספטואליתה המערכת. ביניהם והקשרים

ועל כן משתתפים לא רק בקריאה בקול כי אם , משמשים גם להפקת דיבור הפונמי והבאפר הפונולוגי

 .ספונטני דיבורבו שיוםגם ב

                                                                                                                                                                      
 ".אהוי אותיות" -ו" תנועה אותיות", "קריאה אמות"במאמר זה נשתמש במקביל במונחים   1

 דיבור

 כתובה מילה



67       דיסלקסיית קבאק

 הנתח י"ע הכתובה המילה של ראשוני עיבוד מתבצע הקריאה תהליך של הראשון בשלב ,לפי המודל

 של המופשטת הזהות קביעת( המילה את המרכיבות האותיות זיהוי: פונקציות 3 כולל הנתח. הויזואלי

 האותיות ושיוך, המילה בתוךשל האותיות  היחסי מיקומן קביעת, )שלהן שיום כולל שלא האותיות

 ,Coltheart, 1981; Ellis, 1993; Ellis, Flude, & Young, 1987; Ellis & Young( ספציפית למילה

1996; Humphreys, Evert, & Quinlan, 1990; Peressotti & Grainger, 1995(. ככל מתבצע זה בשלב 

אורתוגרפי -הויזואלי הנתח של הפלט, הלקסיקלי הקריאה במסלול. ראשוני מורפולוגי פירוק גם הנראה

 מילהאת ה ומעורר – לקורא המוכרות מילים של תבניות המכיל – האורתוגרפי הקלט ללקסיקון מגיע

 הפלט ללקסיקון ישירות מקושר האורתוגרפי הקלט סיקוןלק. מתאימים האורתוגרפים שייצוגיה

 אופן לגבי מידע מעביר זה לקסיקון. המדוברות המילים של הפונולוגי הייצוג את הכולל, הפונולוגי

 עד זה מידע לשמור שתפקידו, טווח קצר פונולוגי זיכרון – הפלט הפונולוגי לבאפר המילה של הביטוי

 לקריאת והמדויק המהיר המסלול הוא זה מסלול. למילים ומורפמות פונמות ולהרכיב המילה להגיית

 מידע כאשר, הכתובות המילים של הבנה מאפשר סמנטי-הלקסיקלי המסלול .לקורא מוכרות מילים

 מערכתומשם ב, לקסיקון הסמנטיב משמעותן ייצוג את מפעיל האורתוגרפי הקלט מלקסיקון

. תפל ומילות חדשות מילים לקריאת משמש לקסיקלי-התת הקריאה מסלול .הסמנטית-הקונספטואלית

 האותיות רצף את לפרק שתפקידו, פונמי-הגרפמי לממיר מועבר הויזואלי מהנתח מידע זה במסלול

 את ומשמר שמרכיב, הפונמי הפלט לבאפר המידע את ולהעביר פונמות של לרצף להמירן, לגרפמות

 .להגייתן עד הפונמות

ודל יכול להוביל לדיסלקסיה שמאפייניה יהיו שונים בהתאם למיקום ליקוי בכל אחד מהרכיבים במ

בספרות המחקרית תוארו מספר ). Ellis & Young, 1996; Jackson & Coltheart, 2001(הפגיעה 

-הויזואלי הנתחל דיסלקסיות הנגרמות כתוצאה מליקוי סלקטיבי באחת משלוש הפונקציות ש

 דיסלקסיה ויזואלית. ין הנתח ללקסיקון הקלט האורתוגרפיאו כתוצאה מליקוי במעבר שב אורתוגרפי

שיש בה , כלומר(היא לקות הבאה לידי ביטוי בקריאת מילת המטרה כמילה אחרת הדומה לה ויזואלית 

 זאת ללא קושי ויזואלי אחר נלווה, )לפחות מחצית מהאותיות הנמצאות במילת המטרה

)Cuetos & Ellis, 1999; Lambon Ralph & Ellis, 1997; Marshall & Newcombe, 1973.( 

Friedmann, Biran, & Gvion (2012) דיסלקסיה : ווחות על שני סוגים של דיסלקסיה ויזואליתמד

 ,הנתח פלטבודיסלקסיה ויזואלית , כתוצאה מליקוי בפונקציית הזיהוי בנתח הויזואליהנגרמת ויזואלית 

דיסלקסית מיקום  .סיקון הקלט האורתוגרפישמקורה בליקוי במעבר הפלט מהנתח הויזואלי ללק

היא דיסלקסיה שנגרמת מליקוי בפונקציית מיקום האותיות  ,)LPD, Letter Position Dyslexia( אותיות

ב שיכולים של אותיות ולר, הליקוי בא לידי ביטוי בנדידת אותיות בתוך המילים. נתח הויזואליב

 ,Friedmann & Gvion;2009, רחמים ופרידמן(יצורים בשיעור דומה עבור אותיות תנועה וע, אמצעיות

2001; Friedmann & Rahamim, 2007( .בנתח למילה האותיות שיוך בפונקציית סלקטיבי ליקוי 

 הנמצאות מילים אותיות בין בנדידת ביטוי לידי באה זו דיסלקסיה. קשבית דיסלקסיה נקרא הויזואלי

 ;Davis & Coltheart, 2002; Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2010( הקורא של הראיה בשדה

Shallice & Warrington, 1977(. באותיות גם ביטוי לידי באות הנדידה גם בדיסלקסיה זו טעויות 

 .בעיצורים וגם תנועה
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 הנגרמות, "מרכזיות"המכונות  דיסלקסיות הן המחקרית בספרות המתוארות נוספות דיסלקסיות

 דיסלקסיית היא בעברית שבהן שהנפוצה, הויזואלי הניתוח שלב חרשלא בשלבים מליקוי כתוצאה

 בעלי אנשים. בודדת מילה לקריאת הלקסיקלי במסלול מליקוי נגרמת שטח דיסלקסיית .שטח

. לקסיקלי-התת מסלולב – תפל ומילות חדשות, מוכרות – המילים כל את קוראים שטח דיסלקסיית

 המרה י"ע אלא, שלמה כתבנית ייקראו לא רבות יםפעמ אליהן שנחשפו מילים גם, מכך כתוצאה

 מאופיינת זה מסלול דרך מילים קריאת. )Ellis & Young, 1996; Temple, 1997( פונמית-גרפמית

. בהמרה אחד פונמי מייצוג ליותר להוביל יכול שלהן האורתוגרפי שהייצוג מילים בקריאת בקושי

 שהאורתוגרפיה מילים( רגולריות-אי מילים ריאתבק יתקשו, כן אם, שטח דיסלקסיית בעלי קוראים

 אירגולרית מילהיקראו , כלומר – רגולריזציות ויבצעו) הנפוצים ההמרה לחוקי מצייתת אינה שלהן

 מילים( פוטנציופוניות מילים בקריאתבעיקר קוראים אלה מתקשים . רגולרים המרה לחוקי בהתאם

 הומופוניות מילים ובהבנת) בשפה הקיימת אחת להממי יותר ליצור יכולות פונמית-גרפמית שבהמרה

, ופרידמן גביעון) (שונה שלהן האורתוגרפי הייצוג אך, זהה הפונולוגית שתבניתן מילים(

2004;Friedmann & Lukov, 2008.(  

ליקוי משכל אחד מהם נובע , התפתחותית שטח דיסלקסיית של סוגים 3 תיארו) 2011( ולוקוב פרידמן

 הלקסיקון בין בקשר פגיעה, האורתוגרפי בלקסיקון פגיעה: הלקסיקלי מסלולב השונ מיקוםב

 האורתוגרפי הלקסיקון בין בקשר ופגיעה, הסמנטית ולמערכת הפונולוגי הפלט ללקסיקון האורתוגרפי

, לרגולריזציות המובילה קולית בקריאה קושי נראה הסוגים בשלושת. בלבד הפונולוגי הפלט ללקסיקון

 הקלט בלקסיקון פגיעה, קולית בקריאה לקושי בנוסף. הטעם ובמיקום התנועתי במבנה טעויות

) פסאודוהומופונית למילה קיימת מילה בין( לקסיקלית בהכרעה לקשיים גם מובילה האורתוגרפי

 הפונולוגי הפלט ללקסיקון האורתוגרפי הלקסיקון בין בקשר פגיעה. והומופונים פוטנציופונים ובהבנת

 בהבנת ולקושי קולית בקריאה לקושי מובילה) האורתוגרפי בפלט ליקוי( יתהסמנט ולמערכת

 בהכרעה קושיאין , האורתוגרפי ללקסיקון גישה שישנה מאחר אך, והומופונים פוטנציופונים

 ליקוי( בלבד הפונולוגי הפלט ללקסיקון האורתוגרפי הלקסיקון בין בקשר פגיעה. לקסיקלית

 של בהבנה או לקסיקלית בהכרעה קושי ללא קולית ריאהבק לקושיגורמת  )אינטרלקסיקלי

 . והומופונים פוטנציופונים

 ליקוי. פונמי-הגרפמי בממיר בפגיעה המאופיינת ,פונולוגית דיסלקסיה היא נוספת מרכזית דיסלקסיה

. האורתוגרפי הקלט בלקסיקון נמצאות שאינן, חדשות ומילים תפל מילות בקריאת לקושי מוביל זה

 הוא הנפוץ הטעויות דפוס, בלבד האורתוגרפי הלקסיקון על בקריאתו מסתמך הקוראש מכיוון

של  האורתוגרפי הקלט בלקסיקון הקיימת למילה חדשה מילה או תפל מילת הפיכת: לקסיקליזציה

 במסלול :נגרמת מליקוי כפול עומק דיסלקסיית .(Ellis & Young, 1996; Temple, 1997) הקורא

 ליקוי, לקסיקלי-התת ובמסלול ,קון הקלט האורתוגרפי ולקסיקון הפלט הפונולוגיבין לקסי, הלקסיקלי

 המילה למשמעות להגיע יכולים עומק דיסלקסיית בעלי. בלבד הסמנטי המסלול דרך קריאה המאפשר

 סמנטיות טעויות הן זו דיסלקסיה בעלי של הטעויות רוב לפיכך, שלה המדויקת ההגיה לצורת לא אך

 במילות, תפל במילות בעיקר מתבטא והקושי, )סמנטית לה הדומה אחרת במילה מטרהה מילת החלפת(

 .)Coltheart, 2000; Stuart & Howard, 1995( מופשטות ובמילים פונקציה
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 דווח עללאחרונה , בעוד שדיסלקסיה פונולוגית מתוארת כפגיעה כוללת במסלול התת לקסיקאלי

הפוגעת באופן חלקי ביכולת ההמרה  ,פונמי-הגרפמי רבממי סלקטיבית דיסלקסיה שנובעת מפגיעה

. אותיות של קוליות תכוניות של בהמרה מפגיעה הנגרמת, קֹוִליּות דיסלקסייתזוהי . הגרפמית פונמית

, למשל( הקוליות בתכוניתממילת המטרה  השונותליקוי סלקטיבי זה גורם לקריאה של אותיות 

שדיסלקסיה זו מחייבת שינוי , גביעון ופרידמן הציעו ).2007, ופרידמן גביעון) ("גשרים" ← " קשרים"

שהמסלול התת לקסיקאלי אינו ממיר , נראה. באופן שבו אנחנו ממשיגים את המסלול התת לקסיקאלי

במקרה של . ממיר גרפמה לצרור תכוניות פונולוגית, ככל הנראה, כי אם, גרפמה לפונמה שלמה

עובדה המעידה כי התכונות מומרות , ית הקוליות נפגעתרק ההמרה של תכונ, קוליותת ידיסלקסי

  .בנפרד

במחקר זה תוצג . לקסיקאלי מסובך ומרתק יותר מכפי ששיערו תחילה-נראה שהמסלול התת, אם כך

וזורה אור על אופן , פונמי-ה הנוכחית של הממיר הגרפמישתפיהמחייבת עדכון נוסף בדיסלקסיה 

 .ועיצורים הטיפול שלו בתנועות

 

 בקריאה ובכתיבה הנפרד של תנועות ועיצורים ויות למעמדםעד

 םע .קריאה מותבא סלקטיבי בקושי נותיהמאופי קריאה לקויות המחקרית בספרות תוארו לא, כה עד

עיבוד מילים אצל בעדויות למעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים במחקרים העוסקים  נמצאו, זאת

ודות מעמדם השונה של עיצורים ותנועות בתהליך רכישת לסקירה רחבה א( נבדקים עם קריאה תקינה

  .)Winskel, 2011ראו , השפה הדבורה והפקת הדיבור

)2008( New et al. ו- )2011( Duñabeitia & Carrerias  פריימינג במבדק הכרעה לקסיקליתחקרו 

)Visual masked-priming lexical decision (פקט פריימינג א. סטודנטים בעלי קריאה תקינה בקרב

אך לא עבור מילים שהוטרמו במילים , נמצא עבור מילים שהוטרמו במילים בעלות עיצורים זהים

הסיקו החוקרים שישנו הבדל בין עיבוד עיצורים ותנועות  מכך. בעלות תנועות זהות ועיצורים שונים

, באופן דומה. כך שהעיצורים הם בעלי תפקיד משמעותי יותר בגישה ללקסיקונים, בתהליך הקריאה

שלא כמו מטלת . שונה-את קיומו של אפקט פריימינג במטלת זהה Perea & Acha )2009( בחנו

-בנתח הויזואלי(ם ילקסיקלי-שונה מתבצעת בשלבים טרום-מטלת זהה, ההכרעה הלקסיקלית

במבדק זה נמצא . )Kinonoshita & Norris, 2009(ואינה מושפעת מאפקטים פונולוגים ) אורתוגרפי

מכאן הסיקו החוקרים . תנועתי של האותיות במילה/אפקט פריימינג שאינו מושפע מתפקידן העיצורי

  .אורתוגרפי-ויזואליבנתח השההבחנה בין עיצורים ותנועות מתבצעת לאחר קידודן 

 ,אצל נבדקים עם קריאה תקינהמעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים בנוסף לעדויות המצביעות על 

המספקים עדות למעמדם הנפרד , בקושי סלקטיבי לאותיות תנועה בכתיבה העוסקים מחקריםנמצאו 

 .Cotelli et al )2003( -ו  Cubelli)1991( של םבמחקר .של תנועות ועיצורים גם בתהליך הכתיבה

 סלקטיביתדיסגרפיה נרכשת המאופיינת בפגיעה  בעלי נבדקים שלושה של הכתיבה דפוס ארומת

ה והוספה של אותיות במילה השמט, הנדיד ,ההחלפים ביצעו טעויות קהנבד .תנועה אותיותב

 עיצורים – האותיות של תנועתית/העיצורית הזהות הנשמרכך ש, )בהתפלגות שונה אצל כל נבדק(

אחד  עיצור ביןרק  התרחשו נדידותה וכן, אחרות בתנועות הוחלפו תנועות, אחרים בעיצורים הוחלפו
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 גבוה היה תנועה באותיות ים אלונבדק של הכתיבה טעויות, בנוסף. רתעה אחת לאחתנו בין או לאחר

עדויות נוספות למעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים  .עיצורים בכתיבת הםמטעויותי מובהק באופן

, Miceli et al. (1985) -ו Caramazza & Miceli (1990)ם של יהבתהליך הכתיבה נמצאו במחקר

אך  ,אותיות תנועהבסלקטיבית באפר גרפמי שאמנם לא הציגו פגיעה  מדווחים על בעלי דיסגרפייתה

  .תנועתי של המילה/דפוס הטעויות שלהם התאפיין בשמירה על המבנה העיצורי

ממצאים המצביעים על מעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים התגלו במחקרים הבודקים עיבוד , אם כך

. בקושי סלקטיבי לאותיות תנועה בכתיבה עוסקיםה מחקריםוב, מילים אצל נבדקים עם קריאה תקינה

, לראשונה ממצאים המעידים על קיומה של לקות סלקטיבית בקריאת אותיות תנועה נציגזה  מאמרב

 . את מיקומה במודל הקריאה נקבעו, את דפוסיה הייחודיים של הלקות נתאר

 

 אמות קריאה בעברית

המשמשות לציון התנועה בה , )אותיות אהוי(' י', ו, 'ה', א –אמות קריאה  4בעברית המודרנית קיימות 

נקראת בחלק ' גם האות ע, בהיגוי של העברית המודרנית. יש להגות את האות העיצורית הבאה לפניהן

 ). 'וכו "ידע", "כובע"במילים כמו למשל (מהמילים כאות תנועה 

 ,הפניקי והכתב הארמיהכתב , במערכות הכתב שמהן התפתח הכתב העברי שאנו משתמשים בו היום

ללא  –ללא סימנים לתנועות , נהגו לכתוב עיצורים בלבד, )1989 ,נוה( שהיוו את הבסיס לכתב היהודי

צורת כתיבה זו הובילה לכך שמילים רבות בעלות משמעות שונה נכתבו . ללא ניקודקריאה ו אמות

בסביבות ). "דבר" –ותה צורה נכתבו בא "דביר"-ו "דיבר", "דובר", "דבר"המילים למשל (באופן זהה 

. לשמש גם בתפקיד תנועתי ,אהויאותיות , המאה התשיעית לפני הספירה החלו ארבע אותיות עיצוריות

ס ואת "לפנה 8-ראו למשל את כתובת השילוח מהמאה ה( אמות קריאה בסוף המילה ראשית נוספו

כיום . יאה באמצע מילהולאחר מכן נוספו אמות קר ).ס"לפנה 7-המאה המ, חשביהו מצדכתובת 

ולעיתים נדירות יותר , )"ִשירה" כמו למשל במילה(כאם קריאה בעיקר לתנועה ִא ' משמשת האות י

משמשת כאם קריאה ' האות ו ).בהתאמה, "סָתיו" -ו "בֵריכה" יםבמילכמו למשל (ָא -לתנועות ֵא ו

משמשת כאם קריאה בסוף ' ה האות. )בהתאמה ,"רוקּוש" -ו "חֹולם"כמו במילים (ֻא -לתנועות ֹא ו

כמו ( אֶ  -תנועות ָא ושם היא מייצגת את ה, )"פיההיפ": למעט מספר יוצאי דופן כמו(מילה בלבד 

כמו למשל במילים (תנועה ֹא את הן ובמקרים יוצאי דופ, )בהתאמה "קוֶנה" -ו, "חָלה"למשל במילים 

, )"מָלאכה" הכמו למשל במיל(ָא  תמשמשת כאם קריאה בעיקר לתנוע' א האות. )"ה ׁכ" -ו "פה ׁאי"

 ).בהתאמה, "ֹראש" -ו "קוֵרא"כמו למשל במילים (ֹא  -ו אֵ  ותולעיתים נדירות יותר לתנוע

מידע חד משמעי יותר , בצד השימוש באמות קריאה, המספקים, פותחו גם סימני הניקוד, בהמשך

ורבים , ת הינו מצומצם מאודכיום השימוש בשפה העברית המנוקד, עם זאת. אודות דרך הגיית המילה

הקורא מתמודד בעיקר עם , לפיכך. מקוראי השפה אינם בקיאים בכתיבתם וקריאתם של סימני הניקוד

