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   התפתחותית התפתחותית התפתחותית התפתחותיתסיהסיהסיהסיהנגלקנגלקנגלקנגלקכתיבת מילים בכתיבת מילים בכתיבת מילים בכתיבת מילים ב

  ∴כץ ונעמה פרידמן-איוונה נחמן

  אוניברסיטת תל אביב

  

האם ? מתבטאת גם בכתיבת מיליםשהיא ספציפית לקריאת מילים או היא דיסלקסית נגלקט האם 

ונבחן האם , במחקר הנוכחי נתייחס לסוגיה הזאת?  נגלקטמלווה תמיד גם בדיסגרפית דיסלקסית נגלקט

דיסלקסית השפעה של וכן נבחן את ה, בין נגלקט בכתיבהתר דיסוציאציה בין נגלקט בקריאה לניתן לא

  . בקריאה על הכתיבה נגלקט

ברמת מילה מתאפיינת בקושי בהפניית הקשב לאותיות הנמצאות באחד " נגלקסיה"או , דיסלקסית נגלקט

ה בהשמטה והחלפה של הקריאה כרוכ, כתוצאה מכך. בדרך כלל בצד השמאלי, מהצדדים של המילה

: נשאלת השאלה"). שלח"או " של"יכולה להיקרא כ" שלט"וכך המילה (אותיות בצד המוזנח של המילה 

שבה הנבדקים מזניחים את האותיות בצד השמאלי של , האם הנגלקסיה מלווה גם בהפרעה בכתיבת מילים

המשווים ,  דיסגרפית נגלקטאין בספרות עד כה מחקרים על האינטראקציה בין נגלקסיה לבין? המילה

 נבדקים בעלי נגלקסיה 21במחקר זה השתתפו .  בקריאה ובכתיבהבאופן מפורט בין הביצועים

 ,הכתבה :הם נבדקו במטלות של קריאה קולית ובמטלות כתיבה שונות. 21 עד 7התפתחותית בגילאי 

  . להכתבהאיות בעל פהוהעתקה מעוכבת , העתקה, הקלדה במחשב, שיום בכתב, הכתבה ללא משוב חזותי

שגורמת , יש דיסלקסית נגלקט התפתחותית שמאלית ברמת מילהשהשתתפו במחקר נבדקים כל הל

 מהנבדקים יש 16-להממצאים הראו כי  . בקריאהשל המילה, האחרונות, להזנחת האותיות השמאליות

 נבדקים 5- ל, מנגד. גם בכתיבההאותיות השמאליותשגרמה להזנחת ית נגלקט שמאלית גרפדיסבנוסף גם 

הנגלקט בקריאה : כתיבהעל ה,  בקריאההשפעה של הנגלקסיהאצלם ניתן לראות אך אין דיסגרפית נגלקט 

נחה של החלק השמאלי של זעשו טעויות ההם , גרם לכך שכאשר הם קראו את שכתבו בזמן הכתיבה

עשו הם  ,ה שכתבוכשלא ראו מ, אך כאשר מנענו מהם את בקרת הקריאה על הכתיבה, המילה שכתבו

. באותיות סופיותהשפעה נוספת של הקריאה הפגועה על הכתיבה התבטאה . פחות טעויות נגלקט בכתיבה

 כתוצאה מדיסלקסית , התקשו לזהות אותיות סופיותעם דיסלקסית נגלקט ללא דיסגרפית נגלקטנבדקים ה

גם בכתיבה , כתוצאה מכך. נמצאות תמיד בצד המוזנח של המילהמאחר שאותיות אלה , הנגלקט שלהם

אך לא עשו טעויות , החליפו אותיות סופיות לאותיות תואמות על פי צליל או לאות סופית אחרתהם 

   .אחרות בכתיבה

        

" ?קטף? קטן...ריש, טית, קוף"; "חלש"כשהתבקש לקרוא את מילת המטרה ' קרא ילד בכיתה ד" חלב"

ואחר כך לקרוא שהייתה כתובה לפניו " קטר"ה כשהתבקש לשיים את אותיות המיל' אמר נער בכיתה ו

דיסלקסית נגלקט : מחקר זה שוטח את תיאורה של הדיסלקסיה ששני ילדים אלה סובלים ממנה. אותה

 יםיל מכתיבתבת צד  או שמא היא גורמת גם להזנחהקריאובוחן האם היא ספציפית ל, התפתחותית

  .)ית נגלקטגרפדיס(

 מאפיינים שונים בעלות, וכו סוגים שונים של הפרעות קריאהעל המאגד בת-דיסלקסיה היא מונח

 (,Coltheartמציבות קושי גדול יותר לקוראה סוגי המיליםמבחינת סוגי הטעויות בקריאה ומבחינת 

1981; Ellis, 1993; Ellis & Young, 1987; Friedmann & Gvion, 2001; Newcombe & Marshall, 

                                                
  .ידי הקרן הלאומית למדע-נתמך על) 1296/06 'מס(מחקר זה  ∴
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(1981; Patterson, 1981; Riddoch, 1990.  סוגי הדיסלקסיות השונים נוצרים מפגיעה במרכיבים

המסלול הלקסיקאלי , אורתוגרפי הראשוני- שלבים שונים בניתוח הויזואלי–השונים בתהליך הקריאה 

. והמסלול להמרה מגרפמה לפונמה לקריאת מילים חדשות, המסלול הסמנטי, לקריאת מילים מוכרות

כלומר דיסלקסיה הנגרמת מפגיעה בשלב הקריאה הראשוני של , תנגלקסיה היא דיסלקסיה פריפראלי

באחד מהצדדים של המילה או גירויים הנמצאים קושי בהפניית הקשב להמתאפיינת ב, הניתוח הויזואלי

  .הטקסט

 נגלקסיה ברמת מילה. מילה ברמת התפתחותית, "נגלקסיה"או ,  התמקד בדיסלקסית נגלקטמחקר זה

 חלב  וכך המילה, )הוספה, החלפה, השמטה(ת השמאליות של המילה מתאפיינת בהזנחת האותיו

, ספרדית, אנגליתשפות שבהן נחקרה נגלקסיה ברמת מילה כגון  .ןחלבאו , חלש, חל יכולה להיקרא 

 בהפרעה בקריאת ידועה כמתבטאתנגלקסיה שמאלית ועל כן  ,נקראות כולן משמאל לימין ,איטלקיתו

 ,הנקראת מימין לשמאל, בעבריתבשונה מכך . book � look or cook :תחיליות של המילה אותיות

נגלקט כללי ונגלקסיה  . של המילהאחרונותאחרונותאחרונותאחרונותההההאותיות הנגלקסיה שמאלית מתבטאת בהפרעה בקריאת 

אך כמעט רק בצורתן הנרכשת לאחר פגיעת ,  נחקרו רבות בשפות הנקראות משמאל לימיןאצל מבוגרים

  .מוח

בצד  נוטים להשמיט או להחליף את האותיות נבדקים הפרעה בכתיבה בה מוגדרת כהדיסגרפית נגלקטדיסגרפית נגלקטדיסגרפית נגלקטדיסגרפית נגלקט

ללא כל הפרעה במרחב או , )שמאליות של המילהבדרך כלל האותיות ה( הנגדי להמיספרה הפגועה

שבה המילים , בספרות גם התייחסות לדיסגרפית נגלקט ברמת המרחבישנה  .במוטוריקה של היד

כמו למשל המקרה של בחורה שסבלה מווילסון סינדרום , יותנכתבות מימין אך אין הזנחה של אות

ללא נרכשת הראתה דיסגרפית נגלקט מרחבית ש היא. Auclair, Sieroff & Kocer (2008)המתואר אצל 

היא כתבה נכון את כל האותיות של ,  הדיסגרפיה התבטאה אך ורק במרחב.סימנים של נגלקט כללי

שחקר נבדקים עם נגלקט דיסלקיה , ר הנוכחיבמחק. דףהי של בצד הימנ המילים אך כתבה את המילים

    .נעסוק רק בנגלקט דיסגרפיה ברמת המילה, ברמת המילה

 & Baxterבמחקרם של . קציה בין נגלקסיה לבין דיסגרפיהמחקרים על האינטראמספר  בספרות ישנם

Warrington (1983)גלקט ודיסגרפיה אר לראשונה מקרה משולב של נגלקסיה עם דיסגרפית נו מת

מילים ( אפקט של אורך מילה והראה, בתחילת המיליםנטה לטעות הנבדק , במטלות איות. פונולוגית

 Caramazza & Hillis (1990)במחקרם של  ).ארוכות היו קשות יותר בהשוואה למילים קצרות יותר

.  בעל פה ובכתבתיארו מקרה של אישה עם דיסלקסית נגלקט נרכשת שהיה לה קושי מקביל גם באיות

 Hillis & Caramazza (1995)גם . גם בקריאה וגם בכתיבה היא הזניחה את החלק הימני של המילים

בשיום , שהראו קושי מקביל באיות בעל פה ובכתב, תיארו שני נבדקים עם דיסלקסית נגלקט נרכשת

ספר מחקרים ישנם מ. שניהם הזניחו את הצד הנגדי להמיספרה הפגועה. בכתב ובהעתקה מעוכבת

  ;Cubelli & Simoncini, 1997 ( מלווה בדיסגרפית נגלקט נרכשתנגלקסיהנוספים המדווחים על 

Ellis, Young, & Flude, 1993; Miceli & Capasso, 2001; Patterson & Wilson, 1990(.   

