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 התפתחותיתסיהנגלקב קריאת מילי� ומספרי�

� כ  ונעמה פרידמ��איוונה נחמ

אוניברסיטת תל אביב
�

ג� במספרי� היאהא� נגלקסיה הבדלי� בדפוסיהא� קיימי�? ספציפית למילי� או מתבטאת

"נגלקסיה"או, דיסלקסית נגלקט. ות אלהתייחס לסוגימזהמחקר?העיבוד של מילי� ומספרי�

,מתאפיינת בקושי בהפניית הקשב לאותיות הנמצאות באחד מהצדדי� של המילהה ברמת מיל

הקריאה כרוכה בהשמטה והחלפה של אותיות בצד, מכ'כתוצאה. שמאליהבדר' כלל בצד

כ" מרק"וכ' המילה(המוזנח של המילה  הא�: נשאלת השאלה"). מרד"או"מר"יכולה להיקרא

ב ג� מהנגלקסיה מלווה המזניחי� נבדקי�הבהש, ספרי�הפרעה בקריאת אחדבספרותאת

כה מחקרי�?די המספריצמ  על האינטראקציה בי� נגלקסיה למילי� לבי� אי� בספרות עד

. בשני סוגי הגירויי�המשווי� באופ� מפורט בי� הביצועי�, נגלקסיה למספרי�

שלה� נבדקו.21עד7בגילאי בעלי נגלקסיה התפתחותית21 השתתפוזה במחקר במטלות

כי.של אותיות וספרות שיו�ו, של מילי� ומספרי�קריאה קולית ישנבדקי�ל הממצאי� הראו

, שגורמת להזנחת האותיות השמאליות, דיסלקסית נגלקט התפתחותית שמאלית ברמת מילה

לנמצא. של המילה, האחרונות ולא נמצאה עדות לנגלקסיה מילי� כי הנגלקסיה סלקטיבית

כ'. ובקריאת מספרי� ספרה לאחר ספרה מימי� לשמאלמספרי�בקריאת  ג� כאשר, יתרה על

ְשָי כשהוא התפרש כמילה צידו, כול היה להתפרש כמילה או כמספרהוצג לנבדקי� גירוי

ַ/שורה, השמאלי הוזנח הנגלקסיהשא� כ� נראה. ואילו כאשר הוא התפרש כמספר הוא נקרא

מזמתבטאת  את הגירוי כמילהרק בזמ� שהמערכת הויזואלית כי הנגלקסיהג� נמצא במחקר.הה

ואינה מתבטאת במבדקי� שבה� נית�, מתבטאת א' ורק כאשר הנבדק מתייחס לגירוי כאל מילה

. להתייחס לכל אות בנפרד כמו בשיו� אותיות

ד" חלב" "?קט2? קט�...ריש, טית, קו2";"חלש"כשהתבקש לקרוא את מילת המטרה' קרא ילד בכיתה

ואמ את. כשהתבקש לשיי� את אותיות המילה ואחר כ' לקרוא אותה'ר נער בכיתה מחקר זה שוטח

ובוח� הא� היא, דיסלקסית נגלקט התפתחותית: תיאורה של הדיסלקסיה שילדי� אלה סובלי� ממנה

.ספציפית למילי� או שמא היא גורמת ג� להזנחות צד בקריאת מספרי�

 מאפייני� שוני� בעלות,כו סוגי� שוני� של הפרעות קריאהעל המאגד בתו�דיסלקסיה היא מונח

 מציבות קושי גדול יותר לקוראה סוגי המילי�מבחינת סוגי הטעויות בקריאה ומבחינת

Coltheart, 1981; Ellis, 1993; Ellis & Young, 1987; Friedmann & Gvion, 2001;) 

(Newcombe & Marshall, 1981; Patterson, 1981; Riddoch, 1990.

 שלבי� שוני� בניתוח–סוגי הדיסלקסיות השוני� נוצרי� מפגיעה במרכיבי� השוני� בתהלי' הקריאה

, המסלול הסמנטי, הלקסיקאלי לקריאת מילי� מוכרותהמסלול, אורתוגרפי הראשוני�הויזואלי

רמכלו,יתנגלקסיה היא דיסלקסיה פריפראל. והמסלול להמרה מגרפמה לפונמה לקריאת מילי� חדשות

.דיסלקסיה הנגרמת מפגיעה בשלב הקריאה הראשוני של הניתוח הויזואלי

על) 1296/06'מס( מחקר זה� .ידי הקר� הלאומית למדע�נתמ'
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במחקר זה ב, התפתחותית,"נגלקסיה"או, דיסלקסית נגלקט התמקד קושי בהפניית הקשב המתאפיינת

ל מילהנגלקסיה ברמת. באחד מהצדדי� של המילה או הטקסטגירויי� הנמצאי�ל הזנחת גורמת

ש , חלש, חל יכולה להיקראחלבוכ' המילה,)הוספה, החלפה, השמטה(ל המילה האותיות השמאליות

�חלבאו .�נקראות כול�,איטלקיתו, ספרדית, אנגליתשפות שבה� נחקרה נגלקסיה ברמת מילה כגו

�כ�,משמאל לימי של בהפרעה בקריאת אותיותידועה כמתבטאתנגלקסיה שמאלית ועל תחיליות

book:המילה � look or cook . 'לשמאל, בעבריתבשונה מכ � נגלקסיה שמאלית,הנקראת מימי

. של המילהאחרונותהאותיותהמתבטאת בהפרעה בקריאת

א' כמעט רק בצורת�, נחקרו רבות בשפות הנקראות משמאל לימי�נגלקט כללי ונגלקסיה אצל מבוגרי�

 התייחסו לדיסלקסית נגלקט המחקרי� הראשוניי� בתחו� הנגלקט הכללי.הנרכשת לאחר פגיעת מוח