רבות מהתנועות במילה , קרי, ייצוג של תנועות-המאופיינת בין השאר בתת, "העמוקה"השפה העברית 

 . י סימן אורתוגרפי כל שהוא"אינן מיוצגת ע

להיווכח בכך שאמות הקריאה בעברית  ןקודן של אותיות תנועה במילה ניתמתיאור תפ, בנוסף

, היות שכל אם קריאה משמשת לייצוגה של יותר מתנועה אחת, כלומר, מאופיינות באמביוולנטיות

אין דרך לבצע המרה חד ערכית , י יותר מאם קריאה אחת"מיוצגות ע, )מלבד ִאי(וכמעט כל התנועות 
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אותיות אהוי משמשות הן בתפקיד תנועתי והן , מעבר לכך. שהיא מייצגתשל אות האהוי לתנועה 

ונכתבות באותה צורה עבור ) מלבד אות אהוי בתחילת מילה שמשמשת תמיד כעיצור(בתפקיד עיצורי 

 . שני תפקודים שונים אלו

 
 ,אהקרי באמותסלקטיבי  בקושי המאופיינת קריאה לקות של זה נציג לראשונה עדויות לקיומה מחקרב

משתתפים בעלי דיסלקסיית קבאק  22של  המבוססת על חקירת דפוסי הקריאה, קבאק דיסלקסיית

כמו . נצביע על מיקומה של הלקות במודל הקריאה ונעמיק בבחינת מאפייניה הייחודיים, התפתחותית

וי נבחן האם דפוס הטעויות המאפיין את קריאתם של נבדקים עם קושי באמות קריאה בא לידי ביט, כן

 .הגם בכתיב

 

 המחקר משתתפי

 ראשוני סינון

ילדים ומבוגרים שהגיעו אלינו למעבדה בגלל תלונה על קושי אותרו מתוך קבוצה של  מחקרה משתתפי

בשלב . ושרצו ללמוד יותר על סוג הקושי שלהם, עם או ללא אבחון רשמי של דיסלקסיה, בקריאה

 פרידמן, ת תלתןימתוך בטרי, דיסלקסיות לאבחוןמבדק סינון ( תלתן סינון מבדקראשון העברנו להם 

 זה במבדק. שונות דיסלקסיות המאפיינים בקריאה טעויות דפוסי לזיהוי הרגישמבדק , )2003, וגביעון

: ממוצע( אותיות 11–2 של באורך בעברית כתובות מילים 136 רם בקול לקרוא המשתתפים התבקשו

 30-ו ,)0.76: תקן סטיית, 4.9: ממוצע( אותיות 6–3 של ךבאור תפל מילות 30, )1.44: תקן סטיית, 4.6

 הבודדות המילים רשימות). 0.77: תקן סטיית, 4.5: ממוצע( אותיות 6–3 של באורך מילים של זוגות

: דיסלקסיה של שונים סוגים זיהוי המאפשרים מילים של שונים סוגים תוכולל התפל ומילות

 נגלקט דיסלקסיית, ויזואלית דיסלקסיה, פונולוגית סיהדיסלק, עומק דיסלקסיית, שטח דיסלקסיית

 אחרות מילים יוצרת ביניהן אותיות שנדידת כך בנויה המילים צמדי רשימת. אותיות מיקום ודיסלקסיית

 טעויותל גם רגישהסינון תלתן  מבדקחשוב לציין ש. קשבית דיסלקסיה זיהוי לצורך בשפה הקיימות

. )שיוצרות מילה קיימת אחרת תנועה אותיות של הוספה או מטההש, החלפה, נדידה(באמות קריאה 

 קבאק טעות שלפחות מילים 161 כולל, )כ"מילים ומילות תפל בסה 226המכיל (מבדק הסינון כולו 

 . בשפה הקיימת אחרת מילה יוצרת בהן אחת

 של  tמבדק לפי אשר, 42–9 הגילאים בטווח עברית קוראי משתתפים 22 אותרו זה הליך באמצעות

Crawford & Howell (1998) להם המותאמים הביקורת מנבדקי במובהק קבאק טעויות יותר הפיקו .

', ה בכיתה ביקורת לנבדקי הושוו' ה–'ד בכיתות משתתפים, זה במחקר ביקורת לקבוצת ההשוואות בכל

 לנבדקי ווהוש ומעלה א"י מכיתה ומשתתפים', ז בכיתה ביקורת לנבדקי הושוו' ז–'ו בכיתות משתתפים

 .)נבדקים 200 –מבוגרים, נבדקים 7 –'כיתה ז, נבדקים 14 –'כיתה ה: נבדקי ביקורת( .מבוגרים ביקורת

בחרו כך שכל אחד מהם הפיק יותר טעויות קבאק מנבדקי הביקורת בקריאת המילים במבדק נהנבדקים 

מנבדקי הביקורת גם  רובם של הנבדקים הפיקו יותר טעויות במובהק. )p < .001 ,t > 3.2( הסינון

 < p < .001 ,t מהנבדקים 19( וזוגות המילים )p < .001 ,t > 5.6, מהנבדקים 20(בקריאת מילות התפל 

 והם, ובשמיעה שפה בהתפתחות שהיכל לקות כבעלי אובחנו לאכל הנבדקים שנכללו במחקר . )4.6

 .מתוקנת או תקינה ראיה בעלי
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 המשך מבדקי

 טעויות ובהן, קבאק טעויות מלבד נוספות טעויות הראשוני הסינון קבמבד ביצעו מהמשתתפים חלק

 דרך קריאה על המצביעות טעויות וא, מילים בין עיצורים נדידת טעויות, במילה עיצורים נדידת

 שטח ודיסלקסיית קשבית דיסלקסיה, LPD לדיסלקסיית אופייניות טעויות אלה. לקסיקלי-התת המסלול

 מבדקי שלושה הועברו, מלבד קבאק נוספות דיסלקסיות בעלי הם שתתפיםהמ אם לבדוק כדי .בהתאמה

 :הללו לדיסלקסיות ספציפי באופן הרגישים המשך

 התבקשו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( שטח דיסלקסיית לאיתור פוטנציופונים של קולית קריאה

 סטיית, 3.7: ממוצע( אותיות 6–2 של באורך פוטנציופוניות מילים 78 רם בקול לקרוא המשתתפים

 מילה ליצור עשויה פונמית-גרפמית שקריאה שלהן בהמרה מילים הן פוטנציופוניות מילים). 0.8: תקן

 אחוזי. "קרוב" -כ לצליל מאות בהמרה להיקרא יכולה "כרוב" המילה ,למשל. בשפה הקיימת אחרת

 .לקסיקלי-התת המסלול דרך קריאה על מעידים זו במשימה נמוכים הצלחה
 התבקשו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( LPD דיסלקסיית לאיתור נדידיות מילים של קולית ריאהק

, )0.88: תקן סטיית, 4.9: ממוצע( אותיות 7–4 של באורך מילים 232 רם בקול לקרוא המשתתפים

 עם מילים 87 כולל המבדק. העברית בשפה הקיימות אחרות מילים יוצרת בתוכן אותיות שנדידת

 המילה, למשל. עיצור לנדידת לקסיקלי פוטנציאל עם מילים 163 - ו תנועה לנדידת לקסיקלי יאלפוטנצ

 כתוצאה "ילחמו" -כ תיקרא "יחלמו" והמילה "סכין" -כ תנועה מנדידת יכולה להיקרא כתוצאה "סיכן"

 וכתוצאה, "חשובים" -כ תנועה מנדידת יכולה להיקרא כתוצאה "חושבים"המילה  .עיצור מנדידת

 ".חובשים"מנדידת עיצור כ
 התבקשו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( קשבית דיסלקסיה לאיתור מילים זוגות של קולית קריאה

. )0.96: תקן סטיית, 4.8: ממוצע( אותיות 7–2 של באורך מילים זוגות 120 רם בקול לקרוא המשתתפים

 זוג, למשל. העברית בשפה הקיימות רותאח מילים יוצרת ביניהן אותיות שנדידתזוגות המילים נבנו כך 

 . "ארגיש מרעיש" -בין המילים כ אות מנדידת כתוצאה להיקרא יכול "ארגיל מרעיש" המילים
 

 הטעויות אחוז את סיכמנו, קבאק דיסלקסיית מלבד נוספות דיסלקסיות למשתתפים אם לקבוע כדי

 נבדקי של הטעויות לאחוז ותםא נויוהשוו, הרלוונטים ההמשך ובמבדקי הסינון במבדקי שביצעו

 השטח טעויות סוכמו, שטח דיסלקסיית לנבדק האם לקבוע כדי, לפיכך. המבדקים באותם הביקורת

 לנבדק האם לקבוע כדי, )מילים 214 כ"סה( הפוטנציופונים קריאת ובמבדק מילים סינון במבדק שביצע

2Fהעיצורים נדידת טעויות אחוז סוכם LPD דיסלקסיית

 קריאת ובמבדק מילים סינון קבמבד שביצע 2

 200 מתוכן, מילים 368 כ"סה(מתוך המילים בעלות פוטנציאל לקסיקלי לנדידת עיצור  נדידיות מילים

 סוכמו קשבית דיסלקסיה לנבדק האם לקבוע כדי). עיצור לנדידת לקסיקלי פוטנציאל בעלות מילים

 כ"סה( מילים זוגות קריאת ובמבדק מילים זוגות סינון במבדק שביצע מילים בין עיצורים נדידת טעויות

 הטעויות אחוז בין השוואה נערכה, מסויים המשך מבדק ביצע שלא משתתף עבור(). מילים זוגות 150

  ).המבדק באותו הביקורת קבוצת של הטעויות לאחוז הרלוונטי הסינון במבדק שביצע
                                                           

2
 ולא קבאק סלקסייתיד של תוצאה להיות יכולות תנועות של נדידה שטעויות מאחר בלבד בעיצורים נדידה טעויות נבדקו 

 תנועות המערבות קשביות שטעויות היות, בלבד בעיצורים קשביות טעויות נבדקו, לכך בדומה. LPD ייתדיסלקס של
 .קשבית דיסלקסיה של ולא קבאק דיסלקסיית של תוצאה להיות יכולות
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 וטעויות ,לבעלי דיסלקסיית עומקהאופייניות , ו אם המשתתפים ביצעו טעויות סמנטיותנבדק, בנוסף

 שיעור הטעויות .הנגרמת מפגיעה סלקטיבית בממיר, קוליות דיסלקסייתבעלי ל יניותיהאופ ,תליּוקוֹ 

המילים  214לכל  ביחס נקבע, עבור משתתפי המחקר כמו גם נבדקי הביקורת, הסמנטיות והקוליות

 בנוסף אחד מהם לכל שיש הדיסלקסיות סוגי לגבי האבחנהו המשתתפים פרטי .שקראו במבדקי הסינון

 .1מוצגים בטבלה  קבאק לדיסלקסיית

 

 המחקר משתתפי. 1 טבלה

 דיסלקסיה מלבד קבאק  מוסד לימודים/כיתה גיל  מין  הנבדק
 קשבית ,LPD, שטח ד 9 ז עמנד
 קשבית, שטח ה 10 ז יורה
 קשבית ,LPD, שטח ה 10 נ ארה
 קשבית ,LPD, שטח ה 10 נ שחה
 LPD, שטח ו 11 ז יוחו
 שטח ז 13 ז נובז
 ללא דיסלקסיה נלווית ז 13 נ מאיז
 שטח א"י 16 ז יניא

 שטח ב"י 18 ז חשיב
 קשבית ,LPD, שטח ב"י 18 ז רומיב
 LPD, שטח תיכוןבוגרת  23 נ מעגמ
 LPD, שטח אוניברסיטה 24 ז יהומ
 ללא דיסלקסיה נלווית אוניברסיטה 26 נ רושמ
 LPD, שטח רסיטהאוניב 28 ז אלצמ
 שטח מכללה 30 נ מימ
 קשבית, שטח אוניברסיטה 30 נ אהמ
 קשבית ,LPD, שטח אוניברסיטה 32 ז בררמ
 שטח אוניברסיטה 32 ז עדמ
 שטח אוניברסיטה 33 ז זכמ

 LPD, שטח אוניברסיטה 37 ז גלשמ
 ללא דיסלקסיה נלווית אוניברסיטה 38 ז רוחמ
 שטח אוניברסיטה 42 נ שרגמ

 

 דיסלקסיית או ית קוליותמדיסלקסיסובל  אינו מהנבדקים אחד שאף לראות ניתן 1 בטבלה מהתבוננות

 .נוסף קושי ללא, בלבד קבאק דיסלקסיית בעלי הם ורוחמ רושמ, מאיזש להבחין ניתן, בנוסף .עומק

הציג שכן אף אחד מהם לא , דיסלקסיה פונולוגית ניתן היה גם לראות שלאף אחד מהנבדקים לא היתה

 .עיצוריםגם של של תנועות וגם של מילות תפל בקריאה בקול דפוס של קושי מקביל 

 כללי – שיטה

 המחקר הליך

 המבדקים לפירוט(לכל נבדק  מבדקיםגדול של  במספר שימוש נעשה המחקר שאלות על לענות כדי

 צועבבי ריכוז שאיפשרו בתנאיםהמבדקים הועברו . )נספח ראו פיםמשתתאחד מה כל שביצע

 ניתן המבדקים העברת במהלך. זמן מגבלת וללא, שקט בחדר, בפרטיות התבצע האבחון: המשימות



 קראוס ופרידמן-חנטוב     74

כו מספר המפגשים ומש .במבדק אחר או זה בפריט הצלחתם לגבי פידבק ללא, כללי עידוד למשתתפים

 ).לכל נבדק מפגשים 3–1( ליכולותיו בהתאם משתתף כל י"ע ונקבע כל מפגש של

 
 

 ריאהק טעויות ניתוח

 :הבאים הקריטריונים לפי נעשה המחקר משתתפי של הקריאה טעויות ניתוח

 קריאה אמות של החלפה או השמטה, הוספה, הנדיד של לטעויות מתייחסות קבאק טעויות .1

 . במילה

 של תנועתי/העיצורי תפקודה. מתפקדות אותיות אהוי גם כעיצורים, בנוסף לתפקודן כתנועות .2

 צליל בעלות היא אם, כלומר( שלה במילת המטרה הפונולוגי טוילבי בהתאם נקבע אות אהוי

 עיצורי בתפקיד לאות אהוי' א האות נחשבה, "תנאים" המילה עבור לפיכך). לא או עיצורי

 הקבאק טעויות בסיכום .תנועתי בתפקיד לאות אהוי' א האות נחשבה, "כאן" המילה ועבור

. תנועתי בתפקיד באותיות אהוי טעויותל רק התייחסנו, השונים במבדקים המשתתפים עבור

 בתפקיד באותיות אהוי המשתתפים של הטעויות דפוס לבחינת הוקדש במחקר זה נפרד סעיף

 . עיצורי

 או, בלבד חלקיות תגובות שהיו במקרה גם, שהנבדק הפיק הראשונות התגובות בחשבון נלקחו .3

 אותה קרא והוא "צולל" המטרה מילת לנבדק הוצגה אם, למשל. הטעות את תיקן שהנבדק

 .תנועה אות החלפת טעות כאל זו לתגובה התייחסנו" צולל..ציל"

 לטעויות נחשבו לא שטח לדיסלקסיית תוהאופייני המילה בתנועות של שינוי של טעויות .4

 או, הושמטה, שנדדה תנועה אות המטרה במילת מעורבת היתה לא כאשר, לפיכך. קבאק

 "חלוצה" המילה לנבדק הוצגה אם, למשל. קבאק לטעות זו שגויה הפקה נחשבה לא הוחלפה

קרא  המשתתף אם אך, שטח ולא לטעות קבאק לטעות זו טעות נחשבה" ֵחלו ׂצה" קרא והוא

 באותיות שינויים המחייבים תנועתיים שינויים –" חולצה" או" חלוץ", "חליצה" אותה

  .)דה בהתאמההשמטה ונדי, החלפה(קבאק  לטעות זו טעות נחשבה – עצמן התנועה

 באנגלית תנועה אותיות בקריאת טעויות, אצל הנבדקים שהשתתפו במטלת הקריאה באנגלית .5

 הרגולרית בצורתה a האות, למשל. קבאק לטעויות נחשבו לא בשפה רגולריות-לאי שקשורות

 המילה אם לכן ,אוֹ  הצליל בעלת היא הרגולרית בצורתה  oוהאות ,אֶ  או, אַ  הצלילים בעלת היא

“dawn” כ הנבדק י"ע נקראה- “down” שטח ולא לטעות קבאק לטעות זו תגובה נחשבה.  