ברמת נרכשת שמאלית מדווח על נבדק עם נגלקסיה  Patterson & Wilson (1990)במחקרם של 

בעוד הוא עשה טעויות , למשל. כך הנתונים לגבי הכתיבה שלו הם מעטים ולא חד משמעיים, מילהה

 טעויות החלפה במיקומים 4הוא עשה גם ,  המילים שכתב להכתבה32באות השמאלית בחמש מתוך 

  . שאינם האות השמאלית ביותר
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ובפרט מחקרים , גלקט בין דיסלקסית ודיסגרפית נמנגד ישנם מחקרים המדווחים על דיסוציאציה

  ;Arduino et al., 2005( ט נגלקנבדקים עם דיסלקסית נגלקט ללא דיסגרפיתהמדווחים על 

Ellis, Young, & Flude, 1987 (VB); Haywood & Coltheart, 2001; Riddoch, 1990 (JB); 

Riddoch et al., 1990.(  במחקרם של גםHaywood & Coltheart (2001) ל נבדק עם  הביצוע שנבדק

  .ונמצא כי הוא הצליח לבצע מטלה זו ללא טעויות, פה ל איות בענגלקסיה במטלת

נגלקסיה אצל מבוגרים התעמקו בבדיקת אפיוני הנגלקסיה במחקרים במרבית ה להדגיש שיש, עם זאת

  . כלל ולא בדקו כתיבה

 הם בקרב ילדים התפתחותיתמחקרים על נגלקסיה , ריבוי המחקרים בנושא הנגלקט הנרכשבניגוד ל

; 2008, 2007, כץ ופרידמן-נחמן(ולמעשה כוללים רק את מחקרינו הקודמים , מעטים מאד

(Friedmann & Nachman-Katz, 2004,  על של נגלקסיה התפתחותית  השפעתה מחקרים על ללכואין

   .יםיל מכתיבת

להסיק מסקנות יש חשיבות רבה כדי  על כתיבת מיליםשל נגלקסיה התפתחותית  השפעתה תלשאל

מערכת אחת האחראית הן על קריאת מילים האם קיימת : תיאורטיות בקשר לאופן העיבוד של מילים

האם יש מערכת קשבית אחת  ?בר בשתי מערכות שונות ונפרדות או שמדוכתיבת מיליםוהן על 

 במחקר זה ניסינו להרחיב את בסיס הידע על השפעתה של נגלקסיה? האחראית לקריאה ולכתיבה

  .כתיבת מיליםהתפתחותית על 

        

        שיטהשיטהשיטהשיטה

            נבדקיםנבדקיםנבדקיםנבדקים

ם גיל ילדים ומתבגרים ש20    :נגלקסיה עם)  בנות4- בנים ו17( נבדקים 21  אותרוהמחקר במסגרת

בערים במרכז  בבתי ספר אותרו הנבדקיםמ 17. 21ונבדקת אחת בת , 13- ל7בתחילת הבדיקה נע בין 

המוגדרות ככיתות , יתות קטנות של חינוך מיוחד למדו בכ18מתוכם .  נבדקים למדו בצפון4-ו, הארץ

 בעלי 7,  מהם אינטליגנציה ממוצעת7-ל . נבדקים למדו בכיתות רגילות3-ו, למידהשל לקויי 

הוריהם . )1טבלה  ראו(פיגור קל  2-ול  אינטליגנציה גבוליתה היית5-ל,  נמוכהתאינטליגנציה נורמאלי

גידול או , וכן לא על מחלות קשות בילדות,  ובלידהריוןבהישל הנבדקים לא דיווחו על בעיות כלשהן 

. עקב כך ניתן לשער כי הנגלקסיה אצלם התפתחותית;  נוירולוגיתלפגיעהשעלולים לגרום , חבלה

 . מלבד היפוך בדומיננטיות המיספראליתולא נמצאו כל ממצאים חריגים MRI בוצע ,.נת, נבדק אחדל(

 מהנבדקים דווחה התפתחות מוטורית ולשונית 9אצל ). Friedmann & Nachman-Katz, 2004 ראו

 התפתחותדווחה  נבדקים אחרים 5 ואצל ,דווחה התפתחות לשונית מאוחרת נבדקים 7 אצל, תקינה

עלתה ארצה בהיותה  אחת שתנבדק,  שניים למעטהארץדי י הנבדקים ילכל .לשונית ומוטורית מאוחרת

הם דוברים עברית אך , רוסיתשל שניהם היא  םאהשפת  .6 ונבדק שעלה ארצה בהיותו בן  שנתייםבת

נבדקת נוספת נולדה בארץ אך שהתה בארצות הברית זמן  .ים בבתי ספר דוברי עבריתמדולשוטפת ו

  .ממושך והיא מדברת עברית ואנגלית

 נבדקים 10.  מהם נטלו ריטלין בזמן השתתפותם במחקר2-וADHD - נבדקים אובחנו כסובלים מ4

בעיה ברכישת קריאה אצל כל הנבדקים דווחה  . אצל מרפאה בעיסוק7-קלינאית תקשורת וטופלו אצל 

   . טרם המחקר הנוכחי כסובל מדיסלקסיהאובחןאך אף אחד מהם לא , וכתיבה
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        נבדקי ביקורתנבדקי ביקורתנבדקי ביקורתנבדקי ביקורת

). רגילה או קטנה(כיתה וסוג כיתה , גיל, לכל אחד מנבדקי המחקר הותאם נבדק ביקורת על פי מגדר

ונבדקי הביקורת שלמדו בכיתות הקטנות אובחנו על ידי פסיכולוג חינוכי והותאמו גם על נבדקי הניסוי 

נבדקי הניסוי ונבדקי הביקורת שלמדו בכיתות רגילות הותאמו על פי . IQ)(פי רמת האינטליגנציה 

  . היו בעלי קריאה וכתיבה תקינותנבדקי הביקורת. (Raven, 1956) של רייבן המטריצותמבחן 

טעויות מסוג הזנחת (במטרה לבדוק האם אפיוני דיסגרפית נגלקט '  ילדים מכיתה א22חנו בנוסף נב

  .מייצגים גם ילדים הנמצאים בתהליכי רכישה של קריאה וכתיבה) אותיות בצד השמאלי של המילה

        
    אפיוני נבדקי המחקר.1 טבלה

 נבדקיםנבדקיםנבדקיםנבדקים גילגילגילגיל IQ        כיתהכיתהכיתהכיתה        ידיותידיותידיותידיות        מגדרמגדרמגדרמגדר
 ....נתנתנתנת 11;9 77 ימנית  קטנה'ד זכר
 ....יציציציצ 4;11 64 ימנית  קטנה'ה רזכ

 ....עדעדעדעד 11;12 72 ימנית  קטנה'ו זכר
 ....ולולולול 1;9 96 ימנית  רגילה'ד נקבה
        ....ספספספספ 8;10  68 ימנית  קטנה' ה  זכר
        ....שששששששש  6;12  96 ימנית  רגילה' ו  זכר

        ....אראראראר  1;10  71 ימנית  קטנה' ד  נקבה
  .סטסטסטסט 11;9  80 ימנית  קטנה' ו  זכר
  .דנדנדנדנ 3;11  87 ימנית  קטנה' ו  זכר
        ....אבאבאבאב 7;8  70 ימנית   קטנה'ג  זכר
        ....תמתמתמתמ  7;7  92 ימנית  קטנה' ב  זכר
        ....אואואואו  6;8  80  ימנית  קטנה' ב  זכר
        ....דרדרדרדר  11;7  82  ימנית  קטנה' ב  זכר
        ....אדאדאדאד  10;9  97  ימנית  'ה  זכר

        ....נענענענע  4;21  99  ימנית  --  נקבה
        ....לרלרלרלר  4;7  82  ימנית  קטנה' ב  זכר
        ....אמאמאמאמ  10;7  87  ימנית  קטנה' ב  זכר
        ....עיעיעיעי 5;12  98  ימנית  'ז  זכר

        ....ענענענענ 6;7  90  ימנית  קטנה' ג  קבהנ
        ....מרמרמרמר  8;6  78  ימנית  קטנה' ב  זכר
        ....טלטלטלטל 9;13  88  ימנית  קטנה' ז  זכר

        

        דיסגרפית נגלקטדיסגרפית נגלקטדיסגרפית נגלקטדיסגרפית נגלקטנגלקסיה ונגלקסיה ונגלקסיה ונגלקסיה ו    לבדיקתלבדיקתלבדיקתלבדיקתניסויים ניסויים ניסויים ניסויים 

         והליך והליך והליך והליךמבדקיםמבדקיםמבדקיםמבדקים

 (& Friedmannם המיועדים לאיתור נגלקסיה מתוך בטריית תלתןמבדקי השתמשנו בהקריאהלהערכת 

(Gvion, 2003 ,לשם  .הנבדקים שלה הלקסיקאלית ולהפרעות הספציפיות בקריאה אותם התאמנו לרמ

ועבור הנבדקים שרכשו רק קריאה בתנועת קמץ השתמשנו רק , כך השתמשנו במילים תדירות בלבד

  1.כדי למדוד באופן הוגן את מיומנויות הקריאה שלהם a במילים עם תנועת

                                                
 לקרוא הצליחו,  היסודיס"תות גבוהות של ביהילומדים בככולל אלה ש, שאחד עשר מהנבדקיםתה על הראשונית בדיקה 1

ולא רכשו עדיין את יתר ) ה זו התנועה הראשונבעבריתברוב ספרי לימוד הקריאה / (a/רק מילים הכוללות תנועת 
 אחד מהם הראה במשך ההתערבות שרכש את /.a/ כללו רק תנועת מבדקים שלהםבכל המילים שנכללו , לכן. התנועות

ששת הנבדקים הנותרים הצליחו לקרוא . וחלק עם כל התנועות/ a/התנועות ולכן חלק מהמבדקים הועברו לו עם תנועת 
  . שלהם כללנו את כל התנועותמילים עם כל התנועות לכן במבדקים
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כלומר ,  עם פוטנציאל לנגלקטהיו דקיםמבכל הכל המילים ב,  לליקוי לבוא לידי ביטוילאפשר במטרה

.  המוכרת לילדיםאחרתהשמטה או החלפה של האות האחרונה מייצרת מילה משמעותית שבהן מילים 

של מילים קולית   קריאהעברו לנבדקים מבדקיהו ,מתבטאת הנגלקסיה צורה באיזו לבדוק במטרה

, הקלדה במחשב, שיום בכתב, כתבה ללא משוב חזותיה, הכתבה :ים כתיבה שונומבדקי בודדות

  .איות להכתבההעתקה מעוכבת ו, העתקה

  

  קריאה קולית של מילים בודדות קריאה קולית של מילים בודדות קריאה קולית של מילים בודדות קריאה קולית של מילים בודדות . . . . 1111

כץ ופרידמן -הנבדקים נלקחו מתוך מחקרינו הקודמים שבדקו את הקריאה בנגלקסיה ודווחו בנחמן

. דדותקריאה קולית של מילים בומטלת זיהינו את הנגלקסיה שלהם בקריאה באמצעות ). 2008, 2007(

ללא קשר , )2.9ממוצע ( אותיות 4 עד 2 מילים בנות 100הנבדקים התבקשו לקרוא בקול רשימה של 

  ).  מילים161 לבין 85 בין - נבדקים מספר המילים שהועבר היה שונה 5אצל  (.סמנטי או פונולוגי ביניהן

כלומר , יות נגלקטומתוכם אחוזי טעו, בקריאת הרשימה בדקנו אחוזי טעויות בקריאת מילים בודדות

  .טעויות המעידות על הזנחת הצד השמאלי של המילה

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

  
  תו בודדיםבקריאה קולית של מיל) כ טעויות"מתוך סה(וטעויות נגלקט  אחוז טעויות כלליות. 2טבלה 