מקרי� רבי�ב, ואכ�. כאל מאפיי� נוס2 של הנגלקט הכללי וטענו כי שתי התופעות שלובות תמיד יחד

צדמופיע לצדנגלקט כללי   מלווה בנגלקסיה שמאליתה נגלקט כללי שמאלי לרוב זהו. נגלקסיה באותו

ימג� ישנ�. ברמת מילה  ברמת משולב ע� נגלקסיה ימניתינדיווחי� על מקרי� נדירי� של נגלקט

ומקרי�, ברמת מילה נגלקט כללי ללא נגלקסיה:מקרי� של דיסוציאציהג� תוארו, יחד ע� זאת. מילה

כ�. ללא נגלקט כלליברמת מילה נגלקסיה נרכשת: הפוכה דיסוציאציהשל ג�, כמו  דיסוציאציה דווחה

בצבה מתקיימי�,נגלקט פרדוקסליהמכונה אחרת : בצד השניברמת מילהד אחד ונגלקסיה נגלקט

 (,Costello & Warrington, 1987; Cubelli, Nichelliנגלקסיה שמאלית בשילוב ע� נגלקט כללי ימני

(Bonito, De-Tanti, & Inzaghi, 1991,נגלקט כללי שמאליונגלקסיה ימניתאוRiddoch,) 

(Humphreys, Luckhurst, Burroughs, & Bateman, 1995.עומת ריבוי המחקרי� בנושא הנגלקטל

 רק חמישה מחקרי� דיווחו– ה� מעטי� מאד מחקרי� על נגלקט כללי ונגלקסיה בקרב ילדי�, הנרכש

א2 אחד. ואחד לנגלקט התפתחותי, ארבעה מה� התייחסו לנגלקט נרכש, על נגלקט אצל ילדי�

 (,Ferro, Martins, & Tavoraממחקרי� אלה לא ניתח באופ� מפורט את ביצועי הנבדקי� בקריאה

1984; Johnston & Shapiro, 1986; Manly, Robertson, & Verity, 1997; Thompson, Ewing-

(Cobbs, Fletcher, Miner, & Levin, 1991; Voeller 1986.

כנראה אצל כללי דומה לנגלקטו, קיימתהנרכש אצל ילדי� אלה הכללי תופעת הנגלקטכי�א�

ע, מבוגרי� . והשפעתה על קריאת מספרי�ד כה יש פער בידע באשר לנגלקסיה התפתחותיתא'

הא�: חשיבות רבה כדי להסיק מסקנות תיאורטיות בקשר לאופ� העיבוד של מילי� ומספרי�זו לשאלה

שתי מערכותבבר או שמדומערכת אחת האחראית ה� על קריאת מילי� וה� על קריאת מספרי�קיימת 

 דיווחי� שלא מתחו� הנגלקט המרמזי� על קיו� מערכות נפרדות לעיבוד מילי� ישנ�?שונות ונפרדות

  ;2008Friedmann & Rahamim, 2007; Mason, 1982, רחמי� ופרידמ�,דות�( ומספרי�
Polk et al., 2002(�11ותיארFriedmann & Rahamim (2007)�ו,)2008(דות� רחמי� ופרידמ

שנבדקי� ע� דיסלקסית שיכול או הראו טעויות של שיכולי אותיות במילי� א' לא עשרה מה� תיות

מייסו� מצא במחקרו כי דפוס עיבוד הספרות על פי מיקומ� ברצ2 שונה מהדפוס שמתגלה. במספרי�

יש אזורכי fMRIבמחקר ג� פולק מצא. עבור אותיות ה� מבחינת זמ� תגובה וה� מבחינת רמת הדיוק

.שמגיב באופ� משמעותי יותר לאותיות בהשוואה לספרות) השמאלי fusiform gyrus�ב(

בספרות קיימי� מחקרי� מעטי� המדווחי� על מקרי� נרכשי� של נגלקט כללי משולב ע� נגלקסיה

שלבה�שלמילי� ולמספרי�  . ג� יחדהמספרי� המילי� ושל הנבדקי� הזניחו את הצד השמאלי
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(Ellis, Flude, & Young, 1987; Haywood & Coltheart, 2001; Katz & Sevush, 1989 (J.M.); 

(Patterson & Wilson, 1990.של  מדווחי� על מקרה Arduino, Daini, & Silveri (2005)במחקר�

של חולה ע� פגיעה מוחית בילטראלית ללא נגלקט כללי ע� נגלקסיה שמאלית בקריאת מילי�

. ומספרי�

המשווי�, ציה בי� נגלקסיה למילי� לבי� נגלקסיה למספרי�פרות עד כה מחקרי� על האינטראקאי� בִס

קיי� מחקר בודד המתאר נגלקסיה בקריאת מספרי� כליקוי ספציפי ונפרד. באופ� מפורט בי� הביצועי�

של. מנגלקט כללי  מוחיתשל חולה ע� פגיעה מתארי� מקרהCohen & Dehaene (1991)במחקר�

נגללאימנית טעויותיו מתאפיינות בשמירת. לקט שמאליות בקריאת מספרי� נגלקט כללי ע� טעויות

כתיבת,)מספר ארו' יותר קשה יותר לקריאה בהשוואה למספר קצר יותר(אפקט אור', אור' המספר

על במאמר� אי�למרבה הצער. מספרי� להכתבה תקינה וקריאת מספרי� במאונ' תקינה קריאת דיווח

את. יה התפתחותית במילי� ובמספרי�אי� עד כה דיווחי� על נגלקס.מילי� במחקר זה ניסינו להרחיב