 נדידת של בעטייה להיווצר יכולות קריאה באמות טעויות, קשבית דיסלקסיה בעלי עבור .6

בחרנו , ספק הסר למען, לכן. שלהם הראיה בשדה הנמצאות אחרות ממילים תנועה אותיות

 אות נדידת של כטעויות מוסברות להיות היכולות קריאה באמות בקידוד שמרני שלפיו טעויות

 .אלו משתתפים עבור קבאק לטעויות נחשבו לא לה הסמוכה ממילה תנועה

כלומר שטעות , קבאק לטעויות לקסיקלי פוטנציאל בעלות מילים הן פוטנציוקבאקיות מילים .7

 המטרה תממילו אחת כל עבור נקבע זה פוטנציאל. קבאק בהן יוצרת מילה קיימת אחרת

הוגדרה  "חינך" המילה למשל. הקבאק טעויות מסוגי אחד לכל בחלוקה, השונים במבדקים
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 , תנועה אות מנדידת כתוצאה "חניך" -כ כפוטנציוקבאקית מכיוון שהיא יכולה להיקרא

  או, תנועה אות מהחלפת כתוצאה "חונך" -כ, תנועה אות מהשמטת כתוצאה "חנך"-כ

, מסוגים שוניםהתפלגות טעויות בניתוחים שעסקו ב(. תנועה אות מהוספת כתוצאה "חינוך"-כ

עבור למשל  כך. ניתחנו את המילים לפי הפוטנציאל הלקסיקאלי לטעויות מכל אחד מהסוגים

דידת מילים עם פוטנציאל לנ 72מילים קיימות פוטנציוקבאקיות יש  100במבדק השוואה זו 

ים שהתייחסו בניתוח. לפת תנועהלהח 74-ו מטת תנועהלהש 88, תנועה תספלהו 35, תנועה

שרק בדק האם  אפקט פוטנציוקבאקיות כמו למשל בניתוח, לכל הטעויות מכל הסוגים יחדיו

חישבנו רק אם , פוטנציוקבאקיות-יש הבדל בשיעור הטעויות בין מילים פוטנציוקבאקיות ולא

 .)קיימתמילה יש טעות תנועתית כלשהי שיכולה ליצור 

 במקביל קבאק טעויות מספר של בעטיין הנוצרות מילים הפוטנציאלים יןבמני נכללו לא .8

 פוטנציאל לבעלת נחשבה לא "צורח" המטרה מילת, למשל). מעורבות קבאק טעויות(

 הקיימת, "צרחה" המילה את לייצר ניתן' ו האות השמטת עם שבשילוב למרות תנועה להוספת

שכן השמטת , ל להשמטת תנועהטנציאכן נחשבה לבעלת פו "צורח"המילה ( העברית בשפה

 שעשו הקבאק טעויות שיעור בחישוב, לכך בהתאם. )"צרח"בה יוצרת את המילה  'האות ו

 התחשבנו לא, אלו טעויות ליצירת הפוטנציאל בעלות המילים כ"לסה ביחס המשתתפים

 .שביצעו המעורבות הקבאק בטעויות
 הוספות או, מאוד נדירות מילים היוצרות קקבא טעויות הפוטנציאלים במניין נכללו לא, בנוסף

 מילת, למשל). המטרה במילת שייכות הייתה אם אלא( שייכות היוצרות קריאה אמות של

 "שיאה" שהמילה למרות תנועה אות להוספת פוטנציאל לבעלת נחשבה לא "שיא" המטרה

 . העברית בשפה קיימת, )שלה השיא במשמעות(

 הפוטנציאל בעלות המילים כ"לסה ביחס המשתתפים ושעש הקבאק טעויות שיעור בחישוב .9

 במאמר נפרדים סעיפים. שהפיקו לקסיקליות לא בתגובות התחשבנו לא אלו טעויות ליצירת

 . השונות הקבאק טעויותבעקבות  פקוושה לקסיקליות הלא התגובות לבחינת הוקדשו הז

 התפל מילות כ"הלס ביחס תמיד נעשה קבאק טעויות אחוזי חישוב תפל מילות בקריאת .10

 הסיבה. אלו טעויות ליצירת הלקסיקלי הפוטנציאל בעלות המילים למספר ביחס ולא שנקראו

 ביצעו, בשפה קיימות שאינן מילים קוראים שהם בכך מיודעים שהיו ,שהמשתתפים היא לכך

 .אחרות תפל למילות שהובילו רבות קבאק טעויות

 
 סטטיסטים ניתוחים

כדי לבדוק . χ2השתמשנו ב , ועים במטלות שונות אצל אותו נבדקבין ביצאם קיים הבדל כדי לבדוק 

השתמשנו , צאות של קבוצת ביקורת המותאמת לוהאם קיים הבדל בין תוצאות של נבדק בודד לבין תו

ביצועים של קבוצת משתתפי המחקר להשוות את הכדי . Crawford & Howell (1998)של  tבמבדק 

 One-way ANOVA withוב, עבור שני תנאים, Paired samples t-test השתמשנו ב שונים תנאיםב

repeated measures עבור יותר משני תנאים. 
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 ניסויי המחקר

. כדי לענות על שאלות המחקר השונות במיוחד נבנו שחלקם מבדקים של סידרה למשתתפים העברנו

 .ותוצאותיו רועבו שנבחרו המחקר כלי, שנערך ניסוי לכל הרציונאל יתואר זה בפרק

 
  ?תנועה אותיות בקריאת סלקטיבי ליקוי כלומר, קבאק דיסלקסיית קיימת אכן האם
 לצורך שנבנו קריאה מבדקי שני העברנו, תנועה אותיות בקריאת סלקטיבי ליקוי קיים אם לבדוק כדי

 םמילי( קבאק לדיסלקסיית האופייניות לטעויות יםהרגיש גירויים כללו אלו מבדקים. זה מחקר

 של החלפה או נדידה, הוספה, השמטה תוך שקריאתן ומילות תפל מילים, כלומר, )פוטנציוקבאקיות

 . בשפה הקיימת אחרת מילה יצורת תנועה אות

 מילים 100 בקול לקרוא התבקשו המשתתפים זה במבדק .פוטנציוקבאקיות מילים של קולית קריאה

 שתי לפחות ישנן מיליםמה אחת כל עבור, )0.56: תקן סטיית, 4.17: ממוצע( אותיות 8–3 של באורך

הוגדרה כפוטנציוקבאקית  "חולק" המילה למשל. קבאק טעויותמ להיווצר שיכולות עבריתב מילים

 אות מהשמטת כתוצאה "חלק"-כ, תנועה אות מנדידת כתוצאה "חלוק" -כ יקראמכיוון שהיא יכולה לה

 באותו. תנועה אות מהוספת כתוצאה "חולקה" -כ או, תנועה אות מהחלפת כתוצאה "חילק" -כ, תנועה

 ואת "נתין" או "נתן" ,"ןנות" -ל "נתון" הפוטנציוקבאקית המילה את להפוך קבאק טעויות יוכלו, אופן

 ."סיפור" או "סופר", "ספר", "ספיר" -ל "סיפר" המילה
 מילים 60 קולב לקרוא המשתתפים התבקשו זה במבדק .פוטנציוקבאקיות תפל מילות של קולית קריאה

גם מילות  3F3.)0.67: תקן סטיית, 4.45: ממוצע( אותיות 6–3 של באורך בעברית קיימות שאינן כתובות

 הקיימות אחרות מילים יוצרות שונות קבאק טעויות שתי לפחות הןמ אחת כל עבורהתפל נבנו כך ש

 "מערב" -כ, נועהת אות מנדידת כתוצאה "מעריב" -כ לקרוא ניתן "מעירב" המילה את למשל. בשפה

 במילה תנועה אות נדידת. תנועה אות מהחלפת כתוצאה "מעורב" -כ או, תנועה אות מהשמטת כתוצאה

 תנועה אות והחלפת "סגל" המילה את תיצור תנועה אות של השמטה, "סיגל" המילה את תיצור "סגיל"

 . "סגול"המילה  את תיצור

 3-ו 2 מיםתרשי .קבוצת ביקורת המותאמת לו בגיל ערכנו השוואה בין אחוז הטעויות של כל נבדק עם

של משתתפי פוטנציוקבאקיות את שיעור טעויות הקבאק בקריאת מילים קיימות ומילות תפל  יםמציג

המוצגת בצבע (השייכים לקבוצת הגיל בהשוואה לשיעור טעויותיהם של נבדקי הביקורת , המחקר

 35צת הביקורת עבור קריאת מילים כללה קבו). נבדקיםבחלק התחתון של העמודות של השונה 

ועבור קריאת מילות תפל ) נבדקים 21 –מבוגרים, נבדקים 9 –'כיתה ז, נבדקים 5 –'כיתה ה(נבדקים 

 ). נבדקים 20 –מבוגרים, נבדקים 12 –'כיתה ז, נבדקים 6 –'כיתה ה(נבדקים  38כללה 

בקריאת מילים , לו קורת המתאימהבמובהק מקבוצת הבי קבאק טעויותהפיק יותר הנבדקים אחד מכל 

  p < .002 ,t > 5.3(.4F4(ומילות תפל  )p < .001 ,t > 5.5( קיימות

                                                           
 .דומים מאפיינים בעלות נוספות פוטנציוקבאקיות תפל מילות 50 קראו ומעגמ גלשמ, רושמ, שרגמ, רוחמ  3
הסיבה לכך . לא נמצא הבדל מובהק בשיעור הטעויות של קריאת מילים רגילות לעומת קבוצת הביקורת מרוח רק אצל 4

 .ךבהמשונדון בה בהרחבה , קשורה בכך שהוא קורא מילים דרך המסלול הלקסיקאלי
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 בהשוואה לקבוצות הביקורתפוטנציוקבאקיות  אחוז טעויות הקבאק במבדקי קריאת מילים. 2תרשים 

 

 
 בוצות הביקורתבהשוואה לקפוטנציוקבאקיות  ות תפלאחוז טעויות הקבאק במבדקי קריאת מיל. 3תרשים 

 

 ?קבאק דיסלקסיית בעלי נבדקים של הטעויות סוגי הםה מ

נערך ניתוח של סוגי טעויות הקבאק , על מנת לבדוק את דפוס הקריאה המאפיין בעלי דיסלקסיית קבאק

מציג את התפלגות סוגי טעויות הקבאק שביצעו הנבדקים  4תרשים . אצל כל אחד ממשתתפי המחקר

עבור כל נבדק חושב כל סוג טעות באחוזים מתוך ). לכל נבדק מילים 1205–169(בכל המילים שקראו 

וכן נבדקה  הטעות זסוג של  וכ המילים בעלות פוטנציאל ליצירת מילה קיימת אחרת בעטיי"סה

מציג את התפלגות סוגי טעויות הקבאק שביצעו  5תרשים  .התפלגות הטעויות ברמת הקבוצה כולה

מוצגת גם התפלגות טעויות  5-ו 4בתרשימים ). מילים 140–30(שקראו הנבדקים בכל מילות התפל 

 ).החיוורת שמאליתבעמודה ה(הקבאק השונות ברמת הקבוצה 
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נדידת = נת (התפלגות סוגי טעויות במילים קיימות ביחס לפוטנציאל בקרב כל הנבדקים . 4תרשים 

 )תנועה החלפת= החת , השמטת תנועה= השת , הוספת תנועה= הות , תנועה
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הוספת = הות , נדידת תנועה= נת (התפלגות סוגי טעויות במילות תפל בקרב כל הנבדקים . 5תרשים 

 )החלפת תנועה= החת , השמטת תנועה= השת , תנועה

 
השמטות , הוספות, ניתן לראות שטעויותיהם של הנבדקים כוללות נדידות 5-ו 4ם מימהתבוננות בתרשי

ה דומה לסוגי הטעויות שמוזכרים במחקרים שנערכו על בעלי דיסגרפיית דפוס ז. והחלפות של תנועות

ניתן לראות שעבור כל נבדק קיימת התפלגות , בנוסף .)Cotelli et al., 2003; Cubelli, 1991( קבאק

ב משתתפי המחקר בנפרד כמו גם ברמת הקבוצה ישנו ריבוי וראצל עם זאת נראה ש, שונה של טעויות

 .ידת תנועות במילה ומיעוט של טעויות החלפת תנועותיחסי של טעויות נד
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  ?קבאק לדיסלקסיית גורם אשר הליקוי הקריאה במודל ממוקם היכן

 לפגיעה להביא שעשוי הקריאה במודל הליקוי מו שללמיקו תיאורטיות אפשרויות שלוש ישנן

 פונולוגי פלט בבאפר פגיעה, )1( אורתוגרפי-הויזואלי בנתח פגיעה :תנועה אותיות בקריאת סלקטיבית

 בתרשים מוצגים במודל האפשריים הפגיעה מיקומי תשלוש). 3( פונמי – הגרפמי בממיר פגיעה או) 2(

שהרכיב יש להניח , כדי שכל אחד מהמיקומים הללו יסביר את דפוסי דיסלקסי הקבאק אצל נבדקינו .6

טיבית לאותיות תנועה ואינה שהפגיעה בו היא סלקו, מטפל בנפרד באותיות תנועה ובאותיות עיצור

 .נבחן כעת איזה מהמיקומים אחראי לדיסלקסית הקבאק של נבדקינו .אותיות עיצורפוגעת ב

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

 
 

 שמביא לדיסלקסית קבאק למיקום הליקוי במודל הקריאה תיאורטיות אפשרויות שלוש. 6תרשים 

 

 אורתוגרפי-הויזואלי בנתח בליקוי קבאק דיסלקסיית מקור שלילת

 העברנו, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח מליקוי כתוצאה נגרם קריאה באמות קושיה האם לבחון כדי

שהצלחה בהם תעיד , ישיר באופן הנתח את בוחניםש מבדקים שני .מבדקים שלושה למשתתפים

, ומבדק שבוחן האם טעויות קבאק קיימות גם כאשר המטלה עוקפת את הנתח, שהתקלה אינה בנתח

 .התקלה היא בשלב שאחרי הנתחשכישלון בו יעיד ש

: אותיות 5–4 בנות כתובות תפל מילות של זוגות 114 המחקר למשתתפי הוצגו זה במבדק .שונה-זהה

 זוגות 30-ו, )השמטות 24-ו החלפות 10, שיכולים 20( תנועה באות מזו זו הנבדלות מילים זוגות של 54

 שתי של מילים המכילות זוגות 20-ו אחת תנועה אות של מילים המכילות זוגות 10: זהות מילים

 10( עיצור באות מזו זו הנבדלות של מילים זוגות 30 גם זה במבדק נכללו, בקרה לצורך. תנועה אותיות

 המשתתפים ,מילים זוג כל עבור. תנועה אותיות מכילות ואינן) השמטות 10-ו החלפות 10, שיכולים

הנבדקים ביצעו . מזו זו שונות או זהות הן האם) ומינוס פלוס של סימון י"ע( בכתב להכריע התבקשו

שאינה קשורה למילים שקראו  מסויימת הברה או מילהשוב ושוב  הוגים שהם תוךמטלה זו 

-הגרפמי בממיר ליקוי לבין הויזואלי בנתח ליקוי בין להבחין אפשרמ זה מבדק ).מדכאת ארטיקולציה(

קושי במטלה זו יעיד על תקלה , דם לממירהקו, שונה היא מטלה בנתח-מאחר שמטלת זהה ,פונמי

 תובהכ מילה

 דיבור

2 

1 

3 
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נועדה לוודא שהנבדקים לא  מדכאתה הארטיקולציה. והצלחה בה תעיד על תקלה שאינה בנתח, בנתח

 כמו. בלבד הויזואלי נתחישתמשו לשם כך בו, ההכרעה לצורך פונמי-הגרפמי הממיר על יוכלו להישען

אם הוא ( האורתוגרפי הלקסיקון על הישענות לנטרל כדי, קיימות מילים ולא תפל מילות נבחרו, כן

  5F5.)תקין

 בנות, תפל מילות 50-ו קיימות מילים 50: גירויים 100 למשתתפים וצגוה זה במבדק .שניה אות זיהוי

. במילה שלישי או שני במיקום תנועה אות המכילות, )0.76: תקן סטיית, 4.4: ממוצע( אותיות 6–3

 קריאתן את דורש לא המשימה שביצוע מאחר. מילה בכל השניה האות מהי לציין תבקשוה הנבדקים

, האורתוגרפי לקסיקוןאת ה או פונמי-הגרפמי ממירהנחנו שהמשימה אינה מערבת את ה, המילים של

 בנתח הליקוי שמקור כך על יצביע זו במשימה גבוה טעויות שיעור, לפיכך. הויזואלי נתחאת ה רק אלא

 .הויזואלי בנתח הליקוי מקור את ישלול זו במשימה ןתקי ביצוע – ולהיפך, הויזואלי
 

 : הנתח את העוקפת הקריאה את הבודק ,סינתזה מבדק למשתתפים העברנו, בנוסף

 הופעתן סדר לפי ,בעברית קיימת מילה המרכיבות אותיות למשתתפים נאמרו זה במבדק .סינתזה

 זה מבדק. ששמעו האותיות מרצף הנוצרת המילה את להגיד תבקשוה המשתתפים). פ"בע איות( במילה

 תנועה אות הכוללות מילים 28 מתוכן, )0.7: תקן סטיית, 3.8: ממוצע( אותיות 5–2 בנות מילים 36 כלל

 והאותיות בכתב מוצגות אינן והמילים הואיל. בקרה לצורך, תנועה אותיות ללא מילים 9-ו לפחות אחת

-או לממיר ישירות ללקסיקון האורתוגרפיאלא ניגש  ,זיהוי המילה אינו עובר בנתח הויזואלי ,מושמעות

 בנתח ממוקם אינו שהליקוי כך על יעיד זה במבדק בתנועות גבוה טעויות שיעור, לפיכך. פונמי-רפמיגה

 . הויזואלי

 את הבודקים במבדקיםשל המשתתפים  הקבאק טעויות ששיעור בבחינת תוצאות מבדקים אלו נמצא

 שניה אות זיהויבמבדק ו ,בממוצע 0.8% שונה-זההבמבדק  :מאוד נמוך והינ אורתוגרפי-הויזואלי הנתח

ונמוך ביחס לשיעור , קולית שיעור זה היה נמוך משיעור טעויות הקבאק שלהם בקריאה. בממוצע 0.3%

שיעור , בנתח שימוש כלל מצריך שאינו ,הסינתזה במבדק. טעויות הקבאק שלהם במטלת הסינתזה

 שמקורה כך על מצביע זה ממצא. טעויות קבאק בממוצע 23.4%עם , בוהטעויות הקבאק שלהם היה ג

  .אלא בשלב מאוחר יותר, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח בליקוי אינו קבאק דיסלקסיית של

 

 הפונולוגי הפלט בבאפר בליקוי קבאק דיסלקסיית מקור שלילת

 את בחנו ,הפונולוגי הפלט רבבאפסלקטיבי בתנועות  מליקוי נגרם קריאה באמות קושי האם לבחון כדי

ההנחה היתה שאם הנבדקים מצליחים . קריאה ללא קולי פלט מבדקי בשלושה הבאפר של תפקודו

 .התקלה אינה בבאפר הפלט הפונולוגי, במבדקי הפלט כאשר אינם נדרשים לקרוא

 במבדק .)2003, פרידמן( פונולוגיות יכולות לאבחון יהיבטר: בליפ בטריית מתוך תפל מילות על חזרה

 לחזור התבקשו והם, פונולוגית מבחינה וקשות קלות תפל מילות 56 אודיטורית למשתתפים הוצגו זה

 . רם בקול עליהן

                                                           
 .Kinonoshita & Norris (2009) ראו אורתוגרפי-הויזואלי בנתח מתבצעת שונה-זהה שמטלת לכך נוספות עדויותל 5
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 מילים 200-כ של ניתוח כללה כל נבדק של המילולית ההפקה יכולות בחינת .ספונטני דיבורניתוח 

שביצע  בתנועות הטעויות שיעור בניתוח זה חישבנו את .המחקרמפגשי  במהלך ספונטני באופן שהפיק

  .שהפיק המילים 200-ב הכולל למספרן ביחסכל משתתף 
 מילים 30 משתתף כל עבור נבחרו זה במבדק .קבאק טעויות המשתתפים ביצעו בהן מילים על חזרה

 .עליהן לחזור התבקש ואוה, הושמעו לנבדק המילים. קולית בקריאה קבאק טעויות ביצע שבהן

 
לא ביצעו כלל טעויות בתנועות בדיבור ספונטני  שהמשתתפים מבדקים אלו נמצא בבחינת תוצאות

טעויות בתנועות  2.4%ביצעו בממוצע רק הם . בחזרה על מילים בהן ביצעו טעויות קבאק בקריאהו

 ןשמקור כך על מצביעים אלו ממצאים .שהוא שיעור דומה לשל נבדקים תקינים" פבלי"במטלת החזרה 

  .הקלט ברמת אלא, הפונולוגי הפלט באפר ברמת בליקוי אינושלהם  טעויות הקבאק של

שמשתתפי המחקר ביצעו טעויות השמטה הוספה ונדידה גם באותיות אהוי בתפקיד  יש לציין, בנוסף

היות שמבחינה פונולוגית  .")מאפייניה של דיסלקסיית קבאק"בכך נדון בהרחבה בסעיף (עיצורי 

ניתן לשלול את מקורן של , ן בעלות תפקיד דומה לשאר העיצוריםאותיות אהוי בתפקיד עיצורי ה

שכן ליקוי מסוג זה היה , בבאפר הפונולוגיליקוי סלקטיבי לתנועות טעויות הקבאק של המשתתפים ב