 נבדקיםנבדקיםנבדקיםנבדקים  כלליות כלליות כלליות כלליות טעויות טעויות טעויות טעויות%%%% טעויות נגלקטטעויות נגלקטטעויות נגלקטטעויות נגלקט    %%%%
 ....נתנתנתנת 55% )47(  91% )43(
 ....יציציציצ 59% )59( 93% )55(
 ....עדעדעדעד 68% )68(  97% )66(
 ....ולולולול 24% )24(  100% )24(
        ....ספספספספ  92% )92(  99% )91(
        ....שששששששש  32% )46(  91% )42(
        ....אראראראר  40% )40(  93% )37(
  .סטסטסטסט  28% )28(   79% )22(
  .דנדנדנדנ  35% )35(  97% )34(
        ....אבאבאבאב  41% )54(  87% )47(
        ....תמתמתמתמ  72% )116(  93% )108(
        ....אואואואו  58% )70(  90% )63(
        ....דרדרדרדר  77% )93(  98% )91(
        ....אדאדאדאד  40% )40(  73% )29(
        ....נענענענע  32% )32(  75% )24(
        ....לרלרלרלר  61% )61(  84% )51(
        ....אמאמאמאמ  40% )40(  85% )34(
        ....עיעיעיעי  17% )17(  82% )14(
        ....ענענענענ  33% )33(  97% )32(
        ....מרמרמרמר  78% )94(  98% )92(
        ....טלטלטלטל  70% )70(  97% )68(
        ממוצעממוצעממוצעממוצע  50% )55(  93% )51(

   

טעויות , טעויות נגלקטנכבד של יש אחוז כל אחד מנבדקי המחקר ל, 2כפי שניתן לראות בטבלה 

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

  . )93%ממוצע  (100%- ל73%
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נותחו כל טעויות הנגלקט שהתקבלו , הנפוץ אצל כל נבדקהנגלקט טעות במטרה לבדוק מהו סוג 

 2שיעור ההחלפות נע בין . צעו בעיקר החלפות והשמטותכל הנבדקים ביהתוצאות הראו ש. זהבמבדק 

 10 , לכךבנוסף). 22ממוצע (אחוז  75- ל3ושיעור ההשמטות נע בין )  אחוז17ממוצע (אחוז  37-ל

 , בסוף/a/קריאת מילה המסתיימת בעיצור עם תוספת צליל של טעויות  נבדקים הראו שיעור ניכר של

   .9%היה אלה עור טעויות שיממוצע , "צחקה"כ" צחק"קריאת  כגון

        

        כתיבהכתיבהכתיבהכתיבהמבדקי מבדקי מבדקי מבדקי . . . . 2222

הקלדה , שיום בכתב, הכתבה ללא משוב חזותי, הכתבה: לצורך בדיקת הכתיבה הועברו טסטים שונים

  . להכתבהואיות בעל פההעתקה מעוכבת ,  מיידיתהעתקה, במחשב

  

        הכתבההכתבההכתבההכתבה    2.12.12.12.1

 הנבדקים .ה להכתבה כתיבפתחנו בבדיקת, במטרה לבדוק האם הנגלקסיה מלווה בדיסגרפית נגלקט

יש ילדים שכתבו . (כפי יכולתו, כל ילד כתב מספר מילים שונה . פגישותמספרהתבקשו לכתוב מילים ב

  ).ולכן כתבו פחות מילים, באופן מאוד איטי והתקשו בעיצוב האותיות

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

כתיבה האך לא אצל כולם שגיאות , )36%ממוצע (נמוכים אצל כל הנבדקים היו אחוזי הדיוק בכתיבה 

נמצאו טעויות נגלקט בצד השמאלי   הנבדקים21 מתוך 16אצל  .אופיינו בקושי בצד אחד של המילה

סוגי טעויות הנגלקט הנפוצים ביותר היו השמטות . מכלל הטעויות 77%- ל10%שנעו בין , בכתיבה

 אחוז זניח נמצא.) דנדנדנדנ(בכתיבה ואצל נבדק אחד  נבדקים לא נמצאו כלל טעויות נגלקט 4אצל . והחלפות

  .1ניתן לראות דוגמאות של טעויות נגלקט בכתיבה אצל נבדקי הניסוי בנספח  .של טעויות נגלקט) 2%(

 כללו טעויות טעויות אלה. טעויות אחרות בכתיבהלטעויות הנגלקט גם כל הנבדקים ביצעו בנוסף 

שיעור טעויות ( "י" "ו"אותיות השמטה או שיכול של , החלפהו אותיות הומופוניותחלפת ה :ממיר

החלפות והשמטות בתחילת או אמצע : טעויות ויזואליותו ,)20% עממוצ, 34%- ל4%הממיר נע בין 

נראה כי קיימות הפרעות . לרלרלרלראצל . )7%ממוצע , 27%- ל2%שיעור הטעויות הויזואליות נע בין (המילה 

 בכתב ראי,  הלא נכוןתיות בכיווןמוטוריות או תפיסתיות בכתיבה כיוון שארבע פעמים כתב את האו

   .)Della Sala, & Cubelli, 2007 במאמרם של תוארהכפי ש, ת כיווןיפרקסיא(

כיתה , מגדר,  המחקר על פי גילאחד מנבדקי נבדק ביקורת לכל םבמבדק כתיבת מילים להכתבה הותא

ווינו את הש. ודדות מילים ב20נבדקי הביקורת התבקשו לכתוב רשימה של . רגילה או קטנה, וסוג כיתה

  .אחוזי הדיוק בכתיבת מילים ואת אחוזי טעויות נגלקט בין נבדקי הניסוי לבין נבדקי הביקורת
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   נבדקי הניסוי לבין נבדקי ביקורתהכתבה ביןואחוזי טעויות נגלקט ב השוואת אחוזי דיוק .3טבלה 

        השוואת השוואת השוואת השוואת 
        טעויות נגלקטטעויות נגלקטטעויות נגלקטטעויות נגלקט%%%%

נבדקים עם נבדקים עם נבדקים עם נבדקים עם         נבדקי ביקורתנבדקי ביקורתנבדקי ביקורתנבדקי ביקורת
        נגלקסיהנגלקסיהנגלקסיהנגלקסיה

        השוואתהשוואתהשוואתהשוואת
        דיוק בכתיבהדיוק בכתיבהדיוק בכתיבהדיוק בכתיבה%%%%

נבדקים עם נבדקים עם נבדקים עם נבדקים עם         נבדקי ביקורתנבדקי ביקורתנבדקי ביקורתנבדקי ביקורת
        נגלקסיהנגלקסיהנגלקסיהנגלקסיה

  טעויות נגלקט%  
  ) מילים20מתוך (

 טעויות נגלקט%
  )כ מילים"מתוך סה(

  דיוק בכתיבה%  
   ) מילים20מתוך (

 דיוק %  
  בכתיבה 

 

*χ
2
 = 19.3, p < 

.0001  

  

0% 

)26(   

58% 
*χ

2
 = 36.4, p < .0001  )19( 95%  אש. )7/45( 

15% 
        
 ....נתנתנתנת

___    

0% 

  

% 0 
*χ

2
 = 11.3, p = .001  )19( 95%  אפ. )4/10(  

40% 
        
 ....יציציציצ

*χ
2
 = 8.5, p = .004    

0% 

)7(  

 35% 
*χ

2
 = 20.4, p < .0001  )19( 95%  תר. )5/20( 

25% 
        
 ....עדעדעדעד

  χ
2
 = 3.3, p = .07    

0% 

)6(  

 15% 
*χ

2
 = 10.8, p = .001  )19( 95%  לא. )21/40( 

52% 
        
 ....ולולולול

*χ
2
 = 11.4, p = .001    

0% 

)15(  

42%  
*χ

2
 = 38.6, p < .0001  )20( 100%  1ח. )5/36( 

14%  
        
        ....ספספספספ

___    

0% 

  

0%  
*χ

2
 = 21.5, p < .0001  )20( 100%  ש. )6/20(  

30%   
        
        ....שששששששש

  χ
2
 = 2.2, p = .13  )1(  

 5%  

)6(   

20%  
*χ

2
 = 13.7, p = .0002  )16( 80%  2ח )8/30( 

30%  
        
        ....אראראראר

___    

0% 

  

0%  
*χ

2
 = 16.2, p < .0001  )20( 100%  ר. )20/42( 

48%  
        

  .טטטטסססס
  χ

2
 = .09, p = .8    

0% 

)1(   

2%  
*χ

2
 = 31, p < .0001  )20( 100%  ג. )17/60( 

28%  
        
  .דנדנדנדנ

  χ
2
 = 1.8, p = .18     

0% 

)3(  

 8%  
*χ

2
 = 19.4, p < .0001  )20( 100%  סמ. )14/35( 

40%  
        
        ....אבאבאבאב

*χ
2
 = 8.5, p = .004    

0% 

)7(  

 35%  
*χ

2
 = 15.8, p < .0001  )19( 95%  אע. )7/20( 

35%  
        
        ....תמתמתמתמ

  χ
2
 = 2.9, p = .09     

0% 

)5(  

 13%  
*χ

2
 = 5, p = .03  )18( 90%  לנ.  )23/37( 

62%  
        
        ....אואואואו

*χ
2
 = 20.9, p < 

.0001  

  

0% 

)23(  

 62%  
*χ

2
 = 26.6, p < .0001  )18( 90%  אל.  )7/37( 

19%  
        
        ....דרדרדרדר

  χ
2
 = 3.6, p = .06    

0% 

)13(  

 16%  
*χ

2
 = 28, p < .0001  )20( 100%  תמ.  )28/82( 

34%  
        ....אדאדאדאד

  χ
2
 = 1.06, p < .3    

0% 

)4(  

 5%  
*χ

2
 = 15.6, p < .0001  )20( 100%  נה.  )41/79( 

52%  
        ....נענענענע

*χ
2
 = 13.1, p = 

.0003  

  

0% 

)9(   

50%  
*χ

2
 = 13.5, p = .0002  )14( 70%  מא.  )2/18( 

11%  
        ....לרלרלרלר

*χ
2
 = 3.5, p = .06    

0% 

)4(  

 16%  
*χ

2
 = 16.1, p < .0001  )16( 80%  מט.  )5/25 (

20%  
        ....אמאמאמאמ

  χ
2
 = 1.2, p = .28    

0% 

)2(  

 6%  
*χ

2
 = 15.3, p < .0001  )20( 100%  יח.  )17/35( 

49%  
        ....עיעיעיעי

*χ
2
 = 12.9, p = 

.0003  

  

0% 

)14(  

 47%  
*χ

2
 = 5.3, p = .02  )14( 70%  מא.  )11/30( 

37%  
        ....ענענענענ

  χ
2
 = 1.03, p = .31  1/20) 5%(    

0%  
  χ

2
 = .04, p = .83  )14( 70%  זק.  )10/15( 

67%  
        ....מרמרמרמר

*χ
2
 = 10.8, p = .001    

0%  

)5(  

 45%  
*χ

2
 = 15.2, p < .0001  )20( 100%  חי.  )9/20(  

45%  
        ....טלטלטלטל

        ממוצעממוצעממוצעממוצע        36363636%%%%          92929292%%%%         31313131%%%%        0.50.50.50.5%%%%        
  

 נבדקי 21-ניתן לראות שעשרים מ, בהתבוננות על אחוזי הדיוק בכתיבה, 3כפי שניתן לראות בטבלה 