.על קריאת מספרי� נגלקסיה התפתחותיתהשפעתה של בסיס הידע על 

 שיטת המחקר

 נבדקי�

ו17( ילדי�21 אותרוהמחקר במסגרת ש20:נגלקסיהע�) בנות4� בני� � גיל ילדי� ומתבגרי�

�בערי� במרכז בבתי ספר אותרו הנבדקי�מ21.17אחת בת ונבדקת,13�ל7בתחילת הבדיקה נע בי

2�ו, למידההמוגדרות ככיתות של לקויי, למדו בכיתות קטנות של חינו' מיוחד15מתוכ�. האר 

ו1, למדו בצפו�האחרי� נבדקי�ה4. נבדקי� למדו בכיתות רגילות . בכיתה קטנה3� בכיתה רגילה

ההיית5�ל, נמוכהת בעלי אינטליגנציה נורמאלי7,תאינטליגנציה ממוצעהיתה� נבדקימה7�ל

קל2�ול אינטליגנציה גבולית הוריה� של הנבדקי� לא דיווחו על בעיות כלשה�.)1טבלה ראו(פיגור

� לפגיעהשעלולי� לגרו�, גידול או חבלה, וכ� לא על מחלות קשות בילדות, ובלידהבהיריו

(סיה אצל� התפתחותיתעקב כ' נית� לשער כי הנגלק; נוירולוגית ולא MRI בוצע,.נת, נבדק אחדל.

 דווחה מהנבדקי�9אצל). מלבד היפו' בדומיננטיות המיספראליתנמצאו כל ממצאי� חריגי�

 נבדקי�5 ואצל,דווחה התפתחות לשונית מאוחרת נבדקי�7 אצל, התפתחות מוטורית ולשונית תקינה

ילכל.חרת לשונית ומוטורית מאוהתפתחותדווחה אחרי� תנבדק, שניי� למעטהאר דיי הנבדקי�

ש בתאחת ב� שנתיי�עלתה ארצה בהיותה של שניה� היא�אהשפת.6 ונבדק שעלה ארצה בהיותו

וא', רוסית א'.י� בבתי ספר דוברי עבריתמדולה� דוברי� עברית שוטפת נבדקת נוספת נולדה באר 

. ואנגליתריתעבהיא מדברתוזמ� ממוש'שהתה בארצות הברית 

מנבדקי�4 ה2�וADHD� אובחנו כסובלי� � נבדקי�10. שתתפות� במחקר מה� נטלו ריטלי� בזמ

ו בעיה ברכישת קריאה אצל כל הנבדקי� דווחה. אצל מרפאה בעיסוק7�טופלו אצל קלינאית תקשורת

לא, וכתיבה . הנוכחי טר� המחקר כסובל מדיסלקסיהאובח�א' א2 אחד מה�
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עלרק.1 טבלה  נבדקי המחקרע

IQ נבדקי� גיל ידיות מגדר כיתה 
77 .נת 9:11 ימנית זכר קטנה'ד

64 .יצ 11:4 ימנית זכר קטנה'ה

72 .עד 12:11 ימנית זכר קטנה'ו

96 .ול 9:1 ימנית נקבה רגילה'ד

68 .ספ 10:8 ימנית זכר קטנה'ה

96 .שש 12:6 ימנית זכר רגילה'ו

71 .אר 10:1 ניתימ נקבה קטנה'ד

80 .סט 9:11 ימנית זכר קטנה'ו

87 .דנ 11:3 ימנית זכר קטנה'ו

70 .אב 8:7 ימנית זכר קטנה'ג

92 .תמ 7:7 ימנית זכר קטנה'ב

80 .או 8:6 ימנית זכר קטנה'ב

82 .דר 7:11 ימנית זכר קטנה'ב

97 'ה .אד 9:10 ימנית זכר

99 .נע 21:4 ימנית נקבה __

82 .לר 7:4 ימנית זכר קטנה'ב

87 .אמ 7:10 ימנית זכר קטנה'ב

98 'ז .עי 12:5 ימנית זכר

90 .ענ 7:6 ימנית נקבה קטנה'ג

78 .מר 6:8 ימנית זכר קטנה'ב

88 .טל 13:9 ימנית זכר קטנה'ז

 במילי� ובמספרי�ניסויי� שבחנו את הנגלקסיה

 והלי'מבדקי�

 (& �Friedmann המיועדי� לאיתור נגלקסיה מתו' בטריית תלת� השתמשנו בטסטיהקריאה במבדקי

(Gvion, 2003 , לש�.הנבדקי�שלאות� התאמנו לרמה הלקסיקאלית ולהפרעות הספציפיות בקריאה

רק, כ' השתמשנו במילי� תדירות בלבד ועבור הנבדקי� שרכשו רק קריאה בתנועת קמ  השתמשנו

הa במילי� ע� תנועת �1.וג� את מיומנויות הקריאה שלה�כדי למדוד באופ

ב, לליקוי לבוא לידי ביטוילאפשר במטרה כלומר, ע� פוטנציאל לנגלקטהיוכל הטסטי� כל המילי�

. המוכרת לילדי�אחרתהשמטה או החלפה של האות האחרונה מייצרת מילה משמעותית שבה� מילי� 

ש, שאחד עשר מהנבדקי�תהעלהראשונית בדיקה1 בככולל אלה  לקרואהצליחו, היסודיס"תות גבוהות של ביהילומדי�
(a/רק מילי� הכוללות תנועת ולא רכשו עדיי� את יתר) זו התנועה הראשונהבעבריתברוב ספרי לימוד הקריאה/

 אחד מה� הראה במש' ההתערבות שרכש את /.a/ כללו רק תנועת מבדקי� שלה�בכל המילי� שנכללו, לכ�. התנועות
כ/a/התנועות ולכ� חלק מהמבדקי� הועברו לו ע� תנועת ששת הנבדקי� הנותרי� הצליחו לקרוא.ל התנועותוחלק ע�

.מילי� ע� כל התנועות לכ� במבדקי� שלה� כללנו את כל התנועות
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 של מילי� בודדות קריאה מבדקיהועברו לנבדקי�, מתבטאת הנגלקסיהצורה באיזו לבדוק במטרה

הועברו לנבדקי�, מתבטאת ג� בקריאת מספרי� הנגלקסיההא� לבדוקכדי.ושיו� אותיות במילה

י� שמשלבי� ספרות מבדק,מימי� לשמאלברצ2 קריאת ספרות, של מספרי� שלמי� קריאהמבדקי

ו� שיו� רצ2 אות,ואותיות .י�קריאת רצ2 שנית� לפענחו כמילי� וכמספרספרה

 קריאה קולית של מילי� בודדות

. בדקנו קריאה קולית של מילי� בודדות, במטרה לבדוק הא� הנבדקי� סובלי� מנגלקסיה ברמת מילה

,)2.9של ממוצע באור'(אותיות4עד2 מילי� בנות 100הנבדקי� התבקשו לקרוא בקול רשימה של

( קשר סמנטי או פונולוגי ביניה�ללא מס5אצל.  לבי�85 בי��פר המילי� שהועבר היה שונה נבדקי�

). מילי�161

כלומר, אחוזי טעויות נגלקטומתוכ�, ויות בקריאת מילי� בודדותבקריאת הרשימה בדקנו אחוזי טע

.טעויות המעידות על הזנחת הצד השמאלי של המילה

 תוצאות

שעבור כל אחד מנבדקי המחקר,2 בטבלה שנית� לראותכפי טעויות, טעויות נגלקטל יש אחוז בולט

בשיעור של בי�, החלפות והוספות משמאל, השמטות–המעידות על הזנחת הצד השמאלי של המילה 

).90%ממוצע(100%�ל73%

תו בודדי�קריאה קולית של מילמבדקבוטעויות נגלקט כלליות טעויותאחוז.2טבלה

 נבדקי� כלליות טעויות% טעויות נגלקט%
91 53 .נת
93 53 .יצ
97 61 .עד
100 20 .ול
99 87 .ספ
91 26 .שש
93 37 .אר
79 25 .סט
97 29 .דנ
87 32 .אב
93 70 .תמ
90 55 .או
98 73 .דר
73 17 .אד
75 29 .נע
84 61 .לר
85 33 .אמ
82 11 .עי
97 29 .ענ
98 75 .מר
97 66 .טל

90% 45%  ממוצע

מ נותחו כל טעויות הנגלקט שהתקבלו במבדק, הו סוג הטעות הנפו  אצל כל נבדקבמטרה לבדוק

ש. קריאה קולית ברמת מילה בודדת . כל הנבדקי� ביצעו בעיקר החלפות והשמטותהתוצאות הראו
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�ממוצע(82%�ל9%ושיעור ההשמטות נע בי�) 33%ממוצע( 72%�ל8%שיעור ההחלפות נע בי

של נבדקי10, לכ'בנוס2). 43% ע�(טעויות קמ � הראו שיעור ניכר קריאת מילה המסתיימת בעיצור

כ" צחק"כגו� בסוa/2/תוספת צליל  .")צחקה"נקרא

 שלמי� מספרי�ה קולית של קריא

ב ב30 נבדקי�להצגנו,או ג� במספרי�מילי� על מנת לבדוק הא� הנגלקסיה מתבטאת רק 2ינ מספרי�

 כשלוש מאות חמישי� 356למשל( אות� כמספר של� כדי שיקראו)2.6ממוצע באור'(ספרות4עד

 ). ושש

 תוצאות

כלוקרא נבדקי�9מתוכ�. נבדקי� שהצליחו לקרוא מספרי� כיחידהה15במבדק זה השתתפו  את

כפי שנית� לראות.) ספרות בלבד2כי הצליחו לקרוא( נבדקי� קראו רק חצי מהמספרי�6�והמספרי�

ונבדקי�2,10בטבלה  �ב5� קראו את כל המספרי� באופ� תקי חשוב. טעויות10�ל2בי� צעוי נבדקי�

או של לא נצפו טעויותכלומר, טעויות נגלקטכלל לה� לא היו לציי� כי בקריאת מספרי�  השמטה

ש. החלפה של הספרה השמאלית במספר הנבדקי� שהשתתפו במבדק הנגלקסיה של נית� להסיק א� כ'

. ספרי�זה אינה מתבטאת במ

כי אצל כל הנבדקי� אחוזי העלתה)3טבלה( בי� קריאת מילי� למספרי�טעויותאחוזי השוואת

ג�.תסטטיסטי מובהק ההבדלמה�13ואצל, יותר בקריאת מספרי� לעומת מילי�נמוכי� טעויותה

t(14) = 7.32, p,מובהקב נמצא כי אחוזי הטעויות נמוכי� יותר בקריאת מספרי� ברמת הקבוצה <

.0001.)�על* הסימ  שיעור טעויות הנגלקט היה.)תהבדל מובהק סטטיסטיבטבלאות במאמר זה מעיד

.3כפי שנית� לראות בטבלה, נמו' במובהק במספרי� מאשר במילי� עבור כל אחד מהנבדקי�

 מילי�וריאת מספרי�קבוטעויות נגלקט כללי טעויות אחוז.3טבלה

 השוואה בי� שיעור שיעור בי� השוואהי�קריאת מיל קריאת מספרי�
 טעויות%נבדקי�

 כללי
טעויות נגלקט%

טעויותכ"מסה
 טעויות%

 כללי
טעויות נגלקט%

כ טעויות"מסה
 כלליות טעויות

 במילי� ומספרי�
 נגלקט טעויות

 במילי� ומספרי�
χ2*005391.נת = 26.1, p < .0001 *χ2 = 24.24,p < .0001
χ2*0020100.ול = 7.1, p = .008*χ2 = 9, p = .003 

