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 דיסלקסיה קשבית מושרית: כשמשחק מרתק הופ� למרחק משתק

��עינת שטרית ונעמה פרידמ

 אוניברסיטת תל אביב

שבה� אות, גורמת לקוראי! מיומני! לבצע טעויות נדידהכתובות חשיפה קצרה לזוגות מלי!

כש משחק מרתקלדוגמא( בזוג נתפסת כחלק מהמילה האחרת בזוג אחתממילה  מרחק נקרא

ע! לקות קריאה מסוג דיסלקסיה קשבית.)משתק ג! אצל קוראי! כאשר, טעויות כאלה קיימות

�זה. המילי! מוצגות ללא הגבלת זמ מילי!ו מספר היבטי! של קריאת זוגות בח'במחקר

השפעת כיוו� הקריאה ומיקומי!, שימור מקו! בנדידה, סוגי טעויותכגו�, בחשיפה קצרה

ב מצאנו שברֹ. מצאי! ממחקר על דיסלקסיה קשבית התפתחותיתרגישי! לנדידות והשווינו למ

ההיבטי! יש דמיו� בי� דפוס הקריאה של קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה לזה של בעלי

ההבדל המשמעותי בי� הקבוצות הוא בפיזור של סוגי הטעויות. דיסלקסיה קשבית התפתחותית

זה יכול). מהזוג הקוד!אפרבהשמטות אות זהה ונדידות, נדידות(הקשביות השונות   הבדל

ואת הקריאה את הפגיעה בקריאה בחשיפה קצרה לרמוז על כ� שתהליכי! שוני! מתווכי!

זה לזה ומצאנו דמיו� רב בי� השפע. בדיסלקסיה קשבית ג! באופ� אנכי ה הצגנו זוגות מלי!

קומי! הבדל ביניה� נמצא בעיקר במי. להשפעה אנכיתאופקית על הקריאה בחשיפה קצרה

. בתגובות חלקיות ולהחסרת אותיותת אותיות במלי! שלמותלהשמט, הרגישי! לנדידה

א  אצל אנשי! ע! לקות קריאה דווחהטראקציה בי� אותיות ממלי! סמוכותינהעובדה שקיימת

ה! מצאו שהקריאה של שני חולי! היתה . Shallice & Warrington (1977)לראשונה במאמר! של

ה! קראו לליקוי הזה. אבל פגועה משמעותית בקריאת שורה של מלי!, בודדותתקינה עבור מלי!

, למשל(הופיעו עוד דיווחי! על אנשי! ע! דיסלקסיה קשבית נרכשת, מאז."דיסלקסיה קשבית"

Mayall & Humphreys, 2002; Price & Humphreys, 1993; Saffran & Coslett, 1996; Warrington, 

Cipolotti & McNeil, 1993 (דיסלקסיה קשבית התפתחותיתע!ו)Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 

in press(.בד יסלקסיה קשבית הוא טעויות המערבות נדידת אותיות מהמלי! סוג הטעויות הנפו* ביותר

, חק משתקשמ�כמשחק מרתקקוראי! אלה עלולי! לקרוא את הזוג, למשל. הסמוכות למילה הנקראת

ש אחד המאפייני! המשמעותיי! של טעויות. מהמילה הראשונה לשניהשל האות כתוצאה מנדידה

על) וג! של האותיות הנשארות(הנדידה הללו הוא בנטיה החזקה של האותיות הנודדות  לשמור

 Saffran & Coslett, 1996; Friedmann et(ג! במילה החדשה אליה הגיעו, מיקומ! מהמילה המקורית

al., in press.( 

כאשר זמ� החשיפה שלה! למילה היה קצר קוראי! מיומני! אצל דומה של טעויות נמצא ג! דפוס

)Allport, 1977; Davis & Bowers, 2004; McClelland & Mozer, 1986; Mozer, 1983; Shallice & 

McGill, 1978; Treisman & Souther, 1986 .( מלי!זוגות הראו שהצגה קצרה של מחקרי! אלה)כ�

ה! מצאו, בנוס+. מלי!ה אותיות בי�תו הובילה למספר גדול של נדיד)מלי! הוצגו בו זמניתששתי

 יותר כאשר המלי! המקוריות לעתי! קרובותאצל קוראי! מיומני! מתרחשות שטעויות נדידה כאלה 

.ידי הקר� הלאומית למדע�נתמ� על) 1296/06'מס(מחקר זה�
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 & McClelland & Mozer, 1986; Shallice( אותיות משותפותלמלי! בזוג כשיש,כלומר,דומות זו לזו

McGill, 1978 .(רק, הוצגו לנבדקי! זוגות של אותיות, קרי! מסוימי!חבמ א� ה! התבקשו להקריא

 נדידת נמצאה, ג! במקרי! אלה). Mozer, 1983; Treisman & Souther, 1986(מילה אחת מהזוג 

ש.אותיות למילה המוקראת לקורא אי� די זמ� כדי למקד ולצמצ!, חשיפה קצרה למלי!בההנחה היא

 ולכ� אותיות ממלי! אחרות)Davis & Coltheart, 2002( חלו� הקשב המוקדש למילה הנקראת את

תהלי� זה מדמה את חלו� הקשב הפגוע. בחלו� הקשב הרחב משפיעות על הקריאה של מילת המטרה

.קשביתבדיסלקסיה 

בחשיפה מני!קוראי! מיו אצלבעברית זוגות מלי!תקריאבאת מידת הדמיו� ננסה לבחו�, בניסוי זה

ע!לעומת קריאת זוגות מלי! אצלקצרה  נבח� את הדמיו�.התפתחותיתקשבית דיסלקסיה אנשי!