,  נמצאברמת הקבוצה.  המותאמים להםהניסוי הראו אחוזי דיוק נמוכים באופן מובהק מנבדקי הביקורת

         .t(40) = 13.81, p < .0001, כי קבוצת הנבדקים עם נגלקסיה ביצעה במובהק גרוע מקבוצת הביקורת
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שנעו ( נבדקים ביצעו אחוזי טעויות נגלקט משמעותיים 9בקבוצת נבדקי הניסוי , בנוגע לטעויות נגלקט

 נבדקים לא היו 4-ול) 16% ל2%שנעו בין ( נמוכים  נבדקים ביצעו אחוזי טעויות8, )62%- ל20%בין 

 נבדקים לא ביצעו כלל טעויות נגלקט 19, בקבוצת הביקורת. כלל טעויות נגלקט בכתיבה להכתבה

בהשוואת טעויות נגלקט בין נבדקי הניסוי לבין .  נבדקים ביצעו טעות נגלקט אחת בלבד2-בכתיבה ו

יסוי ביצעו יותר טעויות נגלקט באופן מובהק מנבדקי נבדקי הנמ 8-נבדקי הביקורת ניתן לראות ש

 לנבדקים עם נגלקסיה היו במובהק יותר טעויות נגלקט ,הקבוצהברמת . הביקורת המותאמים להם

  .t(40) = 4.81, p < .0001, בכתיבת מילים מאשר לנבדקי הביקורת

ה עושים טעויות נגלקט הממצא החשוב ביותר מניסוי זה הוא שבעוד שחלק גדול מהילדים עם הנגלקסי

על אף הנגלקט הבולט שיש להם ,  נבדקים שאינם עושים טעויות נגלקט בכתיבה4ישנם , גם בכתיבה

אך לא ביצע אפילו טעות ,  טעויות נגלקט מתוך סך המילים שקרא55%ביצע . יציציציצ, כך למשל. בקריאה

  .אחת של נגלקט בכתיבה

ק האם אפיוני דיסגרפית נגלקט מייצגים גם את רגילה במטרה לבדו'  ילדים מכיתה א22גם נבחנו 

 מילים 20התבקשו לכתוב ' נבדקי כיתה א .אוכלוסיית הילדים הנמצאים בתהליכי רכישה של הכתיבה

שהיא התנועה הראשונה שמלמדים את הילדים (פתח -שכללו רק מילים עם תנועת קמץ, בודדות

וזי הדיוק בכתיבת מילים בודדות ואת אחוזי השווינו את אח). בתחילת תהליך רכישת הקריאה והכתיבה

   .'טעויות הנגלקט בין נבדקי הניסוי לבין נבדקי הביקורת מכיתה א

   
  ' בכיתה אבכתיבה להכתבה אצל נבדקי ביקורתטעויות נגלקט אחוזי ו דיוק אחוזי. 4 טבלה

        כתיבה תקינה כתיבה תקינה כתיבה תקינה כתיבה תקינה         שמותשמותשמותשמות
        ) ) ) )  מילים מילים מילים מילים20202020מתוך מתוך מתוך מתוך ((((

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
        נגלקטנגלקטנגלקטנגלקט

 0 %  95%) 19(        ....נאנאנאנא
 0 %  100% )20(        ....טזטזטזטז

 0 %  85%) 17(        ....גגגג
 0 %  95% )19(        ....טבטבטבטב
 0 %  85% )17(        ....עדעדעדעד
 0 %  95% )19(        ....רנרנרנרנ

 0 %  90% )18(        ....אמאמאמאמ
 0 %  90% )18(        ....נונונונו
 0 %  85% )17(        ....יריריריר
 0 %  90% )18(        ....ביביביבי
 0 %  95% )19(        ....חחחח

 0 %  80% )16(        ....לדלדלדלד
 0 %  90% )18(        ....שקשקשקשק
 0 %  95% )19(        ....אדאדאדאד
 0 %  95% )19(        ....גיגיגיגי
 0 %  75% )15(        ....מימימימי
 0 %  100% )20(        ....יגיגיגיג

 0 %  90% )18(        ....הדהדהדהד
 0 %  90% )18(        ....שחשחשחשח
 0 %  95% )19(        ....לנלנלנלנ

 0 %  90% )18(        ....תמתמתמתמ
 0 %  95% )19(        ....ידידידיד

 0 %  91%        ממוצעממוצעממוצעממוצע
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גבוהים  )בהתעלם מטעויות שטח(אחוזי הדיוק בכתיבת מילים בודדות , 4כפי שניתן לראות בטבלה 

  ,t(41) = 15.80, נבדקי הנגלקטשלאחוזי הדיוק וגבוהים במובהק מ', אצל כל נבדקי כיתה א

p < .0001. לא ביצע טעויות נגלקט' אף אחד מנבדקי כיתה א בנוגע לטעויות נגלקט ניתן לראות כי. 

ברמת הקבוצה נמצא ' בהשוואת אחוזי טעויות נגלקט בין נבדקי הניסוי לבין נבדקי הביקורת מכיתה א

  .t(41) = 5.05, p < .0001, גלקט גבוהים יותר במובהקשנבדקי הניסוי ביצעו אחוזי טעויות נ

  

        הכתבה ללא משוב חזותיהכתבה ללא משוב חזותיהכתבה ללא משוב חזותיהכתבה ללא משוב חזותי    2.22.22.22.2

בקר את תוצרי הכתיבה  לכותבבכך שהוא מאפשר ליכול בדרך כלל לספק סיוע בכתיבה הערוץ החזותי 

הכתיבה , אצל קוראים תקינים ובמקרים מסויימים של דיסגרפיה. שלו בזמן הכתיבה ולתקן את טעויותיו

). Cubelli & Lupi, 1999(המלווה בקריאה , משוב חזותי כוללת טעויות רבות יותר מכתיבה רגילהללא 

 על . לכתיבהלהפריעדווקא עשוי הלקוי  הערוץ החזותי , לעומת זאת, כותבים עם דיסלקסית נגלקטאצל

ם שנכללו גם ברשימת הכתיבה להכתבה ע  מילים20משוב חזותי ם לכתוב ללא נבדקיביקשנו מה כן

הם . והשערתנו הייתה שהם יצליחו יותר בכתיבה ללא משוב חזותי בהשוואה לכתיבה רגילה משוב

ומתחת לדף היה נייר קופי , כתבו על דף לבן עם עט ללא דיו כך שלא יכלו לראות מה שהם כתבו

י השווינו את אחוזי הדיוק ואת אחוז).  לאחר כתיבתן המיליםיכולנו לראות אתבו (ומתחתיו עוד דף 

   .לבין ההכתבה ללא משוב חזותיהרגילה טעויות הנגלקט בין ההכתבה 

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

אצל כל הנבדקים נמצאו אחוזי דיוק , 5כפי שניתן לראות בטבלה  . נבדקים14במבדק זה השתתפו 

אצל כל הנבדקים למעט . )47%ממוצע  (75%- ל25%שנעו בין , בהכתבה ללא משוב חזותיגם נמוכים 

  ). 30%ממוצע  (68% - ל10%שנעו בין , עויות נגלקטנמצאו ט.) תמתמתמתמ(אחד 

השוואה . השוואת אחוזי הדיוק בין הכתבה ללא משוב חזותי לבין הכתבה רגילהממצא חשוב עולה מ

.  נבדקים אחוזי הדיוק בהכתבה ללא משוב גבוהים יותר באופן מובהק סטטיסטית4אצל זו העלתה כי 

כתיבה מהווה מכשול וברגע שאין אפשרות לקרוא את ניתן לשער אם כך כי אצלם הקריאה בזמן ה

בהשוואת  .אצל הנבדקים הנותרים אחוזי הדיוק דומים בשני המבדקים. הכתוב הם מצליחים יותר

 .נתנתנתנת    ו. תמתמתמתמ,  נבדקים2 אצל וטעויות נגלקט בין מבדק ההכתבה לבין ההכתבה ללא משוב חזותי נמצא

  .מאשר בהכתבה ללא משוב בהכתבה רגילהרבות יותר במובהק טעויות נגלקט 

 והטעויות נבעו מהדיסלקסיה ,דיסגרפית נגלקטהוא אינו סובל מניתן אם כן להסיק כי  .תמתמתמתמלפחות לגבי 

כשאין לו אפשרות , כיוון שבזמן הכתיבה הוא גם קרא מה שכתב ולכן בהכתבה ללא משוב חזותי, שלו

  )בהכתבה ללא משוב. ויות נג טע5יש . לנת(. לקרוא מה שהוא כתב לא הופיעו טעויות נגלקט

 טעות אחת בהכתבה ללא משוב  נגלקט בהכתבה ורקלא נמצאו כלל טעויות.) סטסטסטסט(אצל נבדק אחד 

אין דיסגרפית גם לו על כן ניתן לשער כי )  אף הם טעות נגלקט אחתצעויבביקורת  נבדקי 2( חזותי

  . נגלקט
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  משוב חזותי ללא ועם הכתבהבואחוזי טעויות נגלקט  השוואת אחוזי דיוק .5 טבלה

        דיוק בהכתבה דיוק בהכתבה דיוק בהכתבה דיוק בהכתבה         
        ללא משוב חזותיללא משוב חזותיללא משוב חזותיללא משוב חזותי

        

        בהכתבהבהכתבהבהכתבהבהכתבהדיוק דיוק דיוק דיוק %%%%
        עם משובעם משובעם משובעם משוב

טעויות נגלקט טעויות נגלקט טעויות נגלקט טעויות נגלקט     השוואה סטטיסטיתהשוואה סטטיסטיתהשוואה סטטיסטיתהשוואה סטטיסטית
        בהכתבה בהכתבה בהכתבה בהכתבה 

        ללא משוב ללא משוב ללא משוב ללא משוב 
    20202020מתוך מתוך מתוך מתוך ((((

        ))))מיליםמיליםמיליםמילים

טעויות נגלקט טעויות נגלקט טעויות נגלקט טעויות נגלקט 
        בהכתבה בהכתבה בהכתבה בהכתבה 
            עם משובעם משובעם משובעם משוב