χ2*002691.שש = 10.13, p = .001 *χ2 = 11.53, p = .001 
χ2*002579.סט = 9.3, p = .002*χ2 = 8, p = .005 
χ2*002997. דנ = 11.2, p = .001*χ2 = 14, p = .0002
χ2*3305590.או = 4.51, p = .03*χ2 = 27.2, p < .0001
χ2*007398.דר = 53.23,p < .0001*χ2 = 58, p < .0001
1001773χ2.אד = 0.9, p = .35*χ2 = 11.2, p = .001
χ2*002975.נע = 11.2, p = .001*χ2 = 9, p = .003
χ2*706184.לר = 27.3, p < .0001 *χ2 = 25.2, p < .0001 
χ2*003385.מא = 13.3, p = .0003 *χ2 = 14, p = .0002
001182χ2.עי = 3.61, p = .06*χ2 = 5, p = .03
χ2*002997.ענ = 11.2, p = .001*χ2 = 13, p = .0004
χ2*2747598.מר = 24.75,p < .0001 *χ2 = 55, p < .0001
χ2*2006697.טל = 19.8, p < .0001 *χ2 = 43, p < .0001

60.34089ממוצע
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 קריאת רצ2 שנית� לפענחו כמילי� וכמספרי�

דר' נוספת שבה בדקנו הא� הנגלקסיה משפיעה על הקריאה רק כאשר הנבדק תופס את הגירוי כמילה

ממצאי כפי שהורו, א� אכ�. להשתמש באות� רצפי� בדיוק הניתני� לפירוש כמילה או כמספרההיית

הילדי� ע� הנגלקסיה מזניחי� את הצד השמאלי רק כאשר הגירוי מתפרש, המבדקי� הקודמי�

את, ע� טעויות נגלקטולקרוא אותה ה� עשויי� לא לזהות את המילה, בעיניה� כמילה אבל לקרוא

. נכו� באופ� המספר

ו פע�, קריאהל, 7979הוא ג� פרפר וג�ש,ר9ר9 כמו רצפי�11הצגנו לנבדקי� פע� כמילי�

 ורק הפענוח בדיוקלמרות שמדובר באותו רצ2, כדי לבדוק הא� יהיה הבדל בקריאת�, מספרי�כ

ניתנו לנבדקי�.קריאת הרצ2 כמילה לבי� קריאת אותו הרצ2 כמספר בי� השווינו אחוזי דיוק.משתנה

יש"� היא אמרהופע"י לקרוא אות�/נסה, יש כא� מילי�"פע� הנסיינית אמרה: הנחיות שונותשתי

".י לקרוא אות�/נסה, כא� מספרי�

 תוצאות

 הממצא החשוב ביותר היה שאפילו כאשר הגירוי היה זהה לחלוטי�. נבדקי�19במבדק זה השתתפו

ולא הוזנח כאשר הוא נתפס, צידו השמאלי הוזנח כאשר הקורא פירש אותו כמילה, מבחינה ויזואלית

. כמספר

ת רצ2 כמילה לבי� קריאת אותו רצ2 כמספרקריא בי�ה השווא.4טבלה

 כמילה כמספר

השוואה בי� קריאת
 רצ2 כמילה וכמספרה

טעויות
 נגלקט

 קריאה נכונה
)11 מתו'(

טעויות
 נגלקט

 קריאה נכונה
)11 מתו'(

 נבדקי�

*χ2 = 4.54, p = .03 1/3)33%(@ 8)73%( 4/8)50%( 3)27%( .נת
χ2 = 2.93, p = .08 1/4)25%(@ 7)64%(> 5/8)62%( 3)27%( .יצ

*χ2 = 7.07, p = .007 1/4)25%(@ 7)64%(> 8/10)80%( 1)9%( .עד
χ2 = 3.47, p = .06 0/0)0%( 11)100%( 2/3)67%( 8)73%( .ול

*χ2 =12.57, p = .0004 0/0)0%( 11)100%( 3/8)37%( 3)27%( .ספ
*χ2 = 6.47, p = .01 0/0)0%( 11)100%( 4/5)80%( 6)54%( .שש
*χ2 = 9.21, p = .002 0/0)0%( 10)91%(> 1/7)14%( 3)27%( .אר
χ2 = 3.47, p = .06 0/0)0%( 11)100%( 2/3)67%( 8)73%( .סט

*χ2 = 5.03, p = .02 0/0)0%( 11)100%( 3/5)60%( 6)54%( .דנ
χ2 = .2, p = .6 2/8 )25%(@ 3)27%(# 6/7)86%( 4)36%( .תמ

*χ2 = 5.24, p = .02 0/1)0%( 10)91%( 5/6)83%( 5)45%( .אב
*χ2 = 22, p < .0001 0/1)0%( 10)91%(> 5/11)45%( 0)0%( .או
χ2 = 2.3, p = .12 0/0)0%( 10)91%( 2/4)50%( 7)64%( .אד
χ2 = 2.2, p = .14 0/0)0%( 11)100%( 1/2)50%( 9)82%( .נע

*χ2 = 4.5, p = .03 1/8)12%(@ 8)73%(> 6/8)75%( 3)27%( .לר
*χ2 = 9, p = .003 0/0)0%( 9)81%(> 5/9)55%( 2)18%( .אמ
χ2 = 3.5, p = .6 0/0)0%( 11)100%( 2/3)67%( 8)73%( .עי