 . בא לידי ביטוי באותיות אהוי בתפקיד תנועתי בלבד

 

 לקסיקלי-במסלול הקריאה התת ליקוי

-הויזואלי בנתח ליקויבמקורן  תנועה באותיות לפיהם הטעויות ההסברים החלופיים את ששללנו לאחר

 הוא קבאק דיסלקסיית של מקורה האם לבחון נותר, הפונולוגי הפלט ברמת ליקויב וא אורתוגרפי

 . לקסיקלי-במסלול הקריאה התת בליקוי

 יקוןבלקס מאוחסנות שאינן, תפל ומילות חדשות מילים לקריאת לקסיקלי משמש-התת המסלול, כאמור

גם משמש מסלול זה , )דיסלקסיית שטח(ועבור בעלי ליקוי במסלול הלקסיקלי , האורתוגרפי הקלט

משתתפים שמסוגלים לקרוא דרך המסלול , אם כך. כמסלול העיקרי לקריאה קולית של מילים קיימות

 משתתפים בעלי ליקויאילו ו, הלקסיקלי צפויים לעשות טעויות קבאק בעיקר בקריאת מילות תפל

 מציגה 2טבלה  .במסלול הלקסיקלי צפויים לעשות טעויות קבאק גם במילות תפל וגם במילים קיימות

 שיעור לעומת קיימות פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות שיעור את

  .פוטנציוקבאקיות תפל מילות בקריאת זה
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 הקבאק טעויות שיעור לבין פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת הקבאק טעויות שיעור בין השוואה. 2טבלה 

 פוטנציוקבאקיות תפל מילות בקריאת

 סטטיסטית מובהקות תפל מילות קיימות מילים הנבדק
   56.7% 54.0% ש עמנד
   17.2% 17.1% ש יורה
 χ2 = 12.03, p = .0005 32.8% 10.4% ש יוחו
 χ2 = 5.12, p = .02 35.0% 19.0% ש נובז
   51.7% 64.0% ש יניא

 χ2 = 16.99, p < .0001 46.2% 14.9% חשיב
 χ2 = 5.17, p = .02 45.1% 26.4% ש רומיב
 χ2 = 7.53, p = .006 25.0% 9.0% מעגמ
 χ2 = 10.43, p = .001 21.7% 5.0% יהומ

 χ2 = 10.67, p = .001 20.0% 4.0% * רושמ
 χ2 = 22.05, p < .0001 43.3% 11.0% אלצמ

 χ2 = 7.78, p = .005 15.0% 3.0% מימ
   15.0% 7.0% ש אהמ

 χ2 = 8.89, p = .003 20.0% 5.0% בררמ
 χ2 = 11.76, p = .0006 28.3% 8.0% עדמ
 χ2 = 5.93, p = .01 40.0% 22.0% ש זכמ

 χ2 = 7.41, p = .0065 18.3% 5.0% גלשמ
 χ2 = 10.75, p = .001 13.3% 1.0% * רוחמ
 χ2 = 10.39, p = .001 30.0% 10.0% ש שרגמ

 טעויות בקריאת פוטנציופונים 15%מעל  –נבדק עם דיסלקסית שטח קשה ש  .נבדק זה אינו בעל דיסלקסיית שטח*

 
רוב משתתפי המחקר ביצעו טעויות קבאק רבות יותר במובהק בקריאת , 2טבלה כפי שניתן לראות ב

ה להם דיסלקסית שטח קשה הראו שיעור הנבדקים שהית .מילות תפל מאשר בקריאת מילים קיימות

נמצא אפילו לא  )יניא ואהמ, יורה, עמנד(ואצל חלקם , גבוה של טעויות קבאק גם במילים הקיימות

 ממצאים אלו מהווים עדות לכך שפגיעה .קבאק במילים קיימות ובמילות תפלהבדל בשיעור טעויות ה

 ואחיזוק נוסף לכך ה .לקסיקלי-המסלול התת תנועה באה לידי ביטוי בזמן קריאה דרך אותיות בקריאת

אלא רק , לא עשה טעויות קבאק כשקרא מילים קיימות, שלא היתה לו דיסלקסית שטח כלל, שרוחמ

 . בקריאת מילות תפל

, לקסיקלי-דרך המסלול התת תנועה באה לידי ביטוי בקריאה אותיות בקריאת סלקטיבית פגיעהאם אכן 

ייגזר מהאם הם קוראים מילים ל המשתתפים במטלות הקריאה השונות נצפה ששיעור טעויות הקבאק ש

נבדק יבצע , כלומר. ובהבנה, בזיהוי מילים, לקסיקאלי בקריאה קולית-קיימות דרך המסלול התת

-מסלול התתו לקריאה דרך הבמסלול הלקסיקלי יחייב אותשלו טעויות קבאק רק כאשר סוג הפגיעה 

 3היוצרים  הלקסיקלי במסלול פגיעה של שונים מיקומים 3 מתארות )2011( ולוקוב פרידמן .לקסיקלי

 בין בקשר פגיעה, עצמו האורתוגרפי בלקסיקון פגיעה: סוגים של דיסלקסיית שטח התפתחותית

, )אורתוגרפי בפלט ליקוי( הסמנטית ולמערכת הפונולוגי הפלט ללקסיקון האורתוגרפי הלקסיקון

 ).לקסיקליראינט ליקוי( בלבד הפונולוגי הפלט ללקסיקון רפיהאורתוג הלקסיקון בין בקשר ופגיעה

  .7קומי הפגיעה האפשריים במסלול הלקסיקלי מוצגים בתרשים ימ
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 האורתוגרפי בפלט ליקוי       אינטרלקסיקלי ליקוי            

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

                         

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

 

 יהאורתוגרפ בלקסיקון ליקוי     

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

 

 השטח דיסלקסיית מסוגי אחד כל עבור הלקסיקלי במסלול הליקוי םמיקו. 7תרשים 

 

 העברנו, שטח דיסלקסיית בעלי הם המשתתפים האם לבדוק כדי, המחקר משתתפי בפרק שתואר כפי

, כעת. זו לדיסלקסיה ספציפי באופן הרגיש מבדק, פוטנציופוניות מילים של קולית קריאה מבדק להם

 :קריאה נוספים מבדקי שני השטח של כל אחד מהם העברנו ייתדיסלקס של סוגה את לקבוע כדי

 מילה – מילים של זוגות 68 למשתתפים הוצגו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( לקסיקלית הכרעה

 הפסאודוהומופונית והמילה "פטיש" המילה למשל( לה המתאימה פסאודוהומופונית ומילה קיימת

 הצלחה. בעיגול ולהקיפה כהלכה כתובה זוג בכל המילים מבין מי להכריע המשתתפים על). "פתיש"

 . האורתוגרפי הקלט לקסיקון של תקינותו על תעיד זו במשימה
 גירויים 40 למשתתפים הוצגו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( ופוטנציופונים הומופונים הבנת

 והשניה המטרה ילתלמ סמנטית קרובה מהן שאחת מילים וזוג מטרה מילת – מילים משלוש המורכבים

 הקרובה המילה את בעיגול להקיף התבקשו המשתתפים. זוגה לבת פוטנציופונית או הומופונית היא

 לאפשר כדי וזאת, רם בקול המילים את לקרוא שלא התבקשו המשתתפים. המטרה למילת סמנטית

 דרך שגויה בצורה שנקראות מילים( הסמנטית למערכת האורתוגרפי הלקסיקון בין הקשר של בדיקה

 קלט לקסיקון על תעיד זה במבחן הצלחה). הבנה לטעויות גם כמובן יובילו, לקסיקלי-המסלול התת

  .הסמנטית למערכת בינו תקין וקשר תקין אורתוגרפי

 קושי נראה השטח דיסלקסיית סוגי בשלושתנמצא כי  )2011( ולוקוב פרידמן של ןמחקרב, כאמור

 ובהבנת לקסיקלית בהכרעה גם קשיים ישנם קולית בקריאה לקושי ףבנוסאם . מילים של קולית בקריאה

 כתובה מילה כתובה מילה

 כתובה מילה
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 האורתוגרפי הקלט בלקסיקון הינה הלקסיקלי במסלול שהפגיעה להסיק ניתן, והומופונים פוטנציופונים

 פוטנציופונים בהבנת ולקושי קולית בקריאה לקושי תוביל האורתוגרפי בפלט פגיעה. עצמו

 פגיעה. לקסיקלית בהכרעה קושי יתגלה לא, קיימת האורתוגרפי סיקוןללק שגישה היות אך, והומופונים

 של בהבנה או לקסיקלית בהכרעה קושי ללא קולית בקריאה לקושי תוביל אינטרלקסיקלית

  .והומופונים פוטנציופונים

  הביקורת לקבוצת בהשוואה שטח דיסלקסיית לאיתור במבדקים שטח טעויות אחוזי. 3טבלה 

 שטח דיסלקסיית סוג לקסיקלית הכרעה  הבנה נציופוניםפוט קריאת הנבדק
  אורתוגרפי לקסיקון 4.5 25.0 33.3 עמנד
  אורתוגרפי פלט 2.0 25.0 41.9 יורה

   1.2 5.8 10.8  יסודי ביקורת
N 14 18 28   

 אינטרלקסיקלי 0 2.5 17.9 יוחו
6Fנובז

6 28.2 – – – 
   0.6 3.3 9.1  חטיבה ביקורת

N 11 24 24   
  אורתוגרפי לקסיקון 60.6 65.0 47.4 יניא
  אורתוגרפי לקסיקון 3.0 12.5 14.1 יהומ
  אורתוגרפי לקסיקון 6.1 12.5 30.8 אהמ
  אורתוגרפי לקסיקון 4.5 5.0 11.5 בררמ
  אורתוגרפי לקסיקון 15.2 37.5 34.6 זכמ

  אורתוגרפי לקסיקון 6.1 7.5 25.6 שרגמ
  אורתוגרפי וןלקסיק 7F7 30 32.0– חשיב
 אינטרלקסיקלי 0 0 12.8 מעגמ
 אינטרלקסיקלי 0 2.5 12.8 אלצמ
 אינטרלקסיקלי 1.5 0 12.8 מימ
 אינטרלקסיקלי 1.5 2.5 11.5 עדמ

 אינטרלקסיקלי 0 0 14.1 גלשמ
 שטח ללא 0 0 3.8 רושמ
 שטח ללא 0 2.5 6.4 רוחמ

   0.3 1.1 4.7  מבוגרים ביקורת
N 55 9 16   

 ותמובהק
   t > 1.7, p < .05  t > 3.4, p < .005  t > 8.7, p < .001  סטטיסטית

 הביקורת לקבוצת ביחס מובהק הבדל מסמנים באפור הצבועים התאים* 

 של הקריאה יכולת את מאפיין אינו המחקר משתתפי אצל שנמצאו הטעויות שיעור כי לוודא כדי

 8F8.לו המתאימה הביקורת לקבוצת נבדק כל בין הטעויות אחוז את נויהשוו, המתאימה הגיל קבוצת

 שטח דיסלקסיית לאיתור במבדקים המשתתפים שביצעו בתנועות הטעויות שיעור את מציגה 3טבלה 

 דיסלקסיית סוג נקבע לכך בהתאם. גיל מותאמת הביקורת קבוצת של הטעויות לשיעור בהשוואה

 .נבדק כל עבור) אם היתה( השטח

                                                           
 .הלקסיקלית וההכרעה ההבנה מבדקי את ביצע שלא היות שטח סלקסייתיד סוג נקבעה לא נובז עבור  6
 במובהק גבוה היה מילים סינון במבדק שלו השטח טעויות אחוז אך, הפוטנציופונים קריאת מבדק את ביצע לא חשיב  7

 ).t(199) = 6.1, p < .001( טעויות בלבד 0.7%המבוגרים שביצעו בממוצע  ביקורת קבוצת של מזה
 . Friedmann & Lukov (2008)של ממחקרן נלקחו לקסיקלית והכרעה הבנה מבדקי עבור הביקורת קבוצת נתוני  8
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ה התאמה בין סוג דיסלקסיית השטח של כל אחד ממשתתפי המחקר לבין טיב כדי לבחון האם ישנ, כעת

 :העברנו למשתתפים שני מבדקי קבאק נוספים המקבילים למבדקי השטח, אקבביצועיו במבדקי הק

: ממוצע( אותיות 8–2 בנות מילים 80 למשתתפים הוצגו זה במבדק .)קבאק( לקסיקלית הכרעה מבדק

 העברית בשפה הקיימות מקבילות מילים שלהן תפל מילות 45 כולל בדקהמ). 1.13: תקן סטיית, 4.8

 אות שבהחלפת "ארין", למשל( קבאק לדיסלקסיית האופיינית מטעות כתוצאה להיווצר שיכולות

 אותיות עם מילים 16 מתוכן – העברית בשפה קיימות מילים 35 -ו, )"ארון" -כ להיקרא יכולה תנועה

 את דמומה בקריאה לקרוא התבקשו המשתתפים. ביקורת לצורך תנועה יותאות ללא מילים 19 -ו תנועה

 . העברית בשפה הקיימות המילים את ולהקיף, המילים 80

 כלל גירוי כל. גירויים 52 למשתתפים הוצגו זה במבדק .קבאק לטעויות פוטנציאל עם מילים של הבנה

, נוספים ביטויים או מילים ומספר) 0.75: תקן סטיית, 4.4: ממוצע, אותיות 6–3 באורך( מטרה מילת

 שעלולות בשפה אחרות למילים קשורים המסיחים. מסיחים והשאר המטרה למילת קשור מהם שאחד

 הוצגה "ארוז" המטרה מילת עבור, למשל. קבאק לדיסלקסיית האופייניות טעויות של בעטיין להיווצר

 למילה הקשורה "מאכל" המילה – מסיחים שני הוצגו ובנוסף לה הקשורה כמילה "עטוף" המילה

 "ֶאֶרז" למילה הקשורה עץ והמילה, המטרה במילת תנועה אות נדידת בעקבות להיווצר שעלולה "אורז"

 .המטרה במילת תנועה אות של השמטהנוצרת מש

 
 נצפה, לקסיקלי-במסלול התת הינו הקריאה במודל תנועה באותיות הקושי של מיקומואם , כאמור

 תפל מילות קריאת – השטח למבדקי המקבילים קבאק מבדקי בארבעה המשתתפים של הביצוע שטיב

 לקסיקלית והכרעה, פוטנציוקבאקיות מילים הבנת, פוטנציוקבאקיות מילים קריאת, פוטנציוקבאקיות

) השטח דיסלקסיית סוג( הלקסיקלי במסלול הליקוי לסוג מותאם יהיה – פוטנציוקבאקיות מילים של

שעושים טעויות שטח בקריאה , דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי אינטרלקסיקלי בעלי ,אם כך .שלהם

רק בקריאה קולית ולא במטלות הבנה  יבצעו טעויות קבאק ,קולית אך לא בהבנה והכרעה לקסיקלית

רק  יבצעו טעויות קבאקבעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי בפלט האורתוגרפי  .והכרעה לקסיקלית

ובעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי , אך לא בהכרעה לקסיקלית, בנהבקריאה קולית ובמטלות ה

הבנה והכרעה , קריאה קולית –יבצעו טעויות קבאק בכל מטלות הקריאה, בלקסיקון האורתוגרפי עצמו

לקסיקלי רק -המשתמשים במסלול הקריאה התת, שטחנבדקים ללא דיסלקסיית , בנוסף .לקסיקלית

 . ויים לבצע טעויות קבאק רק בקריאת מילות תפל פוטנציוקבאקיותצפ, בשעה שהם קוראים מילות תפל

במבדקי הקבאק המקבילים למבדקי  המחקר משתתפי אצל שנמצאו הטעויות שיעור כי לוודא כדי

 מילים הבנת, פוטנציוקבאקיות מילים קריאת, פוטנציוקבאקיות תפל מילות קריאת( השטח

 של הקריאה יכולת את מאפיין אינו )פוטנציוקבאקיות מילים של לקסיקלית והכרעה, פוטנציוקבאקיות

 9F9.לו המתאימה הביקורת לקבוצת נבדק כל בין הטעויות אחוז את נויהשוו, המתאימה הגיל קבוצת

 דיסלקסיית לסוג בהתאם אלו במבדקים המשתתפים של הקבאק טעויות שיעור את מציגה 4טבלה 

 .לוקים הם שבה השטח
                                                           

) נבדקים 21 -מבוגרים , נבדקים 9 -'כיתה ז, נבדקים 5 -' כיתה ה(נבדקים  35קבוצת הביקורת עבור קריאת מילים כללה   9
מבדק עבור , )נבדקים 20 -מבוגרים , נבדקים 12 -'כיתה ז, נבדקים 6 -' כיתה ה(נבדקים  38ה עבור קריאת מילות תפל כלל

 מבדק הכרעה לקסיקליתעבור ו )נבדקים 11 -מבוגרים , נבדקים 10 -'כיתה ז, נבדקים 9 -' כיתה ה(נבדקים  30כללה הבנה 
 .)נבדקים 11 -ם מבוגרי, נבדקים 20 -'כיתה ז, נבדקים 13 -' כיתה ה(נבדקים  44כללה 
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 תפל מילות, פוטנציוקבאקיות מילים של קריאה במבדקי קבאק טעויות שיעור. 4טבלה 

 פוטנציוקבאקיות מילים של לקסיקלית והכרעה פוטנציוקבאקיות מילים הבנת, פוטנציוקבאקיות

 הנבדק
 דיסלקסיית סוג

 תפל מילות קריאת שטח
 מילים קריאת

 לקסיקלית הכרעה הבנה קיימות
 3.8 12.2 4.0 20.0 שטח ללא רושמ

 1.3 0 1.0 13.3 שטח ללא רוחמ

 4.3 6.4 10.4 32.8 אינטרלקסיקלי יוחו

 3.8 0 11.0 43.3 אינטרלקסיקלי אלצמ

 3.8 4.1 3.0 15.0 אינטרלקסיקלי מימ

 1.3 2.0 22.0 40.0 אינטרלקסיקלי גלשמ

 10 6.1 9.0 25.0 אינטרלקסיקלי מעגמ

 6.3 10.2 8.0 28.3 אינטרלקסיקלי עדמ

 2.8 21.3 17.1 17.2  אורתוגרפי פלט יורה

 2.5 8.2 7.0 15.0  אורתוגרפי לקסיקון אהמ

 11.3 29.4 54.0 56.7  אורתוגרפי לקסיקון עמנד

 21.3 34.7 64.0 51.7  אורתוגרפי לקסיקון יניא

 13.8 6.1 5.0 21.7  אורתוגרפי לקסיקון יהומ

 6.3 6.1 5.0 20.0  אורתוגרפי לקסיקון בררמ

 21.3 10.2 22.0 40.0  אורתוגרפי לקסיקון זכמ

 10.0 10.2 10.0 30.0  אורתוגרפי לקסיקון שרגמ

 18.1 18.4 14.9 46.2  אורתוגרפי לקסיקון חשיב

 מובהקות
 t > 5.3, p < .002  t >5.5, p < .001  t > 4.9, p < .001  t > 2.8, p < .005    סטטיסטית