    20202020מתוך מתוך מתוך מתוך ((((
        ))))מיליםמיליםמיליםמילים

        השוואה סטטיסטיתהשוואה סטטיסטיתהשוואה סטטיסטיתהשוואה סטטיסטית

χ   15   25%) 5/20(        ....נתנתנתנת
2 
= .82, p = .37  5   12  χ

2 
= 5.01, p = .03*  

χ   48  33% )5/15(          ....סטסטסטסט
2 
= .92, p = .34 1  0   χ

2 
= 1.03, p = .31  

χ*  28  55% )11/20(          ....דנדנדנדנ
2 
= 4.69, p = .03 3  1   χ

2 
= 1.11, p = .29  

χ*  40  75% )15/20(          ....אבאבאבאב
2 
= 6.25, p = .01 2  2  __  

χ*  29  70% )14/20(          ....תמתמתמתמ
2 
= 9.64, p = .002 0  7  *χ

2 
= 8.48, p = .004  

χ   62  45% )9/20(          ....אואואואו
2 
= 1.55, p = .21 4  3   χ

2 
= 17, p = .68  

χ   34  30% )6/20(          ....אדאדאדאד
2 
= .12, p = .72  2  3   χ

2 
= .23, p = .63   

χ   52  55% )11/20(          ....נענענענע
2 
= .06, p = .8 2  1   χ

2 
= .36, p = .55  

χ   11  30% )3/10(          ....לרלרלרלר
2 
= .78, p = .38 4  8   χ

2 
= 1.9, p = .17  

χ   20  40% )8/20(          ....אמאמאמאמ
2 
= 2.16, p = .14 8  4   χ

2 
= 1.9, p = .17 

χ   49  45% )9/20(          ....עיעיעיעי
2 
= .07, p = .8  2  1   χ

2 
= .36, p = .55   

χ*  37  70% )14/20(          ....ענענענענ
2 
= 5.33, p = .02 2  9   χ

2 
= 6.14, p = .01 

χ   67  50% )5/10(          ....מרמרמרמר
2 
= .69, p = .4  2  0   χ

2 
= 2.11, p = .15  

χ   45  40% )8/20(          ....טלטלטלטל
2 
= .1, p = .75 2  5   χ

2 
= 1.56, p = .21 

    4  3   38%  47%        ממוצעממוצעממוצעממוצע

        

        שיום בכתב שיום בכתב שיום בכתב שיום בכתב     2.32.32.32.3

כל נבדק קיבל סט של תמונות שהתאים לרמת הקריאה .  תמונות10לשיים בכתב הנבדקים התבקשו 

  .מטרת המבדק הייתה לבדוק האם יש טעויות נגלקט בכתיבה. שלו

  תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

אחוזי . כל הנבדקים התקשו בשיום בכתב, 6כפי שניתן לראות בטבלה  .דקים נב12במבדק זה השתתפו 

נמצאו טעויות .) עיעיעיעיו. סטסטסטסט (שנייםואצל כל הנבדקים למעט ) 46%ממוצע  (70%- ל0%הדיוק נעו בין 

   ).2ממוצע  (6-ל 1נגלקט שנעו בין 

  

   אחוזי דיוק בשיום בכתב ואחוזי טעויות נגלקט .6טבלה 

         דיוק דיוק דיוק דיוק%%%%        
תוך תוך תוך תוך ממממנכון נכון נכון נכון ' ' ' ' מסמסמסמס((((

        ))))מיליםמיליםמיליםמילים10101010

             טעויות נגלקט טעויות נגלקט טעויות נגלקט טעויות נגלקטמספרמספרמספרמספר
        ))))מיליםמיליםמיליםמילים    10101010מתוך מתוך מתוך מתוך ((((

  0  50%) 5(        ....סטסטסטסט

  1  50% )5(        ....דנדנדנדנ

  1  60% )6(        ....אבאבאבאב

  1  40% )4(        ....תמתמתמתמ

  1  70%) 7(        ....אואואואו

  1  60% )6(        ....אדאדאדאד

  4  20% )2(        ....לרלרלרלר

  4  20% )2(        ....אמאמאמאמ

  0  50% )5(        ....עיעיעיעי

  2  50% )5(        ....ענענענענ

  3  0% )0(        ....מרמרמרמר

  6  0% )0(        ....טלטלטלטל

  2  46%        ממוצעממוצעממוצעממוצע
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         הקלדה במחשב הקלדה במחשב הקלדה במחשב הקלדה במחשב2.42.42.42.4

לכל נבדק הוכתבו . ללא הגבלת זמן,  מילים שהוכתבו להם15להקליד במחשב הנבדקים התבקשו 

מטרת המבדק הייתה לבדוק האם יש טעויות נגלקט גם בהקלדת . מילים מתאימות לרמת הקריאה שלו

  .מילים במחשב

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

קים התקשו כל הנבדגם במטלה זו , 7כפי שניתן לראות בטבלה  .נבדקים 11במבדק זה השתתפו 

הנבדקים נמצאו טעויות נגלקט  מ9ואצל ) 39%ממוצע  (47%- ל33%אחוזי הדיוק נעו בין . בכתיבה

  . אף טעות נגלקט בהקלדהצעויבלא . עיעיעיעיו. סטסטסטסט, נבדקיםחשוב לציין כי שני  ). טעויות2 ממוצע(

  

   אחוזי דיוק בהקלדה ואחוזי טעויות נגלקט .7טבלה 

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות מספרמספרמספרמספר         דיוק  דיוק  דיוק  דיוק %%%%        
        נגלקטנגלקטנגלקטנגלקט

  0  40% )6/15(        ....טטטטסססס

  2  47% )7/15(        ....תמתמתמתמ

  2  40% )6/15(        ....אואואואו

  1  40% )6/15(        ....אדאדאדאד

  1  47% )7/15(        ....נענענענע

  6  33% )5/15(        ....לרלרלרלר

  3  33% )5/15(        ....אמאמאמאמ

  0  65% )13/20(        ....עיעיעיעי

  2  40% )6/15(        ....ענענענענ

  2  13% )2/15(        ....מרמרמרמר

  2  27% )4/15(        ....טלטלטלטל

  2  39%        ממוצעממוצעממוצעממוצע

        

         החלפת אותיות סופיות בכתיבה החלפת אותיות סופיות בכתיבה החלפת אותיות סופיות בכתיבה החלפת אותיות סופיות בכתיבה2.52.52.52.5

 תמיד בצד המוזנח ותמופיעות אך ורק בסופי מילים ועל כן נמצא -ך  ,ץ ,ף ,ן , ם- ותהאותיות הסופי

 לקושי של נבדקים עם נגלקסיה התפתחותית התייחסותראו (  ילדים עם נגלקסיה שמאליתרעבו

 גם אם , השערתנו היא אם כך שילדים עם נגלקסיה.)Friedmann & Gvion, 2005  אצלאותיות סופיותב

נ -ן, מ-ם(סגרפית נגלקט יחליפו בכתיבה את האותיות הסופיות לאותיות המצעיות התואמות אין להם די

,  ילדים עם דיסגרפית נגלקט ישמיטו או יחליפו אותיות סופיות כאשר, מנגד.כתוצאה מהנגלקסיה) 'וכו

לצורך זה בדקנו אצל כל אחד  . צליל לא תואמות,בין ההחלפות יהיו גם החלפות לאותיות אחרות

החלפה : הנבדקים האם הוא כתב נכון אותיות סופיות או שהחליף אותן ואילו החלפות הוא עשהמ

  .לאות סופיות אחרת או לאותיות אחרות, לאותיות מצעיות תואמות

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

מתוכן ,  טעויות בכתיבת אותיות סופיות42%צעו יכל הילדים כקבוצה ב, 82כפי שניתן לראות בטבלה 

, )ה-ף( לאות ללא צורה סופית ותהחלפ 14%, )פ-ף (ית לאות מצעית תואמת החלפות של אות סופ54%

  . השמטות של סופיות14%ו) ח-ך( החלפות לאות הומופונית 11%, )ך-ף( לסופית אחרת ותהחלפ 6%

                                                
  .לא שמר על אורך מילהו החליף מילים שלמות כיוון שהוא. יציציציצ  במבדק זה לא כללנו את 2
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ביצעו ) 8 צבועים בצהוב בטבלה( נבדקים 7 כי לראותבניתוח סוגי הטעויות שביצעו הנבדקים ניתן 

צעו החלפה של אות סופית לאות סופית יחלק מהם ב, לאותה אות מצעיתהחלפות של אות סופית 

 וגם לא החלפות )היתה השמטה אחת. אדאדאדאדל(צעו השמטות יאך לא ב) ח,ך(אחרת או לאות הומופונית 

  .של סופיות לאותיות אחרות

   אחוזי דיוק בכתיבת אותיות סופיות וסוגי טעויות.8טבלה 

מתוך מתוך מתוך מתוך   נבדקיםנבדקיםנבדקיםנבדקים
 סופיותסופיותסופיותסופיות

סופיות סופיות סופיות סופיות 
 נכונותנכונותנכונותנכונות

טעויות טעויות טעויות טעויות 
 בסופיותבסופיותבסופיותבסופיות

החלפת סופית החלפת סופית החלפת סופית החלפת סופית 
למצעית של למצעית של למצעית של למצעית של 
    אותה אות אותה אות אותה אות אותה אות 

))))פפפפ----ףףףף((((  

החלפה החלפה החלפה החלפה 
לאות ללא לאות ללא לאות ללא לאות ללא 

צורה סופית צורה סופית צורה סופית צורה סופית 
))))הההה----ףףףף((((  

החלפה החלפה החלפה החלפה 
לסופית לסופית לסופית לסופית 
    אחרת אחרת אחרת אחרת 

))))ךךךך----ףףףף((((  

החלפה החלפה החלפה החלפה 
    הומופוניתהומופוניתהומופוניתהומופונית

))))חחחח----ךךךך((((  

השמטת השמטת השמטת השמטת 
 סופיתסופיתסופיתסופית

 3  1 2 4 10 1 11        ....נתנתנתנת

 2 1    3 1 4        ....עדעדעדעד

    2  2 10 12        ....ולולולול

 3     3 2 5        ....ספספספספ

     1 1 6 7 ....שששששששש

  1 2  2 5 4 9 ....אראראראר

   2  1 3 13 16 ....סטסטסטסט

  4  4 5 13 22 35 ....דנדנדנדנ

 1 1  3 5 10 18 28 ....אבאבאבאב

  2   5 7 8 15 ....תמתמתמתמ

 1 1  2 7 11 6 17 ....אואואואו

 2   1 2 5 1 6 ....דרדרדרדר

 1 2   11 14 36 50 ....אדאדאדאד

  1 3  1 7 27 34 ....נענענענע

 2 1  2 9 14 4 18 ....לרלרלרלר

 6 2  2 10 20 0 20 ....אמאמאמאמ

  1   2 3 34 37 ....עיעיעיעי

   1 2 5 8 14 22 ....ענענענענ

     7 7 2 9 ....מרמרמרמר

 1   1 6 8 5 13 ....טלטלטלטל

 22 17 9 21 83 154 214 368 ככככ""""סהסהסהסה

 14% 11% 6% 14% 54% 42% 58%  אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

        
ניתן לראות , שהראו קושי ספציפי באותיות סופיות אך ללא מאפייני נגלקט, אצל נבדקים אלה

סופיות לא נבעו טעויותיהם באותיות ה, כלומר. באופן הכתיבה, השתקפות של הנגלקסיה בקריאה

, שנבע מדיסלקסית הנגלקט שלהם, מדיסגרפית נגלקט כי אם מהקושי הספציפי שלהם באותיות סופיות