*χ2 = 5.2, p = .02 0/0)0%( 10)91%(> 1/6)17%( 5)45%( .ענ
*χ2 = 9, p = .003 0/0)0%( 9)81%( 3/9)33%( 2)18%( .טל

22% 86% 56% 41% ממוצע
) ולא כיחידה(נבדק שקרא את המספר ספרה לאחר ספרה<
 קושי בזיהוי ספרות#

 לא רק משמאל, נבדק שהחלי2 ספרות בכל מיקומי המספר@
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� הראו אחוזי דיוק גבוהי� יותר במובהק בקריאת הרצ2 כמספר נבדקי�4,12 לראות בטבלהכפי שנית

ברמת הקבוצה נמצא שאחוזי הדיוק בקריאת הרצ2 כמספר היו. בהשוואה לקריאת אותו רצ2 כמילה

  ,t(18) = 8.28,גבוהי� יותר באופ� מובהק בהשוואה לאחוזי הדיוק בקריאת אותו רצ2 כמילה
p < .0001.

כ אצל רוב הנבדקי�).80%�ל14%בי�(מילה נמצאו אצל כל הנבדקי� טעויות נגלקט בקריאת הרצ2

. נמצאו בנוס2 טעויות בזיהוי אותיות ואצל חלק מה� נמצא קושי בפענוח מילי� הכוללות תנועות

בקריאת הרצ2 כמספר נמצא אחוז נמו' יותר של טעויות ורוב� קשורות לשיכול או חוסר, לעומת זאת

כ'.ה ולא היו כלל טעויות נגלקטזיהוי של ספר ג� במבדק זה נית� לראות כי הנגלקסיה אצל�, א�

. א' לא במספרי�)כיחידה(מתבטאת בקריאת מילי� 

 שיו� אותיות במילה

כ', גילינו . ולא כאשר הוא נתפס במספר, שנגלקסיה מתבטאת רק כאשר מתייחסי� לגירוי כמילה, א�

ג � כאשר הנבדקי� מתייחסי� לכל אות במילה בנפרד ולא למילה במטרה לבדוק הא� קיימת נגלקסיה

מבלי, הצגנו בפני הנבדקי� מילי� וביקשנו מה� לשיי� את האותיות המרכיבות את המילה, השלמה

. מילי�30ברשימה הוצגו. לקרוא אותה בקול ר�

 תוצאות

 נבדקי� שיימו את שני. הנבדקי� ביצעו מטלה זו של שיו� אותיות היטב,4כפי שנית� לראות בטבלה

�האצל יתר הנבדקי�ו, כל האותיות באופ� תקי  30%ל7%בי�,י�נמוכהיו שיו� במבדק טעויותאחוזי

הטעויות. 14%ממוצע,)40%( יותרי�גבוה טעויותשהראה אחוזי).טל(למעט אצל נבדק אחד

ות ספציפיות בכל מיקומי בשיו� אותיקושימשנבעונגלקט אלא מסוג לא היושהופיעו אצל הנבדקי� 

חלק מהנבדקי� התקשו ג� להבחי�, וסופיותרוב הנבדקי� התקשו בשיו� אותיות הומופוניות(המילה

.)בי� אותיות דומות ויזואלית

�נמצאו אחוזי טעויות, לבי� אחוזי טעויות בקריאת מילי� בודדותשיו�בהשוואת אחוזי טעויות בי

בהשוואה ברמת הקבוצה נמצאו אחוזי).16/21(נבדקי�הרוב אצל בשיו�נמוכי� יותר באופ� מובהק 

p ,6.52,תבאופ� מובהק סטטיסטי, בשיו�טעויות נמוכי� יותר  < .0001 t(20) =.

כ�מצביעי�הממצאי� א' כאשר, לנגלקסיה אותיות בודדות אי� עדות"קריאת"שכאשר נדרשת, א�

.ופיעהמהנגלקסיה, נדרשת קריאת מילה כיחידה שלמה

)שיו� ספרות(מימי� לשמאלברצ2 קריאת ספרות

. ספרה אחר ספרה, ספרות כדי שיקראו אות� מימי� לשמאל4�2 מספרי� בעלי30הצגנו לנבדקי�

 תוצאות

, מימי� לשמאל באופ� תקי� את כל המספרי� לשיי�נבדקי� הצליחו5,15כפי שנית� לראות בטבלה

חשוב.5%ממוצע, 13%ל3%בי�, אחוזי טעויות נמוכי�ביצעו י� הנותר נבדקי�ה. אחר ספרהלספרה

קושי עקב– ביצע אחוז גבוה של טעויות,.תמ,נבדק אחד(.טעויות נגלקטכלל לא נמצאו לציי� כי

.) בכל מיקו� במילה3,5,6,7,8,9: הוא טעה בשיו� הספרות, מספרי�ספציפי בשיו�
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 ספרה�שיו� רצ2 אות

של16 הוצגו לנבדקי� אותיות וספרותשיו� רצ2 של מבדקב ו2,�תווי4 רצפי� ות ספר2� אותיות

�. וחצי באותהכ' שחצי מה� הסתיימו בספר, לסירוגי

 תוצאות

יתר,ספרה� רצפי� של אות20/20פ� תקי� נבדקי� שיימו באוחמישה,5כפי שנית� לראות בטבלה

חשוב לציי� כי לא נמצאו, שוב. 16%צע ממו, 45%�ל5%בי� שנעו טעויותיאחוזהנבדקי� ביצעו 

ו או/טעויות נגלקט אלא רק טעויות של החלפה בכל מיקומי הרצ2 שנבעו מקשיי שיו� של אותיות

(ספרות ספציפיות ושיכולי� זה. .)טעויות עקב קושי ספציפי בשיו� ספרות 80%ביצע.תמג� במבדק