 .הביקורתהתאים הצבועים באפור מסמנים הבדל מובהק ביחס לקבוצת * 

 במבדקי הביצוע טיב בין התאמה ישנה המשתתפים רוב שאצל לראות ניתן 4טבלה ב מהתבוננות

טעויות הקבאק של המשתתפים הינו גבוה , קרי, לוקים הם בה השטח דיסלקסיית סוג לבין הקבאק

 .לקסיקלי-רק בשעה שהם קוראים דרך המסלול התת של נבדקי הביקורתבמובהק מזה 

 של מזה במובהק הגבוה קבאק טעויות שיעור ביצע, תקין שלו הלקסיקלי המסלולש ,רוחמ, למשל

 תפל מילות בקריאת שרק מפני זאת, פוטנציוקבאקיות תפל מילות קריאת במבדק רק הביקורת קבוצת

 להשתמש יכול הוא קיימות מילים בקריאת ואילו, לקסיקלי-במסלול הקריאה התת להשתמש עליו

במסלול הקריאה  מתקלה רק נובע קריאה באמות הקושי אם, זה במקרה. יהלקסיקל הקריאה במסלול

 מילים בקריאת הביקורת קבוצת של מזה במובהק השונה קבאק טעויות שיעור צפוי לא אכן, הלקסיקלי

 גם הביקורת קבוצת של מזה במובהק שונה היה לא רוחמ של הקבאק טעויות שיעור זו מסיבה. קיימות

באופן  .פוטנציוקבאקיות מילים קריאת במבדק למשל כמו, קיימות מילים לש אחרים קריאה במבדקי

נמצאה התאמה בין טיב הביצוע של רוב המשתתפים במבדקי הקבאק לבין שלושת הסוגים של , דומה

 .ליקוי בפלט אורתוגרפי וליקוי בלקסיקון האורתוגרפי, ליקוי אינטרלקסיקלי –השטח  דיסלקסיית

, לקסיקלי-ממוקם במסלול הקריאה התת קריאה באמות ליקוי של היותו את ומבסס מחזק ממצא זה

 .עיצור ובאותיות תנועה באותיות שונה באופן פונמי מטפל-הגרפמי שהממיר ומכאן
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 ?קבאק דיסלקסיית של מאפייניה מהם

' והאותיות י, "כמו"במילה ' כמו למשל האות ו( כתנועות תפקידן מלבד, העברית בשפה קריאה אמות

. )"אליו"-ו, "חוה", "ורד"במילים ' האות ו, למשל( עיצורי בתפקיד גם משמשות )"מילה"במילה ' ה-ו

 בתפקיד אלו כאשר רק או בכלל אהוי באותיות ביטוי לידי בא קריאה באמות קושי האם לבדוק כדי

 עם מילים הכולל, זה מחקר לצורך במיוחד שנבנה קריאה מבדק המחקר למשתתפי העברנו, תנועות

 שונים במיקומים מופיעות קריאה שאמות היות, בנוסף. תנועתי ובתפקיד עיצורי בתפקיד אהוי יותאות

 . במילה הקריאה אם של מיקומה לפי משתנה הטעויות שיעור אם לבחון גם זה מבדק נועד, מילה בכל

 10–2 באורך( מילים 213 רם בקול לקרוא המשתתפים התבקשו זה במבדק .תנועה/עיצור, מיקום

  עיצורי בתפקיד קריאה אמות הכוללות מילים 169 מתוכן, )1.1: תקן סטיית, 4.3: ממוצע, תיותאו

 72 ,בהתייחסות למיקומי האותיות במבדק. תנועתי בתפקיד קריאה אמות הכוללות מילים 119-ו

 קריאה אמות הכילו 142, )עיצורי בתפקיד כולן לפיכך( המילה בתחילת קריאה אמות הכילו מהמילים

 .המילה בסוף קריאה אמות הכילו 83 -ו המילה מצעבא

 הקבאק טעויות אחוז את סיכמנו, על מנת לבדוק את דפוס הקריאה המאפיין בעלי דיסלקסיית קבאק

 הקולית הקריאה מבדקי שאר בכל שביצע הקבאק טעויות אחוז עם זה במבדק משתתף כל שביצע

ות פוטנציאל ליצירת מילה קיימת אחרת כ המילים בעל"סהל ביחס נקבע הטעויות אחוז. השונים

 . תנועתי/ולתפקודה העיצורי, המטרה בחלוקה למיקום אות האהוי במילת, בעטיין של טעויות אלו

 הקולית הקריאה מבדקי בכל המחקר משתתפי 22 כל שביצעו הטעויות אחוז של סיכום מציגה 5טבלה 

ולתפקודה , במילת המטרה האהויבחלוקה למיקום אות , ביצעו אותםשל מילים קיימות 

המילים הפוטנציוקבאקיות שקראו כל המשתתפים  14,551ניתוח זה נעשה עבור  .תנועתי/העיצורי

 .בקבוצת הקבאק

 הנבדקים כל של הקריאה הקולית של מילים קיימות מבדקי בכל הקבאק טעויות שיעור סיכום. 5טבלה 

 .במילה ומיקומן הקריאה ותאמ של תנועתי/ עיצורי תפקיד לפי טעות סוג התפלגות –

 סוג טעות
אותיות 
 ראשונות

אותיות 
 אמצעיות

אותיות 
 אחרונות

אותיות אמצעיות 
 אחרונות+ 

טעויות באמות 

קריאה בתפקיד 

 תנועתי

   – 10.0% – נדידה

   0.3% 0.2% – החלפה

   2.5% 1.4% – השמטה

   1.0% 5.3% – הוספה

טעויות באמות 

קריאה בתפקיד 

 עיצורי

   – 11.4% – נדידה

   0.9% 0.2% 0.2% החלפה

   2.6% 2.2% 0.4% השמטה

   – 2.3% 0.2% הוספה

 כ טעויות"סה
אמות קריאה 

 3.4% 1.3% 4.2% – בתפקיד תנועתי

אמות קריאה 
 3.4% 2.1% 3.6% 0.2% בתפקיד עיצורי
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 באותיות עיצורי בתפקיד קריאה באמות הקבאק טעויות ששיעור לראות ניתן 5טבלה ב מהתבוננות

הבדל בין ה, וכמו כן, תנועתי בתפקיד קריאה באמות זה לשיעור לחלוטין זהה ואחרונות אמצעיות

 קריאה באמות הטעויות ששיעור נמצא, בנוסף .t(21) = 1.15, p = .26, ים אלו לא נמצא מובהקשיעור

 ,ואחרונות אמצעיות ותיותבא זה משיעור במובהק נמוך הינו הראשונות באותיות עיצורי בתפקיד

χ2 = 98.15, p < .0001. 

-במסלול הקריאה התת ממוקמת קבאק דיסלקסיית של היותה עובדת את מחזקים אלו ממצאים

 להבדל מצפים היינו לא, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח היה הליקוי של מיקומו אם, ראשית: לקסיקלי

 סלקטיבי ליקוי של במקרה ,שנית .במילה ויהאה אותיות של למיקומן בהתאם הקבאק טעויות בשיעור

 קריאה באמות לטעויות מצפים היינו לא, הפונולוגי בבאפר או הפונולוגי הפלט בלקסיקון לתנועות

  .העיצורים לשאר דומה תפקיד בעלות הן פונולוגית מבחינה שכן, עיצורי בתפקיד

 קבאק דיסלקסיית בעלי של בקריאה טעויות על המשפיעים אפקטים

 קט מספר התנועות במילה אפ

 דיסלקסיית בעלי של קריאה באמות הטעויות אחוזי על משפיעמספר התנועות במילה  האם לבדוק כדי

 משתתפי שביצעו הטעויות מספר את סיכמנו, )ותודה למקס קולטהארט על הרעיון למבדק זה( קבאק

, פוטנציופוניות מילים, מילים סינון :במבדקים שונים אורכים בעלות במילים הביקורת ונבדקי המחקר

 מספר של לאפקט אבסולוטי אורך אפקט בין להבחין כדי. פוטנציוקבאקיות ומילים נדידיות מילים

. וגדל הולך תנועה אותיות ומספר זהה עיצורים מספר בעלות מילים נבחרו, במילה תנועה אותיות

 בעלת שהיא "בוחר" למילה וותההוש כלל תנועות ללא עיצורים 3 בעלת שהיא "שכל" המילה לדוגמא(

 ).תנועות ושתי עיצורים 3 בעלת שהיא, "כניסה" ולמילה, אחת ותנועה עיצורים 3

רוב משתתפי  ,כאשר מילות המטרה שקראו לא כללו אותיות תנועהש לראות ניתן 6טבלה ב מהתבוננות

, א אותיות תנועהבמילים לל( .במובהק מנבדקי הביקורתהמחקר לא ביצעו טעויות קבאק רבות יותר 

 ) .טעויות הקבאק הן טעויות של הוספת תנועה

ביצעו כל משתתפי המחקר טעויות קבאק רבות יותר במובהק , במילים שכללו תנועות, בניגוד לכך

 המכילות כמו גם עבור מילים ,)p < .001 ,t > 4.5( עבור מילים המכילות תנועה אחת: מנבדקי הביקורת

 .)p < .001 ,t > 15.4( שתי תנועות

 גדולהיה  במילה אהוי אותיות שמספר ככל יותר גבוה הקבאק של המשתתפים היה טעויות אחוז, בנוסף

 0.8% על עומד תנועה אותיות ללא במילים המשתתפים של הממוצע הקבאק טעויות שיעור .יותר

 . בהתאמה 7%-ו 5.3% על זה ממוצע עומד תנועות ושתי אחת תנועה שעבור בעוד, בלבד

אפקט עיקרי למספר אותיות נמצא , One-way ANOVA with repeated measuresיתוח שונות מסוג בנ

הבדל מובהק בין שיעור טעויות הקבאק  עם, ,p < .001 F(2,14) = 22.26 ,התנועה במילת המטרה

קיומו  .במילים ללא אותיות תנועה לבין שיעור הטעויות במילים עם תנועה אחת ושתי אותיות תנועה

דיקציה נוספת לקיומה של לקות ספציפית בקריאת אותיות נל אפקט מספר התנועות במילה מהווה איש

 . תנועה
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 זהה עיצורים מספר בעלות במילים שבוצעו) ואחוזים טעויות' מס( קבאק טעויות סיכום .6טבלה 

  .תנועה אותיות' למס בחלוקה

 הנבדק מילות מטרה
טעויות  %

 ממוצע
' מס

 עיצורים
' מס

 ועותתנ
' מס

 מעגמ אלצמ גלשמ רושמ שרגמ בררמ מימ יהומ אותיות
 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1.9% 

3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1.4% 

3 1 4 5 3 3 10 6 9 13 10 5.9% 

3 2 5 2 1 1 2 2 1 4 2 6.9% 

4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

4 1 5 6 1 1 2 4 2 3 2 4.8% 

4 2 6 5 0 4 2 3 4 5 7 8.5% 

5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3.1% 

5 1 6 1 2 2 2 1 1 0 1 7.8% 

כ "סה
אחוז 
 טעויות

 0.8% 0.0% 2.2% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% ללא תנועות

 5.3% 6.2% 7.6% 5.7% 5.2% 6.6% 2.8% 2.8% 5.7% תנועה אחת

 7.0% 10.7% 10.7% 6.0% 6.0% 6.0% 7.1% 1.2% 8.3% שתי תנועות

 הביקורת לקבוצת ביחס מובהק הבדל מסמנים פורבא הצבועים התאים *

 פוטנציוקבאקיות אפקט

 לטעויות לקסיקלי פוטנציאל בעלות מילים הן פוטנציוקבאקיות מילים, הקודמים בסעיפים שצויין כפי

 פוטנציאל אין שלחלקן שונות מילים פיםהמשתת קראו, השונים הקריאה במבדקי. השונות הקבאק

 אחד מסוג קבאק לטעות לקסיקלי פוטנציאל לחלקן) "כרוב" המילה למשל( קבאק לטעויות לקסיקלי

) למילה תנועה אות הוספת בעקבות "שורטות" -כ להיקרא שיכולה "שורטת" המילה למשל( בלבד

 שיכולה "מכון" המילה למשל( לפחות קבאק טעויות של סוגים שני לביצוע לקסיקלי פוטנציאל ולחלקן

 תנועה אות החלפת בעקבות "מכין" -כ וגם במילה תנועה אות נדידת בעקבות "מוכן" -כ להיקרא

 הלקסיקליות התגובות מספר, קרי( המילה של הפוטנציוקבאקיות מידת האם לבדוק כדי). במילה

 הטעויות שיעור על המשפיע משמעותי משתנה ההינ) השונות הקבאק טעויות של בעטיין האפשריות

 המשתתפים של הקבאק טעויות שיעור את סיכמנו, קבאק דיסלקסיית בעלי שמבצעים קריאה באמות

 הלקסיקליות התגובות' מס לפי בחלוקה, ביצעו אותם קיימות מילים של הקולית הקריאה מבדקי בכל

 . אלו טעויות של בעטיין האפשריות

 מהמשתתפים אחד כל עבור, ראשית – פוטנציוקבאקיות אפקט של תוצאות ניתוח זה מעידות על קיומו

במילים עם פוטנציאל לקסיקלי ליצירת טעות קבאק אחת או יותר  יותר גבוה קבאק טעויות אחוז נמצא

 בממוצע 2.8%(לעומת אחוז טעויות הקבאק שביצעו במילים ללא פוטנציאל זה , )בממוצע 11.1%(

כך שיעור טעויות , ליצירת טעויות קבאק פשרויות לקסיקליותשלמילה יותר א כלכ, שנית). בלבד

טעויות קבאק  p < .001 F(2,42) = 21.95,( )7.9%(במובהק הקבאק שביצעו המשתתפים גבוה יותר 
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טעויות קבאק בממוצע  14.1%בממוצע עבור מילים עם פוטנציאל אחד ליצירת טעות קבאק לעומת 

  .)ם ליצירת טעויות אלותר פוטנציאליעבור מילים עם שניים ויו

 ליצירת לקסיקלי אלפוטנצי ללא במילים גם קבאק טעויות ביצעו רבים שמשתתפים לציין יש, בנוסף

 שנקראה "מסורק" המילה למשל( לקסיקלית שאינה לתגובה, לפיכך, שהובילו טעויות, אלו טעויות

 .בהמשך נדון זה בממצא). "מסרוק"התפל  כמילת

 
 התגובה לקסיקליות

 טעויות של יותר גבוה שיעור על ההמצביע תגובות הקריאההתגובה היא תכונה של  יקליותלקס

 נויהשוו, זה אפקט לבדוק כדי. תפל מילות היוצרות טעויות של מאשר, בשפה קיימות מילים היוצרות

 תגובה( תפל מילות שייצרו התגובות לאחוז) לקסיקלית תגובה( קיימות מילים שיצרו התגובות אחוז בין

 קיימות מילים קריאת מבדקי בכל המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות כ"סה מתוך) לקסיקלית לא

  .שביצעו תפל ומילות

 טעויות יותר ביצעו הנבדקיםכל  – לקסיקליות התגובה אפקט תוצאות ניתוח זה מעידות על קיומה של

בקריאת מילים קיימות . תפל למילות המובילות קבאק טעויות מאשר קיימות למילים המובילות קבאק

טעויות לא  13.8%ממוצע של טעויות לקסיקליות לעומת  84.8% בממוצע ביצעו המשתתפים

, הקודם בסעיף שצויין כפי, זאת עם .)t(21) = 14.61, p < .001(הבדל שנמצא מובהק  ,לקסיקליות

 שמילים כך על וודאי באופן המצביע דבר, תפל למילות שהובילו קבאק טעויות ביצעו רבים נבדקים

לא נמצא הבדל מובהק בקריאת מילות תפל , מעבר לכך. לקסיקלי-מסלול הקריאה התת דרך נקראו אלו

לבין אחוז טעויות הקבאק שהובילו ) בממוצע 53%( בין אחוז טעויות הקבאק שהובילו למילים קיימות 

 אינן קבאק טעויותש כך על מעיד זה ממצא ).t(21) = .57, p = .57) (בממוצע 47%(למילות תפל 

 .)לאור העובדה שהפלט הפונולוגי שלהם תקין( הלקסיקלי המסלול דרך מקריאה כתוצאה נוצרות
 

 או LPD דיסלקסייתכגון , דיסלקסיה אחרת מוכרתמ נובעות תנועה אותיות בקריאת הטעויות האם

 ?קשבית דיסלקסיה

 
 LPD דיסלקסיית

האם ניתן . המילה בתוך תנועות נדידת היא יאהקר באמות קושי המאפיינות הקריאה מטעויות אחת

 בפונקציית מקושי כתוצאה הנגרמת, LPD דיסלקסייתשל נבדקינו ב נדידת התנועה טעויותלתלות את 

במחקרים שבדקו את דפוס הנדידות של אותיות ? אורתוגרפי-הויזואלי נתח של במילה האותיות מיקום

צאה נטייה לטעויות רבות יותר בתנועות מאשר לא נמLPD במילה אצל קוראים בעלי דיסלקסיית 

 ערכנו, כדי לבחון זאת שוב .)Friedmann & Rahamim, 2007;2009, רחמים ופרידמן(בעיצורים 

נבדקים  18עבור נדידיות ה מיליםה 232 קריאת במבדקבין שיעור נדידת עיצורים לתנועות השוואה 

 קידר של ממחקרן נלקחואלו  נבדקים של קריאהה נתוני(ללא קבאק  LPD נוספים הלוקים בדיסלקסיית

 9.7%עשו  LPDהנבדקים עם , בחישוב מתוך הפוטנציאל לנדידת תנועות ועיצורים .)2011, ופרידמן

נדידות תנועה מתוך  8% -נדידות עיצור מתוך המילים עם פוטנציאל לקסיקלי לנדידת עיצורים ו

 עבור, מעבר לכך .)t(17) = 1.63, p = .12( מובהקהפרש שאינו  ,המילים עם פוטנציאל לנדידת תנועות
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נמצא שיעור גבוה יותר במובהק של  ,זהעבור מבדק תקינים ששימשו כנבדקי ביקורת הקוראים ה 136

. )p < .01 ,χ2 > 6.17(טעויות נדידה דווקא באותיות עיצור ביחס לטעויות הנדידה של אותיות תנועה 

 לשיעור נצפה ,LPD דיסלקסיית של תוצאה הן המשתתפים לש תתנועוה נדידת טעויות אכן אם, לפיכך

 באותיות נוספות לטעויות נצפה לא וכן, תנועותביחס ל בעיצורים נדידה טעויות שלאו אף גבוה  דומה

 . LPD לדיסלקסיית אופייניות שאינן והחלפות הוספות, השמטות כמו, תנועה

אחוז  אתהשווינו , LPDות מדיסלקסיית כדי לבחון אם טעויות הקבאק שביצעו המשתתפים נובע

הוספות והחלפות של אמות , השמטות( אחרות קבאק וטעויות תנועה נדידת, עיצור נדידת טעויות