  .שגרמה להם לא להיחשף לאותיות סופיות

   

        העתקההעתקההעתקההעתקה מבדקי  מבדקי  מבדקי  מבדקי 6666....2222

         העתקה מיידית העתקה מיידית העתקה מיידית העתקה מיידית6666.1.1.1.1....2222

 .ההעתקהיא מטלת , לבדוק האם הנגלקסיה מלווה בדיסגרפית נגלקטמטלה נוספת שבה השתמשנו כדי 

 באותיות יםמודפס( מילים 4 מילות תפל ומשפט בן 3 ,משמעותיות מילים 5ועליו  הוצג דףלנבדקים 

דנה עמדה על : המשפט היהו. טגש, הרג, אמר, וחד, ארגז, חדג, ערסל, נחש: הפריטים היו ).דפוס

באופן   להעתיקוהתבקשוקיבלו עיפרון הם  ).ילדיםרוב הלא הייתה מוכרת ל" ערסל"מילה ה. (הספסל

  . מדויק על דף ריק
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  תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

רוב . ללא טעות) 100%(  מילים12/12הצליחו להעתיק  נבדקים 15, 9לראות בטבלה כפי שניתן 

מילים לצורך הבנת ה הם לא קראו את, כיחידה את כל המילה ולא העתיקואות -העתיקו אותהנבדקים 

 חוץ מזה ניתן לשער . מילות תפלוק כשהעתיוגיבהא  וללא התייחסו למשמעות המיליםשכיוון  ,הנקרא

 שם לב שיש .)ענענענענ (רק נבדק אחד . לא שמרו על רווחים בין המילים במשפטאות כיוון ש-שהעתיקו אות

 מהנבדקים הצליחו בהעתקה באופן חלקי אך חשוב לציין כי הטעויות 6 .מילות תפל ושמר על רווחים

  ).או דילוג על מילה שלמה" ז"ל " ג"לדוגמה החלפת (שנמצאו אצלם אינן קשורות לנגלקט 

  
   אחוזי דיוק בהעתקה וסוגי טעויות .9טבלה 

נכון נכון נכון נכון ' ' ' ' מסמסמסמס((((דיוק דיוק דיוק דיוק     %%%%        סוגי טעויות סוגי טעויות סוגי טעויות סוגי טעויות 
 ))))מיליםמיליםמיליםמילים    12121212מתוך מתוך מתוך מתוך 

 נבדקיםנבדקיםנבדקיםנבדקים

 ....נתנתנתנת  100% )12( --

 ....יציציציצ  100% )12( --

 ....עדעדעדעד  100% )12( --

 ....ולולולול  100% )12( --
        ....ספספספספ  92% )11(   טעות קשבית ורטיקאלית1

        ....שששששששש  100% )12( --
        ....אראראראר  92% )11( ת קשבית ורטיקאלית טעו1

  .סטסטסטסט  100% )12( --

  .דנדנדנדנ  100% )12( --
        ....אבאבאבאב  83% )10(  ) בסוף1- באמצע ו1(  השמטות 2

        ....תמתמתמתמ  100% )12( --
        ....אואואואו  83% )10(  )ו-י, ז-ר( החלפות באמצע ובסוף מילה 2
 ז- החלפות ג3
)נ-ג( החלפת אמצע 1  
  השמטה בסוף מילה 1

        ....דרדרדרדר  58%) 7(

        ....אדאדאדאד  100% )12( --
        ....נענענענע  100% )12( --
        ....לרלרלרלר  100% )12( --
        ....אמאמאמאמ  100% )12( --

        ....עיעיעיעי  100% )12( --
        ....ענענענענ  100% )12( --

        ....מרמרמרמר  92% )11(  )ר-ז( החלפה בסוף מילה 1
        ....טלטלטלטל  100% )12( --

        ממוצעממוצעממוצעממוצע  95% 
        

העבירו את כל הנבדקים  ).כתב ראי(בכתב " ש" טעויות בעיצוב האות 3ביצע בנוסף     )....דרדרדרדר(    נבדק אחד

כולל ,  האותיותזיהוי הזהות המופשטת שלדבר המעיד על יכולת , .אואואואו   למעטוב מדפוס לכתבהכת

הנבדקים לא התייחסו למילים כיחידה  ניתן לראות כי במבדק זה, לסיכום .האות האחרונה בכל מילה

הראו כי , 2008, כץ ופרידמן-למשל נחמן, ממצאים קודמים שלנו (.ועקב כך לא נמצאו טעויות נגלקט

  .)הנגלקסיה מתבטאת רק כאשר הנבדק עם הנגלקסיה מתייחס אל הגירוי כאל מילה
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         העתקה מעוכבת העתקה מעוכבת העתקה מעוכבת העתקה מעוכבת6666.2.2.2.2....2222

 9 והוצגלנבדקים  .בדקנו גם העתקה מעוכבת, במטרה לבדוק האם הנגלקסיה מלווה בדיסגרפית נגלקט

המילים אותן ( מילים 4מילות תפל ומשפט בן עם  3 ,משמעותיותמילים כרטיסיות עם  5 :כרטיסיות

 המילים .באופן מדויק על דף ריק להעתיק והתבקשוקיבלו עיפרון הם  .) המיידיתבהעתקהניתנו ש

.  אותןבכרטיסיות ולאחר מכן הוסתרו והנבדקים היו צריכים לזכור אותן ולכתוב, הוצגו אחת אחת

 תקה חשוב לשים לב להבדל שבין מטלת ההעתקה המיידית וההע.המשפט הוצג כולו בכרטיסיה אחת

בהעתקה המעוכבת ,  בעוד שבהעתקה המיידית הנבדקים יכלו להעתיק אות לאחר אות- המעוכבת

ולכתוב , לזכור אותה,  הם היו צריכים לקרוא את המילה–היתה משולבת באופן הכרחי מטלת קריאה 

  .אותה לאחר מכן

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

. התקשו בהעתקה מעוכבתכל הנבדקים , 10כפי שניתן לראות בטבלה  . נבדקים14במבדק זה השתתפו 

נמצאו טעויות .) אבאבאבאב(ואצל כל הנבדקים למעט אחד ) 58%ממוצע  (92%- ל42%אחוזי הדיוק נעו בין 

  ).25%ממוצע  (50%- ל8%שנעו בין , נגלקט

  
  מיליםכ "סהמתוך  אחוזי דיוק ואחוזי טעויות נגלקט: העתקה מעוכבת .10טבלה 

    12121212מתוך מתוך מתוך מתוך  ( ( ( ( דיוק דיוק דיוק דיוק%%%%        
        ))))מיליםמיליםמיליםמילים

     טעויות נגלקט טעויות נגלקט טעויות נגלקט טעויות נגלקט%%%%
כ כ כ כ """"מתוך סהמתוך סהמתוך סהמתוך סה((((

        ))))מיליםמיליםמיליםמילים

        טעויות אחרותטעויות אחרותטעויות אחרותטעויות אחרות

   החלפה באמצע1  17% )2(  75% )9(        ....נתנתנתנת
   החלפת מילה1  8% )1(  75% )9(        ....סטסטסטסט

   השמטה בהתחלה1
  )אחרונה במשפט( השמטת מילה שלמה 1  8% )1(  83% )10(        ....דנדנדנדנ

   החלפת מילה1  0% )0(  92% )11(        ....אבאבאבאב
   הומופוניתלפת אמצע הח1  25% )3(  50%) 6(        ....תמתמתמתמ

  )אחרונות במשפט(לים שלמות  השמטות מי2
   החלפת התחלה הומופונית1  33% )4(  50% )6(        ....אואואואו

  )ז-ג( החלפת אמצע 1
   השמטת אמצע1  25% )3(  58% )7(        ....אדאדאדאד

   החלפה1
  --  33% )4(  67% )8(        ....נענענענע
   החלפת מילה1  42% )5(  42% )5(        ....לרלרלרלר

   השמטת מילה באמצע המשפט1
   שיכול באמצע1  17% )2(  67% )8(        ....אמאמאמאמ

  ה באמצע החלפ1
   החלפות אמצע הומופוניות2  25% )3(  50% )6(        ....עיעיעיעי

  )ז-ג ( החלפת אמצע1
   השמטה בהתחלה1  33% )4(  58% )7(        ....ענענענענ

  )אחרונה במשפט( השמטת מילה שלמה 1
   השמטות בהתחלה4  50% )6(  0% )0(        ....מרמרמרמר

   החלפה בהתחלה1
   החלפות באמצע2
   החלפת מילה1
  )אחרונות במשפט( השמטות מילים שלמות 2

  )אחרונה במשפט( השמטת מילה שלמה 1  25% )3(  50% )6(        ....טלטלטלטל
    58%  58%        ממוצעממוצעממוצעממוצע
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         השוואה בין מבדקי ההעתקה השוואה בין מבדקי ההעתקה השוואה בין מבדקי ההעתקה השוואה בין מבדקי ההעתקה6666.3.3.3.3....2222

בהשוואת טעויות נגלקט נמצא כי  .השווינו בין מבדק העתקה מיידית לבין מבדק העתקה מעוכבת

כל הנבדקים למעט בהעתקה המיידית אף נבדק לא ביצע טעויות נגלקט ולעומת זאת בהעתקה מעוכבת 

  . צעו טעויות נגלקטיאחד ב

ההעתקה ניתן לסכם שההעתקה המיידית קלה כיוון שלא דורשת קריאת מילה שלמה ולעומת זאת 

דורשת מהנבדקים היא : שלקויה אצל כל המשתתפים, מערבת קריאההיא המעוכבת קשה יותר כיוון ש

כלומר דורשת עיבוד של המילה ,  אותהלזכור אותה ולכתוב, לקרוא אותה, להתייחס למילה כיחידה

  .בדומה לביצוע במבדקי ההכתבה, ולכן נמצאו אצל רוב הנבדקים טעויות נגלקט

        ))))אנליזהאנליזהאנליזהאנליזה ( ( ( (ההההאיות בעל פה להכתבאיות בעל פה להכתבאיות בעל פה להכתבאיות בעל פה להכתב    2.72.72.72.7

  והם התבקשו, בנפרדאחתכל , ) של הנבדקמתאימות לרמת הקריאה( ילים מ10לנבדקים הושמעו 

 לדמיין את המילה הם התבקשו .) אותיות כותבים אותןבאיזהכלומר לומר לפי הסדר (לאייתן בעל פה 

שאינה דורשת את , מטלת איות להכתבהמטרת המבדק הייתה לבדוק האם גם ב. ואז לאיית אותה

  .מופיעות טעויות נגלקט אצל הנבדקים, כתיבת האותיות

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

. יות להכתבהבאכל הנבדקים התקשו , 11כפי שניתן לראות בטבלה  . נבדקים14במבדק זה השתתפו 

). 21%ממוצע  ( נבדקים נמצאו טעויות נגלקט9ואצל ) 40%ממוצע  (70%- ל10%אחוזי הדיוק נעו בין 