דומי� בכ' ספרה�� ספרות ושיו� רצ2 אותשיו, שיו� אותיותנית� לסכ� ולומר שממצאי המבדקי�

 במבדקי� אלו הנבדקי� אינ�.טעויות נגלקטכלל נמוכי� ולא נמצאו הנבדקי� שאחוזי הטעויות אצל

.צריכי� להתייחס לגירוי המטרה כיחידה ולכ� ה� מצליחי�

 והשוואהרהספ�שיו� ספרות ושיו� רצ2 אות, י� שיו� אותיות במילהבאחוזי טעויותהשוואת.5טבלה

 בי� שיו� אותיות במילה לבי� קריאת מילי�

 שיו� בי� השוואה
ו  קריאת מילי�אותיות

קריאת
 מילי�

שיו�
ספרה�אות

שיו�
 ספרות

 שיו�
 במילהאותיות

 נבדקי�

*χ2 = 26.1, p < .0001 53 0 0 0 .נת
*χ2 =17.4, p < .0001 53 5 0 10 .יצ
*χ2 = 27.3, p < .0001 61 10 0 7 .עד
*χ2 = 7.1, p =.008 20 10 0 0 .ול
*χ2 = 59.63, p < .0001 87 40 13 13 .ספ
*χ2 = 5.45, p =.02 26 0 0 7 .שש
*χ2 = 6, p = .01 37 20 7 13 .אר
χ2 = .9, p =.34 25 0 0 17 .סט

*χ2 = 4.5, p = .03 29 10 0 10 .דנ
*χ2 = 8.04, p = .005 32 5 0 7 .אב
*χ2 = 27.12, p < .0001 70 #80 67# 20 .תמ
*χ2 = 14.15, p = .0002 55 15 0 17 .או
*χ2 = 36.43, p < .0001 73 10 0 13 .דר
χ2 = 0, p = .1 17 ~45 0 17 .אד
χ2 = 3, p = .08 29 5 0 13 .נע

*χ2 = 21, p < .0001 61 15 7 13 .לר
χ2 = .1, p = .76 33 ~ 45 3 30 .אמ
χ2 = .12, p = .73 11 0 0 15 .עי

*χ2 = 4.5, p = .03 29 10 0 10 .ענ
*χ2 = 28.04, p < .0001 75 0 7 23 .מר
*χ2 = 6.5, p = .01 66 20 0 40 .טל

45 16 5 14  ממוצע
. קושי ספציפי בשיו� ספרות#
)6�ש,7�ר,3�ל: כגו�(בלבול בי� ספרות לאותיות~
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) 45%ממוצע( אחוזי טעויות גבוהי� שו בקריאת מילי� כיחידה והראועד כה ראינו שהנבדקי� התק

לעומת זאת ה� הצליחו בקריאת מספרי� כיחידה,)90%( משמעותיי� טעויות נגלקטומתוכ� אחוזי

.לא כל טעויות נגלקטל)6%(והראו אחוזי טעויות נמוכי�

� סלקטיבי במודול הקשבי הסברנו את ההבדל בי� מילי� ומספרי� בכ' שנגלקסיה פוגעת באופ

ש. הספציפי למילי� �מההסלקטיביות בהזנחת האותיות הא� יתכ שוני בכיווניות הקריאה נובעת

בו, במטרה לבדוק זאת העברנו לנבדקי� מבדק קריאת מילי� בכתב ראי?בי� מילי� ומספרי�בעברית 

. את המילי� משמאל לימי�קראוה�

 קריאת מילי� בכתב ראי
:כ'נראה" חלב"לדוגמא, מילי� בכתב ראי30קשו לקרוא רשימה של הנבדקי� התב

 תוצאות

 13%בקריאת מילי� בכתב ראי הנבדקי� הראו אחוזי טעויות שנעו בי�. נבדקי�13במבדק זה השתתפו

שמוצגות בכתב ראי(כול� הראו טעויות נגלקט באותיות האחרונות של המילה ). 30%ממוצע(60%ל

ה וטעויות הנגלקט בסופי, אופ� הצגת המילי� לא שיפר את קריאת המילי�, כלומר).ד2בצד ימי� של

 כליקוי Caramazza & Hillis (1990)המילי� מעידות על הסוג המוכר מחלוקת סוגי הנגלקט של

 . Graphemic level�ב

ו, לסיכו� נית� על כ� בקריאת מילי� בכתב ראי ובקריאת מילי� בהצגה רגילה נמצאו טעויות נגלקט

.להסיק כי כיוו� הקריאה אינו מסביר את הדיסוציאציה בי� מילי� למספרי�

� דיו

שזה מחקר � ילדי�21במחר נבדקו.נגלקסיהב קריאת מילי� ומספרי�השווההוא המחקר הראשו

תוצאות המחקר הראו שכל הנבדקי� סובלי�. ע� נגלקסיה התפתחותיתדוברי עבריתומתבגרי�

 כול�. בקושי ספציפי בקריאת הצד השמאלי של המילהתתבטאמש, שמאלית ברמת מילהנגלקסיהמ

של החלפות והשמטותה� ביצעו בעיקר,)93%ממוצע(ו אחוז משמעותי של טעויות נגלקט הרא

.אותיות אחרונות במילה

את בהשוו. טעויות נגלקטוכלל לא עשו, עשו מעט מאד טעויות הנבדקי�,ע� זאת, בקריאת מספרי�

נראה כי אצל כל הנבדקי� אחוזי הטעויות נמוכי� יותר, אחוזי טעויות בי� קריאת מילי� למספרי�

כ�. בקריאת מספרי� לעומת מילי� ה� הראו נגלקסיה, נמצאה דיסוציאציה אצל כל הנבדקי�, א�

 יכולה להיות מוסברתאינה הסלקטיביות בהזנחת האותיות.בקריאת מילי� א' לא בקריאת מספרי�

ש, בי� מילי� ומספרי�הקריאה בעברית בשוני בכיווניות �לקרוא התבקשו הנבדקי� ג� כאשרמכיוו

על קריאה תקינה מחקרי�ג�, בנוס2.ה� הראו טעויות נגלקט, משמאל לימי�, מילי� בכתב ראי

�על, ובעיקר בשפה האנגלית, שנערכו בשפות הנקראות משמאל לימי הבדלי� בדפוסי העיבוד דיווחו

שבה הליקוי מתבטא, על דיסלקסית שיכול אותיותומחקר,)Mason, 1982ראו(של מילי� ומספרי� 

חלב
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ב, באמצע המילה רחמי�, דות�(ללא ליקוי במספרי� בעברית מילי� קריאת שג� בו דווח על ליקוי

�.)Friedmann & Rahamim, 2007;2008, ופרידמ

כ ולא, ה� עשו מעט מאד טעויות, יחידה שלמהכאשר הנבדקי� התבקשו לשיי� ולא לקרוא מילה

את. נמצא כי הנבדקי� התייחסו לכל אות או ספרה בנפרד. נמצאו אצל� כלל טעויות נגלקט זה מחזק

 רק במבדק קריאת מילי� בודדות למעשה.שרק בקריאת מילי� כיחידה מופיעה הנגלקסיההטענה 

במ. הופיעו טעויות נגלקט אצל הנבדקי� אותיות במילה נמצאו נמוכי� בדק שיו� אחוזי הטעויות

מ בבמובהק שה. קריאת מילי�אחוזי הטעויות א': נגלקט היה סלקטיבינית� א� כ' לומר הוא התבטא

, התייחסו לכל אות במילה בנפרדה� כאשר, כמילה שלמהי�ורק כאשר הגירוי התפרש אצל הנבדק

ל, כאשר ה� שיימו אות לאחר אות במילה האה� ממצא זה דומה. ותיות השמאליותא הזניחו את

עלשמחקרי� למספר   אצל אנשי� ע� נגלקסיה נרכשת של אותיות במילהתקי�שיו� דיווחו

Ellis et al., 1987; Goodglass & Kaplan, 1983; Patterson & Wilson 1990; Riddoch,) 

(Humphreys, Cleton, & Fery, 1990.

ק,ה תקינהשהייתמלבד קריאת רצפי אותיות  ספרותריאת רצ2 הנבדקי� ג� ביצעו היטב במטלות של

שלו שונה מכפיב, על סמ' ממצאי� אלה נית� לומר כי אי� לה� בעיה הקשורה לרצ2.ספרה�אותרצ2

. לגבי הנבדקת שהוצגה במאמר�McCloskey & Rapp (2000)שטענו 

–� הויזואליי� של הגירוי חשוב לציי� שהדיסוציאציה בי� מילי� ומספרי� אינה קשורה למאפייני

ש קריאת רצ2 שנית� לפענחו כמילי� וכמספרי�במבדק  כאשר אותו גירוי בדיוק יכול אפילונית� לראות

ואילו כאשר הוא התפרש, כשהוא התפרש כמילה צידו השמאלי הוזנח, היה להתפרש כמילה או כמספר

ַ/שורה , ואלית מזהה את הגירוי כמילהשרק בזמ� שהמערכת הויזא� כ� נראה. כמספר הוא נקרא

על. סיה הנגלקהמופיע הניתוח הויזואלי הראשוני דבר זה יכול להעיד על ספציפיות במודול האחראי

ל.קריאת מילי�ב עיבוד נית� א� כ' להסיק כי המודול שאחראי לניתוח ראשוני של מילי� אינו אחראי

ועככל הנראה מערכות נפרדות במוח אחראיות על התפ. מספרי� רח להיפגע באושויותקודי� השוני�

(סלקטיבי  רחמי�,דות� ואצל Friedmann & Gvion, 2002מודולריות אצלה דיו� בסוגיתראו.

�חשוב להדגיש שבמחקר הנוכחי מצאנו דיסוציאציה בי� מילי� למספרי� בדיסלקסיה ). 2008, ופרידמ

ח הויזואלי למילי� היא ככל הנראה דבר שעשוי להעיד על כ' שהספציאליזציה של הנת, התפתחותית

.מולדת

שההייתהעובדה שקריאת רצפי� ומספרי� לא הפגיעה לא היתה פגועה מספקת ג� עדות חשובה לכ'

ש,ויזואלית �של וכ כ', אימפולסיביות על קריאת סו2 המילההילדי� לא ניחשו או ויתרו מסיבות א�

ג�,היה הדבר . במספרי� היינו מצפי� שהאימפולסיביות תפגע

שמתבטאת ברמת מילה, נית� לציי� שקיימת נגלקסיה התפתחותית בקרב ילדי� דוברי עברית, לסיכו�

ואינה מתבטאת בקריאת,)על ידי החלפות והשמטות בעיקר(בהזנחת האותיות האחרונות של המילה

אותיותההאחראי על זיהוי ומיקו�, מתו' ממצאי המחקר נית� להסיק כי הנתח הויזואלי. מספרי�

לוהוא ספציפי למילי�, במילה סובלי� מנגלקסיה בקריאתשנבדקי� לכ�, מספרי�עיבודאינו אחראי

כ' חשוב. לא בהכרח יסבלו ג� מנגלקסיה בקריאת מספרי�מילי� להקפיד במחקרי� על א�

לבדוק באופ� מעמיק קריאת מילי� ומספרי� ולא להניח מראש שהפרעה בקריאת מילי�, דיסלקסיה

.מלווה תמיד בהפרעה בקריאת מספרי�
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