10Fנדידיות מילים 232 קריאת במבדק ביצעו שהמשתתפים )קריאה

  .שיעור זה בקרב נבדקי הביקורתל 10

 :LPDים אינן נובעות מדיסלקסיית תוצאות השוואה זו מעידות כי טעויות הקבאק שביצעו המשתתפ

שכזכור היה ללא דיסלקסית שטח , רוחמ מלבד(שביצעו מבדק זה  המשתתפים 14 כל עבור, ראשית

 במקביל LPD מדיסלקסיית הסובלים משתתפיםה שמונובהם ) ולכן ללא טעויות קבאק במילים קיימות

 משיעור במובהק גבוה היה) צעבממו 6.6%(שאינן נדידה  הקבאק טעויות שיעור ,לדיסלקסיית קבאק

 השמטה ,הוספה טעויות ).p < .002 ,t > 4.7() בממוצע בלבד 0.5%( הביקורת קבוצתאלה ב טעויות

 בנדידה רק שמאופיינת, LPD דיסלקסיית י"ע מוסברות להיות יכולות אינן קריאה אמות של והחלפה

 מנבדקי עיצור נדידת עויותממשתתפי מחקר זה לא ביצעו יותר ט 12, שנית. במילה אותיות של

 שיעור טעויות ,עם זאת. LPDדבר המעיד על כך שאין להם כלל דיסלקסיית , במבדקי הסינון הביקורת

 6%(נדידיות המילים הבמבדק קריאת  שביצעו את LPDל ששת הנבדקים ללא התנועה ש נדידת

 כמו ,)p < .005 ,t > 2.5() בממוצע בלבד 0.6%( הביקורת קבוצת של מזה במובהק גבוה היה) בממוצע

 את מבדק קריאת המיליםצעו ישב המשתתפיםעבור רוב  ,ולבסוף .אחרות קבאק טעויות עבור גם

בהשוואה , נמצאו טעויות רבות יותר במובהק בנדידות תנועה ביחס למספר הנדידות הכולל, הנדידיות

 . )p < .02 ,χ2 > 5.79( ליחס זה בקרב נבדקי הביקורת

 

 יתקשב דיסלקסיה

 יותר נמצאת נתון שבזמן כך, מילים רשימות של בצורה למשתתפים מועברים השונים הקריאה מבדקי

, תנועה אותיות כוללות ועברוהש במבדקים המילים שרוב מאחר. שלהם הראיה בשדה אחת ממילה

 של הראיה בטווח הנמצאות אחרות ממילים מנדידתן כתוצאה לנבוע יכולות אלו באותיות טעויות

 כתוצאה הנגרמת ,קשבית דיסלקסיה לבעלי אופייניות מילים בין אותיות של נדידה טעויות. אהקור

 בעלי הם המשתתפים האם לבדוק כדי. הויזואלי נתח של במילה האותיות שיוך בפונקציית מליקוי

 להם העברנו, הקשבית הדיסלקסיה י"ע מוסברות שלהם הקבאק טעויות האם ולבחון זה מסוג ליקוי

 30-בנוסף ל, קשבית לדיסלקסיה ספציפי באופן הרגיש מילים זוגות 120 של קולית ריאהק מבדק

 15 -נמצא שזוגות מילים אלה  150 -שיעור הטעויות ב בבחינת .זוגותה סינון במבדק הזוגות שקראו

 ים בין מיליםעיצור נדידת טעויותהם ביצעו  – ממשתתפי המחקר אינם סובלים כלל מדיסלקסיה קשבית

 . הביקורת נבדקי של טעויותיהם משיעור במובהק שונה אינוש עורבשי

 תוצאה הם קשבית דיסלקסיה בעלישנמצאו  המשתתפים 7 של הקבאק שטעויות ההנחה את לשלול כדי

                                                           
 6-ו,  LPDדיסלקסייתהנבדקים שנמצאו במבדקי הסינון כבעלי דיסלקסיית קבאק ללא  10מתוך  8י "מבדק זה בוצע ע  10

 . LPD דיסלקסייתל במקבילדיסלקסיית קבאק  שנמצאו במבדקי הסינון כבעליהנבדקים  12מתוך 
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 כנדידה להסביר ניתן שלא אלו משתתפים שעשו הקבאק טעויות שיעור אתרק  חישבנו, זה ליקוי של

 נבדקי בקרב זה טעויות לשיעור והשווינו, הראיה בטווח נמצאותה אחרות ממילים תנועה אותיות של

 ישנן קשבית דיסלקסיה בעלי שהם המחקר משתתפי שלכלתוצאות השוואה זו הראו  11F11.הביקורת

 שיעור ).בממוצע 8.8%( קשבית דיסלקסיה י"ע מוסברות להיות יכולות שאינן רבות קבאק טעויות

בממוצע  0.2%( הביקורת קבוצת נבדקי של הקבאק ויותטע משיעור במובהק גבוה הינו זה טעויות

 עשוי להתקיים קריאה באמות סלקטיבי שקושי כך על מעיד זה ממצא. )p < .002 ,t > 3.5() בלבד

אך המסקנה החשובה היא שדפוס הטעויות בתנועות אינו יכול להיות , קשבית לדיסלקסיה במקביל

 .מוסבר על ידי דיסלקסיה קשבית

-הויזואלי נתחהשוללות את מיקום הליקוי הגורם לדיסלקסיית קבאק ב יותועדשה ייןיש לצ, לסיום

שדפוס הטעויות בתנועות של  חיזוק נוסף לכך הוותמ, )כפי שפורטו בסעיפים הקודמים( אורתוגרפי

דיסלקסיות , LPDשבית או דיסלקסיית י דיסלקסיה ק"משתתפי המחקר אינו יכול להיות מוסבר ע

 .ברכיב זה מליקויהנגרמות כתוצאה 

 שמא אובאמות קריאה  סלקטיבית מדיסלקסיה נובעות אכן תנועה אותיות בקריאת הטעויות האם

 ? אחרים שפתיים או טיבייםיקוגנ בליקויים מקורן
 

 כללית ויזואלית לקות של חלופי הסבר פסילת

 אותיות(' י-ו 'ו האותיות של הויזואליים ממאפייניהן נובע קריאה באמות הקושי האם לבדוק כדי

) כקווים נראות מסויימים ובגופנים, בעברית האותיות לשאר יחסית במרחב מצומצם מקום שתופסות

, ויזואלית מלקות נובע תנועה באותיות המשתתפים של הקריאה טעויות לפיו חלופי הסבר ולשלול

 :זה מחקר לצורך שנבנה מספרים של קריאה מבדק למשתתפים העברנו

. מספרים 50תבקשו המשתתפים לקרוא בקול רם הבמבדק זה  .קולית של מספריםקריאה : 212זוז 

מהמילים שנתבקשו המשתתפים לקרוא  50-מספרים אלו נבנו כך שיהיו דומים במאפיינים ויזואלים ל

המספרים נבנו כך . 'הכוללות את האות ו, במבדק קריאה קולית של מילים עם פוטנציאל לטעויות קבאק

תופיע באותו מקום יחסי  1שהספרה , פר ספרותיהם למספר האותיות במילים שנבחרושיהיו זהים במס

נראית בדיוק  1שבו הספרה  SF New Republicונבחר הגופן , הופיעה במילה' במספר כמו שהאות ו

היא  אם התקלה, )212 זוז( 'האות ובגופן זה נראית ויזואלית בדיוק כמו  1מאחר שהספרה . 'כמו האות ו

 .ית כללית היא אמורה לחול על שני סוגי הגירוייםויזואל

, נדידות טעויות מבצעים הם האם לבדוק במטרה המשתתפים של הקריאה מבדקי כל נותחו, בנוסף

 . 'י-ו' ו לאותיות דומים הויזואליים שמאפייניה) נון סופית( 'ן האות של והחלפות, השמטות, הוספות

 בלבד אחת טעות שעשתה שרגמ מלבד( 'ן האות או 1 רההספ בקריאת טעות אף ביצעו המשתתפים לא

', א-ו' ה התנועה אותיות בקריאת טעויות ביצעו שהמשתתפים העובדה, בנוסף. )'ן האות השמטת של

 הקבאק שטעויות לכך נוספת אינדיקציה מהווה', י-ו' ו לאותיות מאשר שונים ויזואלים מאפיינים שלהן

 .כללית יזואליתו לקות של תוצאה אינן המשתתפים של

                                                           
 54 -צירת מילה קיימת אחרת בעטיין של טעויות אלוכ המילים בעלות פוטנציאל לי"סהל ביחס נקבע הטעויות אחוז 11

מילים בעלות פוטנציאל לקסיקלי  197 -ו, מילים בעלות פוטנציאל לקסיקלי לטעויות קבאק שונות במבדק סינון זוגות
 ).המבדקים שני עבור מילים 251 כ"סה( קשבית דיסלקסיה לאיתור מילים זוגותלטעויות אלו במבדק 
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 שמיעתי ליקוי של חלופי הסבר פסילת

 בחוסר ביטוי לידי הבא שמיעתי מליקוי נובעות קולית בקריאה תנועה באותיות טעויות האם לבדוק כדי

 דומות תפל מילות קריאה בין מערב שאינו הכרעה מבדק למשתתפים העברנו, תנועות בין הבחנה

 :זה מחקר לצורך במיוחד נבנהש, שהוצגו אודיטורית פונולוגית ושונות

, אחת הברה בנות תפל מילות של זוגות 35 למשתתפים אודיטורית וצגוה זה במבדק .שמיעתית הבחנה

-ו" ִטיד"למשל זוג המילים ( בלבד אחת בתנועה מהשניה שונה אחת מילה שבהם זוגות 20 מתוכם

 תבקשוה המשתתפים. ")ִּפיג"-ו" יגּפִ "המילים  גלמשל זו( זהות המילים שתי שבהם זוגות 15-ו, ")טֹוד"

 . מזו זו שונה נשמעות שהן או הדבר אותו נשמעות הן האם מילים זוג כל עבור להכריע

 את שולל זה ממצא. טעויות ללא מושלם באופן זה מבדק ביצעו הכלל מן יוצא ללא המשתתפים כל

 .שמיעתי מליקוי נובעים המשתתפים של הקבאק שטעויות החלופי ההסבר

 
 בקריאה מורפולוגי ליקוי של חלופי הסבר פסילת

 באותיות הליקוי האם בדקנו, מורפולוגי בתפקיד בעברית תכופות משמשות תנועה שאותיות מאחר

אם הקושי בקריאת אותיות תנועה נובע מתפקידן . בקריאה מורפולוגי מליקוי חלק הוא תנועה

בקריאת רכיבים מורפולוגיים יתבטא באופן  נצפה שהקושי, ולא מכך שהן אותיות תנועה, המורפולוגי

 מילים של קריאה מבדק למשתתפים העברנו לפיכך ,דומה גם באותיות עיצוריות בתפקיד מורפולוגי

 .ותנועתיות עיצוריות מורפמות עם מילים הכוללות מורפולוגית מורכבות

 152 רם בקול רואלק המשתתפים תבקשוה זה במבדק .תמורכבות מורפולוגי מילים של קולית קריאה

 76 מתוכן, )0.64: תקן סטיית, 4.9: ממוצע( אותיות 6–4 של באורך, מורפולוגית מורכבות מילים

 מעיצורים המורכבות מורפמות בעלות מילים 76-ו אהוי אותיות הכוללות מורפמות בעלות מילים

, המילה בשורש זהותו כל זוג כלל שתי מילים שהי. נבנה מזוגות מינימאליים של מיליםמבדק זה . בלבד

נבדלו אך ורק בהאם האות המורפולוגית היתה תנועה או ו, האותיות ובמספר במילה המורפמה במיקום

 מורכבות מילים ששתיהן מאחר, "מרתש" למילה כמקבילה נבחרה "מרהש" המילה, למשל. עיצור

 מורפמה ולשניה, )'ה( תנועה אות הכוללת מורפמה שלאחת בכך רק מזו זו הנבדלות מורפולוגית

התייחס אך ורק לאות המורפולוגית שהיתה עיצורית או זה  מבדק עבור הטעויות ניתוח). 'ת( עיצורית

 זוג כל בין המושוות למורפמות ישירות נוגעות שאינן ותנועות בעיצורים טעויות נותחו לא. תנועתית

 .מילים

 הטעויות מספר הנבדקים שאר ואצל, עיצוריות במורפמות טעויות כלל ביצעו לא הנבדקים רוב

 במורפמות שביצעו הטעויות שיעור, בנוסף). טעויות בלבד 3–1( נמוך הינו עיצוריות במורפמות

 ).בממוצע בלבד 0.9%( עיצוריות במורפמות הטעויות משיעור יותר גבוה )בממוצע 4.8%( תנועתיות

מורפולוגי  מליקוי בעותנו המשתתפים של הקבאק לפיו טעויות החלופי ההסבר את שולל זה ממצא

 ביטוי לידי שבא ליקוי, הגרפמי הקלט בבאפר הליקוי של מיקומו את זה ממצא שולל, בנוסף. בקריאה

 ).2007, ופרידמן שטרנברג( מורפולוגיות בטעויות השאר בין
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 ?בלבד עברית בקריאת ייתבטא כן ועל, העברית השפה של מייחודה נובע קריאה באמות קושי האם

 במילה תנועות של הייצוג בתת קבאק דיסלקסיית ורמק שלילת

 בשונה זאת, תנועות של יצוג-בתת המאופיינת, "עמוקה" שפה היא מנוקדת הלא העברית השפה

 השפה של זה מאפיון נובע תנועה אותיות בקריאת הקושי האם לבדוק כדי. אחרות רבות משפות

 תנועות של ייצוג והיעדר יצוג של ותהחופשי את יתר הכללת מכלילים שהנבדקים כלומר( העברית

 נבדקים 8-ל( באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים של קריאה מבדק למשתתפים העברנו, )הכתובה במילה

  :תנועה אותיות י"ע מיוצגות במילים התנועות כל ושב, )באנגלית לקרוא יודעים אשר

 המשתתפים התבקשו זה במבדק .באנגלית קבאק לטעויות פוטנציאל עם מילים של קולית קריאה

 אחת מילה לפחות ישנה המטרה ממילות אחת כל עבור. באנגלית כתובות מילים 44 רם בקול לקרוא

 קבאק לדיסלקסיית האופייניות טעות של בעטיה להיווצר שיכולה, האנגלית בשפה הקיימת נוספת

 ”bug“ -כ ראתיק ”big“ המילה, למשל). תנועה אותיות של הוספה או השמטה, החלפה, נדידה(

המילה , תנועה אות מנדידת כתוצאה ”from“ -כ תיקרא ”form“ המילה, תנועה אות מהחלפת כתוצאה

“rat”, כ תיקרא- “rate” והמילה, תנועה אות מהוספת כתוצאה “could”, כ תיקרא- “cold” כתוצאה 

  .תנועה אות מהשמטת

, העברית בשפה לביטויו בדומה נגליתהא בשפה ביטוי לידי בא קריאה באמות הקושי האם לבחון כדי

 מילים של הקריאה במבדק המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות שיעור את תחילה נויהשוו

 .בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת זה לשיעור, באנגלית פוטנציוקבאקיות
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 ואהבהשו באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים של קולית בקריאה הקבאק טעויות שיעור. 8תרשים 

 בעברית פוטנציוקבאקיות למילים

 

 מילים בקריאת גבוה קבאק טעויות שיעור שלנבדקים לראות ניתן 8 בתרשים מהתבוננות

 שלהם הקבאק טעויות משיעור גבוה אף שיעור שהוא) 52% -ל 16% בין( באנגלית פוטנציוקבאקיות

 קבאק שדיסלקסיית כך על דמעי זה ממצא). 26% -ל 3% בין( בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת

 שהשפה היות, בנוסף. העברית השפה את המאפיין תנועות של הייצוג-מתת כתוצאה נגרמת אינה



95       דיסלקסיית קבאק

 זו בשפה שלהם שהלקסיקון לכך גבוהה סבירות ישנה, המחקר משתתפי של האם שפת אינה האנגלית

, לפיכך. אנגלית יאתבקר לקסיקלי-מסלול הקריאה התתב יותר רב שימוש עשו ולכן, בלבד חלקי הינו

 באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת הנבדקים שביצעו הקבאק טעויות שיעור הממצא שלפיו

 לכך נוספת עדות מספקת בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת שלהם הקבאק טעויות משיעור גבוה

 ביצעו גם תפיםהמשת. לקסיקלי-מסלול הקריאה התתב בליקוי הינו הקבאק דיסלקסיית של שמקורה

 .זו סברה םהתואממצא , )בממוצע 22.7%(בקריאת אנגלית  רבות שטח טעויות

 מבעיה חלק אינו באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים קריאת במבדק קריאה באמות שטעויות לוודא כדי

 נזכיר. זה מבדק בקריאת המשתתפים של הטעויות דפוס את בדקנו, האנגלית השפה בקריאת כללית

 לא בשפה רגולריות-לאי שקשורות כלומר טעויות, באנגלית תנועה אותיות בקריאתשטח  טעויותש

 .קבאק לטעויות נחשבו

 ,)בממוצע 33.2%(בתנועות של הנבדקים  טעויותה שיעורכי בבחינת דפוס הטעויות במבדק זה נמצא 

  ).t(7) = 6.34, p < .001( )בממוצע בלבד 4%(הינו גבוה במובהק משיעור הטעויות שלהם בעיצורים 

 של והוספות החלפות, השמטות, נדידות כלל זהדפוס  ,בעבריתטעויות הקבאק שלהם  דפוסל בדומה

 מילים בקריאת המשתתפים של הגבוה הקבאק טעויות ששיעור כך על מעיד ממצא זה. תנועה אותיות

 בה הקבאק קסייתלדיסל נוספת עדות מהווה אם כי, האנגלית השפה בקריאת מבעיה נובע אינו באנגלית

  .לוקים הם

 

 במילה תנועות של לנטיותובאמביו קבאק דיסלקסיית מקור שלילת

 באמביוולנטיות גם מאופיינת מנוקדת הלא העברית השפה, תנועה אותיות של הייצוגיות-לתת בנוסף

 כדי. כל אות תנועה יכולה להיות מומרת לעיצור או לאחת מכמה תנועות, כלומר, אותיות תנועה של

 ,הנדידה טעויות שיעור את בדקנו, זו מאמביוולנטיות נובע תנועה אותיות בקריאת הקושי האם לבדוק

 הן שאף' ש-ו' פ' כ' ב העיצוריות באותיות המשתתפים שביצעו, החלפה או הוספה, השמטה

12F.העברית בשפה אמביוולנטיות
12

אם אמנם הקושי באותיות אהוי נובע מהאמביוולנטיות שלהן ולא  

הטעויות עבור ניתוח  אחוז". בכפש"נצפה לשיעור דומה של טעויות באותיות , אותיות תנועה מהיותן

הקולית של מילים כ מילות המטרה המכילות אותיות אלו בכל מבדקי הקריאה "סהל ביחס נקבע ,זה

  .שביצע כל אחד מהמשתתפיםקיימות 

 ביחס, )בממוצע בלבד 0.2%( מאוד נמוך נמצא" בכפש" באותיות המשתתפים טעויות שיעור

 אמות של היותן בעובדת שאין כך על מעיד זה ממצא. )בממוצע 15.9%(באותיות אהוי  לטעויותיהם