חלק מהנבדקים מאוד התקשו במטלה זו , מנגד. הצעו כלל טעויות נגלקט במבדק זי נבדקים לא ב5

התקשה לשיים . ררררממממ .שכיוון שהם התבקשו לדמיין את המילה זו עבורם מעין מטלת קריאהוניתן לשער 

  ").ָׁש"אמר " שין"במקום למשל (פתח -את האותיות ולכן שיים צירופים עם קמץ

  
   ואחוזי טעויות נגלקטיות בעל פה אחוזי דיוק בא.11 טבלה

        פפפפ""""באיות בעבאיות בעבאיות בעבאיות בע דיוק  דיוק  דיוק  דיוק %%%%        
            )))) מילים מילים מילים מילים10101010מתוך מתוך מתוך מתוך ((((

    טעויות נגלקטטעויות נגלקטטעויות נגלקטטעויות נגלקט    %%%%
        ))))כ מיליםכ מיליםכ מיליםכ מילים""""מתוך סהמתוך סהמתוך סהמתוך סה((((

10%) 1(  60%) 6(        ....נתנתנתנת  

0%) 0(  30%) 3(        ....סטסטסטסט  

10% )1(  50% )5(        ....דנדנדנדנ  

10%) 1(  70% )7(        ....אבאבאבאב  

20% )2(  50% )5(        ....תמתמתמתמ  

20%) 2(  30% )3(        ....אואואואו  

0%) 0(  40% )4(        ....אדאדאדאד  

0%) 0(  60% )6(        ....נענענענע  

60%) 6(  10% )1(        ....לרלרלרלר  

60%) 6(  20% )2(        ....אמאמאמאמ  

0%) 0(  70%) 7(        ....עיעיעיעי  

70%) 7(  0% )0(        ....ענענענענ  

0%) 0(  50% )3/6(        ....מרמרמרמר  

40%) 4(  20% )2(        ....טלטלטלטל  

  21%  40%        ממוצעממוצעממוצעממוצע
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        השוואת מבדקי כתיבההשוואת מבדקי כתיבההשוואת מבדקי כתיבההשוואת מבדקי כתיבה    2.82.82.82.8

הכתבה , הכתבה: )למעט העתקה מיידית ( המבדקים הקשורים לכתיבהכלנסכם כעת את התוצאות של 

. העתקה מעוכבת ואנליזה, כתיבת אותיות סופיות, הקלדה במחשב ,בשיום בכת, ללא משוב חזותי

נבדקים השתתפו  3, תיבהכ מתוכם השתתפו בכל מבדקי ה10 ,הנבדקים כלהשווינו בין הביצועים של 

  .  השתתפו רק במבדק אחד נבדקים7- ו מבדקיםארבעהנבדק אחד השתתף ב, ה מבדקיםחמישב

ניתן לראות כי , בהשוואה בין ממוצעי טעויות נגלקט במבדקים השונים, 12כפי שניתן לראות בטבלה 

 משום שהיאיוחד מטלה זו קשה במ). 25%(בהעתקה מעוכבת יש אחוז גבוה יותר של טעויות נגלקט 

 יש אחוז דומה יות להכתבה ואבשיום בכת, בהכתבה .הלקויה אצל כל נבדקי הנגלקט, מערבת קריאה

 בהכתבה ללא משוב חזותי יש אחוז נמוך יותר של טעויות נגלקט ,)20% ו21%(של טעויות נגלקט 

ניתן  ).13%(וך בהקלדה יש אחוז טעויות נגלקט הכי נמ ו נטרול השפעת הקריאה בכתיבהבגלל) 16%(

 מסתכלים על המקלדת ומקלידים אות אות במקום להסתכל על המסך ולהתייחס נבדקיםלשער שה

  .למילה השלמה

  
בין מבדקי הכתיבה וסוגי ) כ מילים"מתוך סה( השוואת אחוזי טעויות נגלקט בכתיבה .12טבלה 

  החלפות של סופיות אצל כל אחד מהנבדקים 

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%  
נגלקט נגלקט נגלקט נגלקט 

        בהכתבהבהכתבהבהכתבהבהכתבה

ויות ויות ויות ויות  טע טע טע טע%%%%
נגלקט נגלקט נגלקט נגלקט 

בהכתבה בהכתבה בהכתבה בהכתבה 
        ללא משובללא משובללא משובללא משוב

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט בשיום נגלקט בשיום נגלקט בשיום נגלקט בשיום 

  בבבבבכתבכתבכתבכת

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט נגלקט נגלקט נגלקט 
  בהקלדהבהקלדהבהקלדהבהקלדה

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט נגלקט נגלקט נגלקט 

בהעתקה בהעתקה בהעתקה בהעתקה 
        מעוכבתמעוכבתמעוכבתמעוכבת

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט נגלקט נגלקט נגלקט 

איות איות איות איות בבבב
        להכתבהלהכתבהלהכתבהלהכתבה

החלפת החלפת החלפת החלפת 
אותיות אותיות אותיות אותיות 
        סופיותסופיותסופיותסופיות

כ כ כ כ """"סהסהסהסה
        מילים מילים מילים מילים 

  12  15  10  20        משתנהמשתנהמשתנהמשתנה

  

10          

   שונות  10  17  __  __  25  58        ....נתנתנתנת
  __  __  __  __  __  __  0        ....יציציציצ
   שונות __ __ __ __ __  35        ....עדעדעדעד
   שונות __ __ __ __ __  20        ....ולולולול
   שונות __ __ __ __ __  42        ....ספספספספ

   תואם __ __ __ __ __  0        ....שששששששש
   שונות __ __ __ __ __  20        ....אראראראר
   תואם  0  8  0  0  7  0        ....סטסטסטסט
   שונות  10  8  __  10  15  2        ....דנדנדנדנ

   שונות  10  0  __  10  10  8        ....אבאבאבאב
   תואם  20  25  13  10  0  33        ....תמתמתמתמ
   שונות  20  33  13  10  20  13        ....אואואואו
   שונות __ __ __ __ __  62        ....דרדרדרדר
   שונות  0  25  7  10  10  16        ....אדאדאדאד
   שונות  0  33  7  __  10  5        ....נענענענע
   תואם  60  42  40  40  40  42        ....לרלרלרלר
   שונות  60  17  20  40  40  16        ....אמאמאמאמ
   תואם  0  25  0  0  10  6        ....עיעיעיעי
   שונות  70  33  13  20  10  47        ....ענענענענ
   תואם  0  50  13  30  20  0        ....מרמרמרמר
   שונות  40  33  13  60  10  25        ....טלטלטלטל

          21%  25%  13%  20%  16%  18%        ממוצעממוצעממוצעממוצע
  ). 'נ וכו-ן, מ-ם(החלפת אותיות סופיות לאותיות המצעיות התואמות : תואם
  .תיות סופיותוצליל או השמטות של אלאותיות אחרות לא תואמות ת אותיות סופיות  החלפ:שונות
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שתי ים השונים נמצא הבדל מובהק בברמת הקבוצה בין המבדקבין אחוזי טעויות נגלקט בהשוואות 

 נמצאו אחוזי טעויות נגלקט נמוכים יותר:  לבין הקלדהבהשוואה בין העתקה מעוכבת :השוואות

ככל הנראה הנבדקים מסתכלים על המקלדת ולא על  .t(10) = 1.92, p = .048, מובהק באופן בהקלדה

נמצאו אחוזי טעויות נגלקט : תיובהשוואה בין העתקה מעוכבת לבין הכתבה ללא משוב חזו, המסך

בהכתבה ללא משוב . t(13) = 2.01, p = .03, מובהק באופן הכתבה ללא משוב חזותינמוכים יותר ב

  . ההעתקה המעוכבת מערבת קריאה, חזותי מנטרלים את השפעת הקריאה ומנגד

  והחליפונבדקים ביצעו טעויות נגלקט בכל המבדקים או בחלק ניכר מהם 16-ניתן לסכם ולומר ש

 להם דיסלקסית נגלקט מלווה בדיסגרפית ישעל כן , )לא תואמות צליל(אותיות סופיות לאותיות אחרות 

 נבדקים ביצעו אחוזי טעויות נגלקט נמוכים והחליפו אותיות סופיות רק לאותיות 5 , מנגד.נגלקט

טעויות . גלקטיש להם דיסלקסית נגלקט ללא דיסגרפית נ: דיסוציאציהאצלם על כן יש , תואמות

  .הנגלקט שלהם בכתיבה נובעות מהשפעתה השלילית של הנגלקסיה בכתיבה

        

        ט בין קריאה לבין מבדקי הכתיבהט בין קריאה לבין מבדקי הכתיבהט בין קריאה לבין מבדקי הכתיבהט בין קריאה לבין מבדקי הכתיבה השוואת אחוזי טעויות נגלק השוואת אחוזי טעויות נגלק השוואת אחוזי טעויות נגלק השוואת אחוזי טעויות נגלק2.92.92.92.9

        
  ) כ מילים"מתוך סה( השוואת אחוזי טעויות נגלקט בין קריאה לבין מבדקי כתיבה .13טבלה 

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%  
נגלקט נגלקט נגלקט נגלקט 

        בקריאהבקריאהבקריאהבקריאה

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט נגלקט נגלקט נגלקט 

        כתבהכתבהכתבהכתבהבהבהבהבה

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט בהכתבה נגלקט בהכתבה נגלקט בהכתבה נגלקט בהכתבה 

        ללא משובללא משובללא משובללא משוב

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט בשיום נגלקט בשיום נגלקט בשיום נגלקט בשיום 

  בכתבבכתבבכתבבכתב

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט נגלקט נגלקט נגלקט 
  בהקלדהבהקלדהבהקלדהבהקלדה

 טעויות נגלקט  טעויות נגלקט  טעויות נגלקט  טעויות נגלקט %%%%
        בהעתקה מעוכבתבהעתקה מעוכבתבהעתקה מעוכבתבהעתקה מעוכבת

 טעויות  טעויות  טעויות  טעויות %%%%
נגלקט באיות נגלקט באיות נגלקט באיות נגלקט באיות 

        להכתבהלהכתבהלהכתבהלהכתבה
כ כ כ כ """"סהסהסהסה

        מילים מילים מילים מילים 
  12  15  10  20        משתנהמשתנהמשתנהמשתנה        משתנהמשתנהמשתנהמשתנה

  