 .המשתתפים אצל קריאה באמות הקושי את היוצר גורם להוות בכדי ולנטיותואמבי בעברית קריאה

 היותה מעובדת, ריק, העברית השפה של מייחודה נובע אינו קריאה באמות שהקושי לכך נוספת עדות

 13F13.רומיב של הקריאה בביצועי למצוא ניתן, תנועה אותיות של לנטיותוואמביו ייצוג-בתת מאופיינת

 בינלאומי ס"בבי מהגר בתור. דינקה היא שלו האם ושפת סודן בדרום שנולד 18 בן נער הוא רומיב

 ספר-בבית למד םש לישראל עבר מכן לאחר ורק, ובערבית באנגלית לקרוא ללמוד החל, במצרים

                                                           
היות  זה בניתוח נדידה טעויות נכללו לא וגלשמ בררמ, אלצמ, יהומ, מעגמ, רומיב, יוחו, האר, שחה, עמנד עבור 12

 ).1 טבלה ראו( לוקים הם בה LPD דיסלקסיית של תוצאה להיות יכולה אלו עיצורים שנדידת
 .תודה לגלי אלנבלום שהפנתה אלינו את רומיב 13
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סינון  מבדק לו הועבר ובאנגלית בעברית רומיב של הקריאה למבדקי בנוסף, לפיכך. העברית בשפה

 27, מילים קיימות 157שכלל ) 2009, חנא-פרידמן וחדאד –מתוך סוללת תלתן ערבית ( בערבית קריאה

 בה התנועה אותיות של היותן היא הערבית השפה של ממאפיניה אחד. זוגות מילים 23-מילות תפל ו

 של הקריאה במבדקי. לנטיותואמביו אינן הן כלומר, לפונמות מגרפמות ערכית חד להמרה ניתנות

בקריאת  55%, בקריאת מילים קיימות 27.4% על העומד קבאק טעויות שיעור נתגלה בערבית רומיב

, נדידות כלל אקקב דיסלקסיית של למאפיניה ובהתאם ,בקריאת זוגות מילים 19.5% -מילות תפל ו

  .במילה תנועה אותיות של והחלפות השמטות הוספות

שבקריאתה , בריתגם בע פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת קבאק טעויות של גבוה שיעור היה רומיבל

 ביצע שרומיב העובדה. טעויות קבאק 34.1%שבה היו לו , תאנגליוגם ב ,טעויות קבאק 26.4%עשה 

, אנגלית ,עברית – השפות שלוש בכל פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת קבאק טעויות של גבוה שיעור

: העברית השפה של ייחודיותהמ ה נגרמת כתוצאהאינ קבאק דיסלקסייתש מעידה על כך, וערבית

 ייצוג במילה התנועות לכל שבה(טעויות הקבאק הרבות שביצע רומיב בקריאה באנגלית , ראשית

הייצוגיות של -כך שדיסלקסיית הקבאק אינה נגרמת כתוצאה מתתמעידות על  ,)אותיות של אורתוגרפי

 התנועה אותיותש(טעויות הקבאק הרבות שביצע רומיב בקריאה בערבית , שנית. אותיות תנועה במילה

מעידות על כך שדיסלקסיית קבאק גם אינה נובעת מהאמביוולנטיות של , )ערכית חד להמרה ניתנות בה

 וערבית אנגלית בשפות הקריאה לימוד את התחיל רומיבש העובדה, לבסוף. אותיות התנועה במילה

, בקריאתה ומורגלים בעברית שלהם הקריאה לימודי את שהתחילו שמשתתפים ההנחה את שוללת

 שמוביל דבר, אחרות שפות בקריאת גם העברית השפה מאפיוני הנובע הקריאה דפוס את משמרים

 . האחרונות של בקריאתן גם קבאק לטעויות

 אצל ביטוי לידי באה קבאק שדיסלקסיית כך על המעידים, לעיל המוזכרים הממצאים משלל, לסיכום

 נובע אינו קריאה באמות הקושי כי משמעי חד באופן להסיק ניתן, שונות בשפות שונים נבדקים

 .העברית השפה של מייחודה

 ?קבאק בדיסגרפיית תלווה בהכרח קבאק דיסלקסיית האם

באותיות עד כה דיווחו על קושי  אותיות תנועהיחידים בספרות שעסקו בקושי בהמחקרים ה, כאמור

מאחר  .)Cotelli et al., 2003; Cubelli, 1991() דיסגרפיית קבאק(הבא לידי ביטוי בכתיבה תנועה 

שבא לידי , שהקושי באותיות תנועה יתכן, שמשתתפי המחקר הם בעלי דיסלקסיית קבאק התפתחותית

 האם לבדוק כדי .עלול להשפיע גם על יכולות הכתיבה שלהם, י רכישת הקריאהביטוי כבר בשלב

מתוך  כתיבה מבדקי למשתתפים העברנו, בכתיבה דומה בקושי בהכרח מלווה קבאק דיסלקסיית

–76( קיימות מילים שכללו )2007, ויכיני גביעון, פרידמן( דיסגרפיות לאיבחון בטריית תלתן כתיבה

 .)מילים 28( תפל לותומי) לנבדק מילים 102

 2 ונמצא 14F14,עיצוריםלעומת טעויותיהם בכתיבת  תנועותכתיבת בהמשתתפים  טעויות בסיכום

משתתפים בעלי שיעור טעויות  5-משתתפים בעלי שיעור טעויות נמוך גם בעיצורים וגם בתנועות ו

 9-ל. קבאק דיסגרפיית בעלי אינם הםניתן להסיק ש לפיכך ,גבוה יותר בעיצורים ביחס לתנועות

                                                           
טעויות השטח של המשתתפים לא  לפיכך, גרפיית שטחכל הנבדקים שביצעו את מבדקי הכתיבה התגלו כבעלי דיס 14

 . נכללות בסיכום הטעויות
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 כבעלי חשודים הם לפיכך ,שיעור טעויות גבוה יותר בתנועות ביחס לעיצוריםאחרים היה משתתפים 

 בדיסגרפיית מלווה בהכרח אינה קבאק שדיסלקסיית כך על מעידים אלו ממצאים .קבאק דיסגרפיית

  .עובדה זו מחזקת את קיומם של מודולים נפרדים לקריאה ולכתיבה. קבאק

 

 דיון

 באמות סלקטיבי בקושי המאופיינת דיסלקסיה – קבאק דיסלקסיית לראשונהה ותוארה אותר זה רבמחק

הדיסלקסיה נמצאה ונבדקה לעומק . המחקרית בספרות לקיומה עדויות נמצאו לא כה שעד – קריאה

, החלפות, נדידות כללו המחקר משתתפי שביצעו הטעויות סוגי. דוברי עברית נבדקים 22אצל 

. עיצוריות באותיות שלהם הקריאה טעויות על העולה בשיעור, קריאה אמות של ספותוהו השמטות

 זה לבין תנועה אותיות בקריאת המחקר משתתפי של טעויותיהם שיעור בין מובהק הבדל נמצא, בנוסף

ללא , מהנבדקים היתה דיסלקסית קבאק טהורה לשלושה. דיסלקסיה בעלי שאינם ביקורת נבדקי של

. בלבד ית שטחידיסלקסית קבאק שנלוותה אליה יולשבעה אחרים היתה דיסלקס, תדיסלקסיה נוספ

 מודולים של קיומם את המחזק ממצא, ית קבאק ללא דיסגרפיית קבאקים היתה דיסלקסנבדקילרבים מה

, שהיא כל מוחית מפגיעה סבל לא מחקרה משתתפיאף אחד מש לציין יש .ולכתיבה לקריאה נפרדים

 .התפתחותית קבאק ייתדיסלקס בעלי הם לכן

 קבאק דיסלקסיית של לקיומה הוכחות

. תנועה אותיות בקריאת סלקטיבית לקות של קיומהאת  המוכיחות רבות עדויות נמצאו זה במחקר

: פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת המשתתפים של ביצועיהם בבחינת התגלה ראשון חשוב ממצא

 16% של בשיעור תנועה אותיות של והחלפה הוספה ,השמטה ,נדידה טעויות ביצעו המשתתפים

 משיעור במובהק גבוה נמצא זה שיעור. תפל במילות בממוצע 30% ושל קיימות במילים בממוצע

 במילים בלבד קבאק טעויות 1% מבצעים' ה בכיתה שאפילו, הביקורת קבוצות נבדקי של הטעויות

 המחקר משתתפי של הקריאה טעויות ששיעור נמצא, בנוסף. תפל במילותטעויות קבאק  3%-ו רגילות

 שאף כך על העידו נוספים ממצאים .עיצוריות באותיות טעויותיהם משיעור גבוה היה תנועה באותיות

 –ליקוי מורפולוגי בקריאה  או, שמיעתי ליקוי, כללי ויזואלי ליקוי בעל אינו המחקר ממשתתפי אחד

 .דיסלקסיית קבאקהיחודיים לבעלי הקשיים פק הסבר חלופי לחלק מלס יםיכולליקויים שהיו 

 כתוצאה נגרמת אינה קבאק שדיסלקסיית כך על מעידים זה ממחקר שנובעים נוספים חשובים ממצאים

 או, מילה בתוך נדידה של רבות טעויות בהפקת שמאופיינת, LPD דיסלקסיית כמו אחרות מדיסלקסיות

 הראיה בטווח הנמצאות שונות מילים בין אותיות נדידת של בטעויות המאופיינת ,קשבית דיסלקסיה

הראינו שדיסלקסית  .אלו ללקויות במקביל להתרחש יכולה קבאק דיסלקסיית, לכך ומעבר, הקורא של

וכן על ידי כך שהוכחנו , בעיצורים LPDכי לחלק מנבדקינו כלל לא היתה  LPD -קבאק אינה נגרמת מ

 טעויות שהמשתתפים ביצעו ,לי אורתוגרפישטעויות הקבאק אינן נגרמות מליקוי בשלב הנתח הויזוא

נוספות באותיות תנועה מלבד נדידה  טעויות הפיקוושהם , בעיצוריםנדידה רבות יותר בתנועות מאשר 

 הקבאק דיסלקסיית של מקורה אתגם  שוללים זה מחקר ממצאי .השמטה והוספה, טעויות החלפה –

 שיעור –קשבית  דיסלקסיה בעלי אינם המחקר משתתפי 22 מתוך 15, ראשית: קשבית בדיסלקסיה

. הביקורת קבוצת זה בקרב משיעור במובהק שונה נמצא לא שביצעו מילים בין העיצורים נדידת טעויות
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 גבוה בשיעור קבאק טעויות ביצעו קשבית דיסלקסיה כבעלי שנמצאו המחקר משתתפי 7, בנוסף

 באמות טעויות אותן את הקבאק טעויות מסך הפחתנו כאשר גם הביקורת נבדקי של מזה במובהק

 . שלהם הראיה בטווח הנמצאות אחרות ממילים אלו של מנדידתן לנבוע יכולות שהיו קריאה

 
 קבאק לדיסלקסיית גורם אשר הקריאה במודל הליקוי של מיקומו

 אשר הקריאה במודל הליקוי של מיקומו את לזהות היה זה במחקר ביותר המשמעותיים האתגרים אחד

 רבים מבדקים ביצעו המשתתפים. קריאה באמות המחקר משתתפי של הגבוה הטעויות ורלשיע גורם

 הפלט בבאפר פגיעה, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח פגיעה: ללקות אפשריים מיקומים 3 לבחון במטרה

 . פונמי-הגרפמי בממיר ופגיעה הפונולוגי

 את ישירות הבודקים םבמבדקי המחקר משתתפי שביצעו קריאה באמות הטעויות ששיעור העובדה

 הגבוה הטעויות לשיעור ביחס מאוד נמוך היה) שניה אות וזיהוי שונה-זהה( אורתוגרפי-הויזואלי הנתח

 בקריאה הקבאק טעויות לשיעור וביחס ,בנתח שימוש כלל מצריך שאינו הסינתזה במבדק שביצעו

 . אורתוגרפי-הויזואלי נתחב ממוקם אינו קבאק לדיסלקסיית גורם אשר שהליקוי כך על מעידה קולית

בדקנו  כאשר. באפר הפלט הפונולוגיב ממוקם אינו קבאק לדיסלקסיית גורם אשר הליקויהוכחנו גם ש

הביצוע שלהם היה תקין , מילות תפל על חזרה במטלת, קריאה ללאשל הנבדקים  קוליה פלטאת ה

כאשר הם התבקשו לחזור  ואפילו, שלהם הם לא עשו אף טעות בתנועה הספונטני דיבורב. לחלוטין

 לקבוע לנו איפשרו אלו ממצאים. הם לא טעו כלל, פה על מילים פוטנציוקבאקיות שטעו בקריאתן-בעל

  .הפונולוגי הפלט בבאפר ממוקם אינו קבאק לדיסלקסיית המוביל שהליקוי

 האם לבחון כדי. פונמי-נותרנו עם האפשרות שמקורו של הקבאק הוא בליקוי בממיר הגרפמי, אם כך

 הקבאק טעויות שיעור את בדקנו, פונמי-הגרפמי בממיר בפגיעה הינו קבאק דיסלקסיית של מקורה

-התת במסלול קריאה המחייבת מטלה, פוטנציוקבאקיות תפל מילות בקריאת המשתתפים שביצעו

 מילות בקריאת קבאק טעויות ביצעו המחקר משתתפי. פונמי-הגרפמי בממיר שימוש, ולפיכך לקסיקלי

 ביחס המחקר משתתפי רוב עבור במובהק גבוה נמצא זה שיעור. בממוצע 30% של בשיעור לתפ

 דרך בקריאה גם לבצע שניתן מטלה, )בממוצע 16%( קיימות מילים בקריאת שביצעו הטעויות לשיעור

 שפגיעה לכך עדות מהווים אלו ממצאים. פונמי-הגרפמי הממיר את מערב שאינו, הלקסיקלי המסלול

 ולפיכך, לקסיקלי-התת המסלול דרך קריאה בזמן רק ביטוי לידי באה תנועה אותיות בקריאת סלקטיבית

מיקומה של הלקות  .זה במסלול תנועה לאותיות סלקטיבית מפגיעה כתוצאה נגרמת קבאק דיסלקסיית

לקסיקלי מעיד על כך שבנוסף למעמדן הנפרד של אותיות עיצור ותנועה בגישה -במסלול התת

 ,.Duñabeitia & Carrerias, 2011; New et al(כפי שנמצא במחקרים קודמים , ורתוגרפיללקסיקון הא

2008; Perea & Acha, 2009; Winskel, 2011(,  קיים מעמד שונה לעיצורים ותנועות גם בקריאה דרך

 מפגיעה כתוצאה נגרמת קבאק שדיסלקסיית לכך נוספת משמעותית עדות .לקסיקלי-המסלול התת

 זה מחקר משתתפי שביצעו הקבאק טעויות שיעור בבחינת נמצאה לקסיקלי-התת יאההקר במסלול

 . שטח בדיסלקסיית גם אשר לוקים



99       דיסלקסיית קבאק

 שטח ודיסלקסיית קבאק דיסלקסיית

 שטח בדיסלקסיית וללוקים, תפל ומילות חדשות מילים לקריאת משמש לקסיקלי-התת הקריאה מסלול

, לפיכך). השטח דיסלקסיית לסוג בהתאם( היחיד ואפיל או העיקרי הקריאה כמסלול זה מסלול משמש

-התת הקריאה במסלול מפגיעה כתוצאה נגרמת קבאק שדיסלקסיית לכך נוספת משמעותית עדות

 למבדקי המקבילים קבאק מבדקי בארבעה המשתתפים רוב של הביצוע שטיב מכך התקבלה לקסיקלי

 מילים הבנת, נציוקבאקיותפוט מילים קריאת, פוטנציוקבאקיות תפל מילות קריאת( השטח

 השטח דיסלקסיית לסוג תואם נמצא) פוטנציוקבאקיות מילים של לקסיקלית והכרעה, פוטנציוקבאקיות

שעושים טעויות שטח בקריאה קולית אך , בעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי אינטרלקסיקלי - שלהם

ולא במטלות הבנה והכרעה ביצעו טעויות קבאק רק בקריאה קולית , לא בהבנה והכרעה לקסיקלית

בעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי בפלט האורתוגרפי ביצעו טעויות קבאק רק בקריאה . לקסיקלית

ובעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי בלקסיקון , אך לא בהכרעה לקסיקלית, קולית ובמטלות הבנה

. הבנה והכרעה לקסיקלית, קריאה קולית –ביצעו טעויות קבאק בכל מטלות הקריאה, האורתוגרפי עצמו

לקסיקלי רק בשעה -המשתמש במסלול הקריאה התת, ללא דיסלקסיית שטח נבדק – רוחמ, בנוסף

אלו ים ממצא .ביצע טעויות קבאק רק בקריאת מילות תפל פוטנציוקבאקיות, קורא מילות תפל ואשה

 -התת ריאההק במסלול ממוקם קבאק לדיסלקסיית הגורם שהליקוי לכך משמעותית עדות יםמספק

 שהממיר נובע מכאן. זה במסלול משתמשים שהמשתתפים בשעה רק ביטוי לידי בא ולפיכך, לקסיקלי

 לקיומה נוספות חשובות עדויות. עיצור ובאותיות תנועה באותיות שונה באופן מטפל פונמי-הגרפמי

 לקסיקלי-תהת הקריאה במסלול הליקוי של למיקומו וכן, תנועה אותיות בקריאת ספציפית לקות של

  .קבאק דיסלקסיית של מאפייניה בבחינת נמצאו

  קבאק דיסלקסיית של מאפייניה

השמטה  ,הוספה ,טעויות נדידההיה של  משתתפי מחקר זהשאפיין את קריאתם של טעויות הדפוס 

בניתוח סוגי טעויות הקבאק . בהם לקחו חלקש בקול בכל מבדקי הקריאה אותיות תנועהוהחלפה של 

אחד מהמשתתפים בכל מבדקי הקריאה נמצאה התפלגות שונה של סוגי טעויות קבאק עבור שביצע כל 

ישנו ריבוי , כמו גם ברמת הקבוצה, מצאנו שעבור רוב משתתפי המחקר בנפרד, ם זאתע. כל אחד מהם

  .יחסי של טעויות נדידת תנועות במילה ומיעוט של טעויות החלפת תנועות

 קריאה באמות המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות שיעור בחינתב התגלו נוספים חשובים ממצאים

 של למיקומה בהתאם זאת, עיצורי בתפקיד קריאה באמות אלו טעויות שיעור לעומת תנועתי בתפקיד

 הן כאשר כעיצורים וגם גם כתנועות משמשות העברית בשפה קריאה אמות, כזכור. במילה האות

 כעיצורים משמשות הן המילה בתחילת מופיעות הן כאשר אך, בסופה או המילה באמצע מופיעות

התגלה , המילים הפוטנציוקבאקיות שקראו המשתתפים 14,551בניתוח מקיף שנעשה עבור  .בלבד

 לחלוטין זהה ואחרונות אמצעיות באותיות עיצורי בתפקיד קריאה באמות הקבאק טעויות ששיעור

 קריאה אמות בין הבחינו לא תתפיםשהמש העובדה. תנועתי בתפקיד קריאה באמות זה לשיעור

 ממוקמת קבאק דיסלקסיית של היותה עובדת את מחזקת, המילה ובסוף באמצע לתנועתיות עיצוריות

 דרך בקריאה רק תיתכן לכן, יללקסיק ידע מצריכה זו שהבחנה מאחר לקסיקלי-התת הקריאה במסלול

 הפלט בלקסיקון לתנועות ביסלקטי מליקוי המשתתפים של הקבאקנבע  לואי. הלקסיקלי המסלול
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 מבחינה שכן, עיצורי בתפקיד קריאה באמות לטעויות מצפים היינו לא, הפונולוגי בבאפר או הפונולוגי

  .העיצורים לשאר דומה תפקיד בעלות הן פונולוגית

 הוא לקסיקלי-התת הקריאה במסלול מליקוי נגרמת קבאק שדיסלקסיית העובדה את המחזק נוסף ממצא

 שיעור לבין הראשונות באותיות המשתתפים של הקבאק טעויות שיעור בין שהתגלה עותיהמשמ הפער

 אהוי באותיות במובהק קבאק טעויות יותר ביצעו המשתתפים. ואחרונות אמצעיות באותיות זה

 קריאה שאמות מאחר. המילה בתחילת אהוי באותיות מאשר המילה בסוף או באמצע הממוקמות

 שונה המרה חוק שקיים להניח ניתן, כעיצור בעברית המילים בכל מתפקדות המילה בתחילת שמופיעות

 השתמשו, לקסיקלי-התת המסלול דרך קריאה בזמן גם, לכן. לעיצור אותן ממיר אשר, עבורן

 באותיות עיצורי בתפקיד קריאה באמות שלהם הטעויות שיעור כן ועל זה המרה בחוק המשתתפים

 שכן, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח הליקוי של מיקומו את זה ממצא שולל, בנוסף. נמוך היה הראשונות

 אותיות של למיקומן בהתאם הקבאק טעויות בשיעור להבדל מצפים היינו לא בנתח היה אם הליקוי

  .במילה האהוי

 שיעור על המשפיעים אפקטים קיימים האם בדקנו, קבאק דיסלקסיית של מאפייניה מבחינת כחלק

 התנועה אותיות שמספר כך על מעידים זה מחקר ממצאי. המחקר משתתפי של הבקריא הקבאק טעויות

, קבאק דיסלקסיית בעלי של קריאה באמות הטעויות אחוזי בשונות משמעותי משתנה הינו במילה

 כל, ראשית: תנועה אותיות בקריאת ספציפית לקות של לקיומה נוספת אינדיקציה המהווה עובדה

 מאשר אהוי אותיות המכילות מילים עבור במובהק יותר רבות קבאק טעויות ביצעו המחקר משתתפי

 יותר רבות קבאק טעויות ביצעו המחקר משתתפי רוב ,לכך מעבר. אהוי אותיות ללא מילים עבור

 הכילו שלא שבמילים בעוד, אהוי אותיות הכילו המטרה מילות כאשר רק הביקורת מנבדקי במובהק

 אחוז, ולבסוף. הביקורת נבדקי של מזה במובהק שונה היה לא יםהנבדק טעויות שיעור אהוי אותיות

  .יותר במילה היה גדול אהוי אותיות שמספר ככל יותר גבוה היה המשתתפים של הקבאק טעויות

 שקראו המטרה שלמילות ככל –פוטנציוקבאקיות  אפקט על גם מצביעים זה מחקר של ממצאיו

 שביצעו הקבאק טעויות שיעור כך, קבאק טעויות יצירתל לקסיקליות אפשרויות יותר היו המשתתפים

. קבאק דיסלקסיית בעלי של קריאתם בדפוס נוסף כמאפיין נמצאה התגובה לקסיקליות .יותר גבוה היה

 היוצרות טעויות מאשר בשפה קיימות מילים היוצרות יותר רבות קבאק הפיקו טעויות המשתתפים

 התגובה שלקסיקליות העובדה את להסביר ניתן .צעושבי הקבאק טעויות לכלל ביחס, תפל מילות

 פוטנציוקבאקיות אפקט של קיומו עובדת את גם כמו המחקר משתתפי של קריאתם דפוס את מאפיינת

 למילים להגיע ניסו ולכן, משמעות בעלות מילים קוראים שהם לכך מודעים היו שהמשתתפים בכך

לא  קבאק טעויות של מבוטל לא בשיעור להבחין ניתן, זאת עם. שקראו בשעה בשפה הקיימות

לא נמצא הבדל מובהק בין אחוז טעויות אף ובקריאת מילות תפל , בקריאת מילים קיימותלקסיקליות 

 אלו שמילים כך על מצביעממצא זה  .שאינן לקסיקליותלבין אחוז טעויות הקבאק  הלקסיקליותהקבאק 

וקושי בבאפר (בלקסיקונים  מאוחסנות לא תפל מילות שכן, לקסיקלי-התת הקריאה מסלול דרך נקראו

 נוצרות אינן קבאק שטעויות לכך נוספת עדות מספקים אלו לפיכך ממצאים. )הפלט הפונולוגי נשלל

  .הלקסיקלי המסלול דרך מקריאה כתוצאה
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 לקסיקלי ומאפייניה על המודל לקריאת מילה-השלכות מיקומה של דיסלקסיית הקבאק במסלול התת

עם . קריאה באמות סלקטיבי בקושי המאופינות קריאה לקויות המחקרית בספרות וארות לא, כה עד

בגישה  עדויות לכך שנבדקים עם קריאה תקינה מעבדים באופן שונה עיצורים ותנועות נמצאו, זאת

 ,Duñabeitia & Carrerias, 2011; New( י הנתח הויזואלי"לאחר קידודן ע ,ללקסיקון האורתוגרפי

Araùjo, & Nazzi, 2008; Perea & Acha, 2009; Winskel, 2011 .(לים עו הנוכחימחקר הו של ממצאי

הוכחה נוספת למעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים  בספקם, בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אלו

 ממצאיו של מחקר זה משמעותיים ביותר בהרחיבם את הידוע עד כה על, מעבר לכך .בתהליך הקריאה

 קריאהה מודל, כזכור. לקסיקלי-פונמית במסלול הקריאה התת-ההמרה הגרפמית הדרך בה מתבצעת

 לקסיקלי מסלול: במקביל המיומן הקוראבהם משתמש קריאה  מסלולי שלושה מסלולי כולל-דוה

הציגו לראשונה עדויות , )2007(גביעון ופרידמן  .לקסיקלי-תת ומסלול סמנטי-לקסיקלי מסלול, ישיר

, בהמרה של תכוניות קֹוִליּות של אותיות, לקסיקלי-טיבית בתוך המסלול התתלקיומה של פגיעה סלק

המחקר הנוכחי העלה כי קיים גם  .הבאה לידי ביטוי בהחלפה בין אותיות השונות זו מזו רק בתכונית זו

. לקסיקלי-ליקוי סלקטיבי בקריאת אותיות תנועה הבא לידי ביטוי רק בזמן קריאה דרך המסלול התת

יכולה לבוא לידי ביטוי גם , לקסיקלי-להסיק כי פגיעה סלקטיבית בתוך המסלול התת ניתן צא זהמממ

לקסיקלי מטפל בנפרד באותיות עיצור -המסלול התת, כלומר. בהמרה כושלת של אותיות תנועה

, פונמית יכולה לגרום לטעויות הוספה-שבעיה פשוטה בהמרה גרפמית, יש לציין. ובאותיות תנועה

, לפיכך. נדידההטעויות  אינה יכולה להסביר את קיומן שלאך , ה של אמות קריאההשמטה והחלפ

העובדה שדפוס הטעויות המאפיין את משתתפי המחקר כולל טעויות נדידת תנועה רבות מצביעה על 

לקסיקלי ממנו סובלים המשתתפים הוא ליקוי מורכב יותר מליקוי בהמרה -כך שהליקוי במסלול התת

ניתן למשל להציע כי המסלול  ).של אות תנועה לצליל תנועה –ובאופן ספציפי ( של גרפמה לפונמה

או אולי אפילו מקבל אותם (לקסיקלי מחלק את האותיות שהוא מקבל לעיצורים ולתנועות -התת

יתכן ששלב זה . ואז מבצע תהליך של שילוב התנועות בתוך המבנה העיצורי, )מהנתחככאלה מסומנים 

וכך , כושל ומביא להשמה של תנועות במיקומים לא מתאימים ביחס לעיצוריםשל שילוב התנועות 

  .מביא לתגובה שנראית תוצאה של נדידה של תנועות

 

 עבריתהייצוג של תנועות ב ןקבאק אינו נובע מאופ

 שלא במילה תנועות ישנן, כלומר( תנועות של יצוג-בתת מאופיינת מנוקדת הלא העברית השפה

 להמרה ניתנתכל אות תנועה  ,כלומר( אותיות תנועות של באמביוולנטיותו, )תנועה תאותיו י"ע מיוצגות

 המשתתפים שביצעו הגבוה הטעויות שיעור את להסבירהיה  ניתן, לכאורה). תליותר מפונמה אח

 שדיסלקסיית להניח ומכאן, העברית בשפה תנועות של זו מייחודיות כנובעות תנועה אותיות בקריאת

 . בלבד העברית השפה בקריאת ביטוי דילי תבוא קבאק

-מתת כתוצאה נגרמות אינן המחקר משתתפי של הקבאק שטעויות כך על מצביעים זה מחקר ממצאי

 משיעור גבוה בשיעור קבאק טעויות ביצעו המשתתפים כל, ראשית: בעברית תנועות של הייצוג

 ייצוג במילה התנועות לכל שבה פהש, באנגלית פוטנציופוניות מילים בקריאת גם בעיצורים טעויותיהם

 שביצעו הקבאק טעויות משיעור גבוה אף היה זה טעויות שיעור, לכך מעבר. אותיות של אורתוגרפי

 האנגלית שהשפה שהיות, לציין יש זה בהקשר. בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת המשתתפים
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 שלהם שהלקסיקון לכך גבוהה סבירות ישנה, )רומיב מלבד( המחקר משתתפי של האם שפת אינה

. אנגלית בקריאת לקסיקלי-התת הקריאה במסלול יותר רב שימוש עשו ולכן, בלבד חלקי הינו זו בשפה

 גבוה באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת הנבדקים שביצעו הקבאק טעויות ששיעור העובדה

 העובדה גם כמו ,בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת שלהם הקבאק טעויות משיעור

 דיסלקסיית של שמקורה הקביעה את מחזקת, אנגלית בקריאת רבות שטח טעויות ביצעו שהמשתתפים

 . לקסיקלי-התת הקריאה במסלול בליקוי הינו הקבאק

: בעברית קריאה אמות של מהאמביוולנטיות נגרמות אינןגם  המחקר משתתפי של הקבאק טעויות

 בשפה אמביוולנטיות הן שאף עיצוריות אותיות, "בכפש" ותיותבא המשתתפים טעויות שיעור, ראשית

 משתתף – רומיב של הקריאה ביצועי, שנית. אהוי באותיות לטעויותיהם ביחס מאוד נמוך היה, העברית

 טעויות. השפות שלוש בכל קבאק טעויות של גבוה בשיעור אופיינו – וערבית אנגלית, עברית שדובר

ערכית  חד להמרה ניתנות התנועה אותיות שבה שפה, ערבית קריאתב רומיב שביצע הרבות הקבאק

 התנועה אותיות של מהאמביוולנטיות נובעת אינה קבאק שדיסלקסיית העובדה את מחזקות, לצליל

 . העברית בשפה

, בקריאתה ומורגלים בעברית שלהם הקריאה לימודי את שהתחילו ,מחקרה משתתפיניתן לומר ש האם

 שמוביל דבר, אחרות שפות בקריאת גם העברית השפה מאפיוני הנובע יאההקר דפוס את משמרים

 שרומיב עובדהה בהתבסס על לשלול ניתן זאת הנחה? האחרונות של בקריאתן גם קבאק לטעויות

 זו עובדה .עברית לקרוא למד מכן לאחר ורק וערבית אנגלית בשפות הקריאה לימוד את התחיל

שבעקבות מחקרנו איתרו , Luzzatti, Angelelli, & Friedmann (2011) של מחקרם לממצאי מצטרפת

 .)עברית דוברי ואינם( איטלקית היא שלהם האם ששפת דיסלקסיית קבאק בעלי נבדקים 4גם הם 

, נדידות הכוללות( תנועה אותיות בקריאת טעויות ביצעו ,10;5–9;92 הגילאים בטווח קוראיםה

 במילים בעיצורים הטעויות שיעור על העולה בשיעור) הבמיל תנועות של והחלפות הוספות, השמטות

 מכיוון שאיטלקית היא שפה .)52%-ל 6% בין( תפל ובמילות, )קבאק טעויות 12% -ל 4% בין( קיימות

, לפונמות מגרפמות שלהן ערכית חד ובהמרה במילה תנועות של מלא אורתוגרפי בייצוג המאופיינת

 הממצאים, אם כן. ו יכול לעמוד בבסיסן של טעויות הקבאקהיצוג של תנועות אינ-ניתן להסיק שתת

. שונות בשפות שונים נבדקים אצל ביטוי לידי באה קבאק שדיסלקסיית כך על מעידים לעיל המוצגים

מאופן הייצוג של תנועות  נובע אינו קריאה באמות הקושי כי משמעי חד באופן להסיק ניתן, לפיכך

  .בעברית

, קבאק דיסלקסיית – תנועה אותיות בקריאת תביסלקטי לקות לראשונה האותר זה במחקר, לסיכום

 הידוע על מוסיפה קבאק דיסלקסיית של בקיומה הבחנה. לקסיקלי-התת הקריאה במסלול שממוקמת

 של הנפרד למעמדן הוכחה בספקה, בכלל הקריאה תהליך ובנושא, בפרט קריאה לקויות בנושא כה עד

 . מילה קריאת בתהליך תנועה ואותיות עיצור אותיות

 של הייחודיים מאפייניה וחקירת הקריאה מודל של מרכיביו באחד זה ליקוי של מיקומו איתור לצורך

 של בעזרתם. זה מחקר לצורכי במיוחד שנבנו רבים מבדקים למשתתפים העברנו, קבאק דיסלקסיית

 אנשים לאתר יהיה יתןנ, קבאק דיסלקסיית בעלי של הייחודי הטעויות לדפוס הרגישים, אלו כלים

  .הולם טיפול להם לספק אף ובהמשך, תנועה אותיות בקריאת סלקטיבית לקות שלהם נוספים וילדים
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 שטרם נוספות מעניינות שאלות בעוררם, בתחום המשך למחקרי תשתית מספקים זה מחקר של ממצאיו

 : מענה להם ניתן

 בעקבות נוצרה שלא, קרי, תפתחותיתה קבאק דיסלקסיית שלהם נבדקים נמצאו זה במחקר, ראשית

, כן ואם, נרכשת קבאק דיסלקסיית גם קיימת האם בהמשך לבחון יהיה מעניין. שהוא כל מוחי ירועא

 .שתוארו התפתחותית הלקות למאפייני דומים מאפייניה האם

 רכיב שהוא, פונמי-הגרפמי בממיר הינו קבאק לדיסלקסיית הגורם הליקוי של שמיקומו נמצא, שנית

 את המרכיבות האותיות אודות מידע לקבל הוא הממיר של תפקידו. לקסיקלי-התת הקריאה במסלול

 פונמות של לרצף להמירן, לגרפמות האותיות רצף את לפרק, אורתוגרפי-הויזואלי מהנתח המילה

 מתפקידיו בכמה או באחד להיות יכול הלקות מקור, לפיכך. הפונמי הפלט לבאפר המידע את ולהעביר

עדויות לכך  של הימצאותן, בנוסף. ולחקור להמשיך שנמליץ סוגיה, פונמי-הגרפמי הממיר של

 הגישה ללקסיקון האורתוגרפיבשלב שנבדקים עם קריאה תקינה מעבדים באופן שונה עיצורים ותנועות 

 ?בליקוי בגישה ללקסיקון שמקורה נוסף מסוג קבאק דיסלקסיית תיתכן האם את השאלהמעוררת 

 אך. אהוי אותיות, קרי, תנועה באותיות המשתתפים של טעויותיהם את בחנו זה במחקר, שלישית

 מעניין לפיכך, )"כובע" במילה למשל( תנועתי בתפקיד לעיתים משמשת' ע האות גם העברית בשפה

 . 'ע האות בקריאת גם טעויות מבצעים קבאק דיסלקסיית בעלי האם לבדוק יהיה

 ואף חשובה יכולת שהיא, בקריאה רב קושי מגלים קבאק בדיסלקסיית םהלוקי ילדים ומבוגרים, ולבסוף

 דרכים לבחון כדי זה במחקר שהוצגו בממצאים להשתמש נמליץ, לפיכך. החיים תחומי ברוב הכרחית

 לשיפור לתרום ובכך, הםשל הקריאה יכולות את לשפר שנוכל בתקווה, זו בלקות לטיפול אפשריות

 .חייהם איכות
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 פירוט המבדקים שביצע כל אחד ממשתתפי המחקר - נספח

 
מבדקי 

 מבדקי קבאק סינון
מבדקים לשלילת לקויות שאינן יחודיות 

 י שטחמבדק לקריאה
מבדק 
LPD 

מבדק 
 מבדקי כתיבה קשבית

  הנבדק

 מילים
-פוטנציו

 קבאקיות

 תפל
-פוטנציו
 קבאקי

הכרעה 
 הבנה לקסיקלית

-זהה
 שונה

זיהוי 
אות 
 סינתזה שניה

מיקום 
עיצור 
 מורפולוגיה אנגלית תנועה

זוז 
212 

הבחנה 
 פוטנציופונים בליפ שמיעתית

הכרעה 
 הבנה לקסיקלית

232 
 נדידיות

120 
 זוגות

ינון ס
 מילים

סינון 
 תפל

כתיבת 
 אהוי

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ עמנד

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ יורה

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ שחה

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ ארה

 √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ יוחו

 -- -- -- -- -- -- -- √ -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ נובז

 -- -- -- √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ מאיז

 √ √ √ -- -- √ √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ יניא

 -- √ √ -- -- √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ √ חשיב

 -- √ √ -- √ -- -- -- -- -- -- -- √ -- -- -- -- -- √ √ √ √ רומיב

 -- -- -- √ √ √ √ √ -- -- -- √ -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ מעגמ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ יהומ

 √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ רושמ

 -- -- -- -- √ √ √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ אלצמ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ מימ

 √ √ √ √ -- √ √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ אהמ

 -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ בררמ

 -- √ √ √ -- √ √ √ -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ √ √ עדמ

 √ √ √ -- -- √ √ √ -- -- √ √ √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ זכמ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ גלשמ

 √ √ √ -- √ √ √ √ -- √ √ √ -- √ -- √ √ √ √ √ √ √ רוחמ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ שרגמ
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