10  

  10  17  __  __  25  58 50        ....נתנתנתנת

  __  __  __  __  __  0  55        ....יציציציצ

 __ __ __ __ __  35  66        ....עדעדעדעד

 __ __ __ __ __  20  24        ....ולולולול

 __ __ __ __ __  42   91        ....ספספספספ

 __ __ __ __ __  0  29        ....שששששששש

 __ __ __ __ __  20   37        ....אראראראר

  0  8  0  0  7  0   22        ....סטסטסטסט

  10  8  __  10  15  2   34        ....דנדנדנדנ

  10  0  __  10  10  8  36        ....אבאבאבאב

  20  25  13  10  0  33  67        ....תמתמתמתמ

  20  33  13  10  20  13  52         ....אואואואו

 __ __ __ __ __  62  76         ....דרדרדרדר

  0  25  7  10  10  16   29        ....אדאדאדאד

  0  33  7  __  10  5   24        ....נענענענע

  60  42  40  40  40  42   51        ....לרלרלרלר

  60  17  20  40  40  16   34        ....אמאמאמאמ

  0  25  0  0  10  6   14        ....עיעיעיעי

  70  33  13  20  10  47   32        ....ענענענענ

  0  50  13  30  20  0  77         ....מרמרמרמר

  40  33  13  60  10  25  68        ....טלטלטלטל

  21%  25%  13%  20%  16%  18%  51%        ממוצעממוצעממוצעממוצע

        

שיעור טעויות הנגלקט הממוצע בקריאה גבוה יותר משיעור טעויות , 13ראות בטבלה כפי שניתן ל

  ,טעויות נגלקט רבות יותר במובהק בקריאה לעומת הכתבה. הנגלקט בכל אחד ממבדקי הכתיבה
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t(40) = 3.87, p = .0004 , הכתבה ללא משוב חזותיבקריאה לעומת ,t(33) = 4.74, p < .0001 , בקריאה

, t(30) = 4.84, p < .0001, בקריאה לעומת הקלדה. t(31) = 3.52, p = .001, בכתבלעומת שיום 

  ,ובין קריאה לבין איות בעל פה להכתבה, t(33) = 3.26, p = .003, בקריאה לעומת העתקה מעוכבת

t(33) = 3.10, p = .004.  

        

        דיוןדיוןדיוןדיון

במחקר . התפתחותיתה הבנגלקסימחקר הראשון שהשווה קריאת מילים לכתיבת מילים הוא הזה מחקר 

. שמאלית ברמת מילה  עם נגלקסיה ילדים ומתבגרים דוברי עברית21של זה בדקנו את הכתיבה 

 צד השמאלי של המילהבנגלקסיה הראו אחוז משמעותי של טעויות נגלקט עם הכל הנבדקים , בקריאה

ך בדיקת הכתיבה לצור .ביצעו בעיקר החלפות והשמטות של אותיות אחרונות במילהו, )93%ממוצע (

, הקלדה במחשב ,שיום בכתב, כתבה ללא משוב חזותיה, הכתבה: הועברו לנבדקים מבדקים שונים

הממצאים העיקריים של מחקר זה . איות בעל פה מעוכבת והעתקה, העתקה, כתיבת אותיות סופיות

  . בה על כתיולהשפעה של הקריאהולהשפעה של הקריאהולהשפעה של הקריאהולהשפעה של הקריאה,  שנמצאה בין נגלקט בקריאה וכתיבהלדיסוציאציהלדיסוציאציהלדיסוציאציהלדיסוציאציה  נוגעים

נבדקים ביצעו טעויות נגלקט  16 בניתוח תוצאות כל המבדקים אצל כל אחד מנבדקי המחקר מצאנו כי

על כן , )לא תואמות צליל( אותיות סופיות לאותיות אחרות בכל המבדקים או בחלק ניכר מהם והחליפו

סגרפית נגלקט צימוד זה של דיסלקסית נגלקט ודי . להם דיסלקסית נגלקט מלווה בדיסגרפית נגלקטיש

 (;Caramazza & Hillis, 1990; Cubelli & Simoncini, 1997נמצא גם במחקרים על נגלקסיה נרכשת

Ellis, Young, & Flude, 1993; Ferro, Martins, & Tavora, 1984; Kinsbourne & Warrington, 

(1962; Miceli & Capasso, 2001; Patterson & Wilson, 1990.  

כלל לא עשו עם נגלקסיה נבדקים מה 5: ם דיסוציאציה בין נגלקט בקריאה וכתיבה גהנמצא ,מנגד

דיסוציאציה כזו נמצאה גם .  מאדביצעו אחוזי טעויות נגלקט נמוכיםטעויות נגלקט בכתיבה או 

 (,Arduino et al., 2005; Ellis, Young, & Flude, 1987b; Haywood & Coltheartבנגלקסיה נרכשת

(2001; Riddoch, 1990; Riddoch et al., 1990 . טעויות עשו חמשת הנבדקים ללא דיסגרפית נגלקט

הכוללת קריאה ,  או בהעתקה מעוכבת–רק כאשר אלה היו מוסברות בקושי בקריאה נגלקט בכתיבה 

ניתן היה לראות , בנוסף. או בכתיבה עם משוב חזותי שהושפע מהליקוי בקריאה, וכתיבה כאחד

 היבט מרכזי של השפעה ארוכת . שלהםכתיבהבקריאה על השל הנגלקסיה יותר השפעה ארוכת טווח 

מאחר שאותיות סופיות אינן נגישות לבעלי דיסלקסית נגלקט . טווח זו הוא הקושי באותיות סופיות

כאשר , על כן, הם גם לא למדו לזהותן או את הצורך בכתיבתן בסוף מילה, התפתחותית בשום שלב

סוג כזה של ליקוי מעיד לא .  אמצעיתא"בפכתבו אותה ,  למשל)ף (ת סופיא"בפכתבו מילה המסתיימת 

  . על נגלקט בכתיבה כי אם על השפעת הנגלקט בקריאה על כתיבה

בהשוואה . השפעת הקריאה על הכתיבה ברמות שונות ניכרת בהבדלי הביצוע במטלות הכתיבה השונות

בהעתקה מעוכבת יש אחוז גבוה יותר של ראות כי ניתן ל, בין ממוצעי טעויות נגלקט במבדקים השונים

משפיע , בשלב זה.  בטרם הכתיבה קריאהמחייבתהיא מטלה זו קשה במיוחד כי ). 25%(טעויות נגלקט 

 .גם אם לכותב אין דיסגרפית נגלקט, עם הזנחה משמאל, והמילה נכתבת כפי שנקראה, הנגלקט בקריאה

בהכתבה אך  ,)20% ו21%(חוז דומה של טעויות נגלקט  אמצאנו פה- בעליות ואשיום בכתב, בהכתבה
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נטרול השפעת בממצא זה מוסבר . )16%(אחוז נמוך יותר של טעויות נגלקט מצאנו ללא משוב חזותי 

הסבר אפשרי לממצא זה הוא  ).13%(אחוז טעויות נגלקט נמוך מצאנו בהקלדה  .כתיבהעל ההקריאה 

במקום להסתכל על המסך ולהתייחס לאחר אות ת  מסתכלים על המקלדת ומקלידים אונבדקיםשה

במבדק העתקה מיידית כל הנבדקים הצליחו ולא הראו . וכך הנגלקט לא בא לידי ביטוי, למילה השלמה

  .אות ולא התייחסו למילה כיחידה-ככל הנראה מכיוון שהעתיקו אות, טעויות נגלקט

סיה  לנגלקותדומ וקיימותאצל ילדים  ההתפתחותיותוהדיסגרפיה  סיהקת הנגלותופענראה כי , אם כך

 אחת,  שונות ונפרדותתומערכשתי ת וקיימניתן לומר כי  .מבוגריםילדים ואצל  נרכשות ודיסגרפיה

 נגלקסיה מלווה האם: לשאלתנו .כתיבת מילים על השנייה אחראיתקריאת מילים ועל אחראית 

ט של נגלקסיה ודיסגרפית נגלקיש מקרים משולבים  !לא בהכרחנוכל לענות ש ?בדיסגרפית נגלקט

  .יש מקרים של נגלקסיה ללא דיסגרפית נגלקטכמו כן ו
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        אצל הנבדקים עם דיסגרפית נגלקטאצל הנבדקים עם דיסגרפית נגלקטאצל הנבדקים עם דיסגרפית נגלקטאצל הנבדקים עם דיסגרפית נגלקט    ות נגלקט בכתיבה להכתבהות נגלקט בכתיבה להכתבהות נגלקט בכתיבה להכתבהות נגלקט בכתיבה להכתבה דוגמאות של טעוי דוגמאות של טעוי דוגמאות של טעוי דוגמאות של טעוי....1111נספח נספח נספח נספח 

        
                תגובה בכתבתגובה בכתבתגובה בכתבתגובה בכתב        מילת מטרהמילת מטרהמילת מטרהמילת מטרה        נבדק נבדק נבדק נבדק 

  חלון        ....נתנתנתנת

  מטריה

  חברים

  חלת

  מתר

  כור

  

 

  

  לבש        ....יציציציצ
  

  
  גר
  
  
  פרח
  

  

  לביה
  
  
  גבה
  
  

  פיצה

  

  כיתה        ....עדעדעדעד
  
  
  בית
  
  

  חלם
  

  

  יתןכ
  
  
  רבו

  
  

   כהיות

  

  נסעו        ....ולולולול
  
  
  גרב
  
  

  נשלחו
  

  

  נשה
  
  

  גרוס
  
  
  חהנשל

  

  כד        ....ספספספספ
  
  
  נתן
  
  
  דחף
  

  

  כג
  
  
  נת
  
  
  דח

  

  מרק        ....אראראראר
  
  

  בלגן

  מרט
  
  

  בלגת
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  גרם
  

  

  
 
  גרד

  חיה        ....דנדנדנדנ
  
  
  כד
  
  
  דחף
  

  

  חם
  
  
  קדה
  
  

  דחה

  

  נושך        ....אבאבאבאב
  
  

  שלח
  
  

  עציץ
  

  

  נושיתה
  
  

  שלת
  
  
  עצי

  

  נחש        ....אואואואו
  
  
  כנף
  
  

  פרות
  

  

  נחה
  
  
  קנב
  
  
  פרע

  

  גזר        ....דרדרדרדר
  
  
  לקח
  
  
  קטן
  

  

  גזה
  
  
  לק
  
  
  קת

  

  תפוח        ....אדאדאדאד
  
  

  יפסיקו
  

  רעשן
  

  תפוע
  
  

   יפסית
  

  רעשנ
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  לכם        ....נענענענע

  
  

  יפסיקו
  
  

  שלח
  

  

  לכן
  
  

  יפסק
  
  

  שלת

  

  מסך        ....לרלרלרלר
  
  

  עומדים
  
  
  מרק
  

  

  מלב
  
  

  אמד
  
  

  מרת

  

  קפץ        ....אמאמאמאמ
  
  
  חלב
  
  
  חלץ
  

  

  קף
  
  
  חלז
  
  

    חלש

  ארגז        ....ענענענענ
  
  
  חלץ
  
  

  חליל
  

  

  אר
  
  
  חלז
  
  

  חלים

  

  דחף        ....טלטלטלטל
  
  
  נתן
  
  
  ףאס

  דחה
  
  
  נט
  
  
  אס
  

  

  

        
        