 כמו סוגי הטעויות,היבטי!מספרב בי� קריאה בחשיפה קצרה לקריאה של דיסלקטי! קשביי! והשוני

עת המיקומי! הרגישי! לטעויות נדידה והשפ, השפעת כיוו� הקריאה, שימור מקו!, הקשביות

התוצאות של השוואה זו יכולות לספק תובנות חדשות לגבי תהלי� הקריאה. המורפולוגיה השמית

.הפגוע בדיסלקסיה קשבית

 המלי!ג! כאשר על הקריאה של מלי! סמוכותה הראו השפעFriedmann et al. (in press), בנוס+

זו,מוצגות זו מעל זו זה.ח במחקרי! אחרי! כפי שדוו, ולא רק כאשר המלי! מוצגות זו לצד , בניסוי

את ג! ננסה לבחו�. נבדוק הא! קיימת נדידת אותיות במישור האנכי ג! בחשיפה קצרה לזוגות מלי!

זהלהיבטי!ביחס, אופקי ואנכי, הדמיו� בי� שני אופני ההצגה . השוני! שייבדקו בניסוי

 שיטה

 נבדקי!

נבשבעה ב)22;7: ממוצע(28�21דקי! בני עשר ניסוי כחלק מלימודי הפסיכולוגיה שלה! השתתפו

.דוברי! ילידיי! של עברית שהיא לה! שפת הא! היחידהכל הנבדקי! היו. באוניברסיטת תל אביב

.ת האתיקה של אוניברסיטת תל אביבהניסוי אושר על ידי ועד

 חומרי! והלי�

ת זהות שמוקמו באותה עמדה היו שתי אותיובכל זוג מלי!. אותיות4לי! בנותמ זוגות 120הניסוי כלל

שתי האותיות האחרות נבחרו כדי לאפשר יצירת מילה קיימת.)קרתמקשחמ, לדוגמא(בשתי המלי!

משחק, לדוגמא( תו� שימור מיקומה במילה, אחת מה� נודדת אל המילה האחרת בזוגושב כל מקרהב

למרתק מ שהופ� לתקשמשחק כ�, ות שונות במילההאותיות הזהות מוקמו בעמד).קחמשחק מר או

הי).1דוגמאות בטבלה( קבוצות שונות6שהיו 4�ו1פרט לקבוצה שבה אותיות, זוגות18ובכל קבוצה

 נבדקי!20הזוגות נשפטו על ידי.1 זוגות כל אחת24 זהות שכללו3�ו2זהות ולקבוצה שבה אותיות

, למשל(ת שתי המלי! בזוג החליפי דוברי עברית נוספי! על בסיס התדירות של שתי המלי! בזוג לעומ

של משחק מרתקהתדירות של השופטי! התבקשו להתייחס, כלומר,)מרחק משתקלעומת התדירות

 
י1 אתזוגותותר כללנו �בעקבות הממצאי!, ההבדלי! בי� נדידה של אותיות חיצוניות ופנימיות בקבוצות אלה כדי לבחו

לגבי דפוס הטעויות בדיסלקסית שיכול אותיות לפיה! נדידות בתו� מילה מתרחשות בעיקר באותיות האמצעיות וכמעט 
.)Friedmann & Gvion, 2001; Friedmann & Rahamim, 2007(לא קורות באותיות החיצוניות 
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ולבצע מעי� שקלול של התדירויות אל מול) ולא של הצירו+ ביניה�(בזוג לתדירויות של שתי המלי!

תדבזוגות. התדירויות של הזוג האחר .שווהירי! ונדירי! במידה שנבחרו לניסוי היו זוגות

ל.1טבלה  זוג מכל קבוצהדוגמאות

]והזוג החליפי[זוג לדוגמא קבוצה

]מפתח מפצה[מפצח מפתה זהות1,2אותיות

]תפור תנוח[תפוח תנור זהות1,3אותיות

]גלי! סליל[גליל סלי! זהות1,4אותיות

]מרחק משתק[משחק מרתק זהות2,3אותיות

]חתמה סתרה[חתרה סתמה זהות2,4אותיות

]משקר יבקר[מבקר ישקר זהות3,4אותיות

נח. מלי! הורכבו מ� הזוגות זוגות60שתי רשימות בנות 10לקה לשישה בלוקי! שכללו כל רשימה

הסדר של זוגות. וכל בלוק הכיל זוגות מכל הקבוצות וכ� זוגות תדירי! ונדירי! במידה שווה, זוגות

כ  שנקבעה על ידי אקראיתאבל הבלוקי! הוצגו בצורה,ל בלוק היה קבוע לכל הנבדקי!המלי! בתו�

הוצגו שני בלוקי אימו� שכללו מלי! בנות ארבע אותיות בעלות, לפני הבלוקי! הללו. e-primeתוכנת

ל, פוטנציאל נדידה תהמילה כ� שנדידת אות ממילה אחת בזוג .מילה קיימתיצור שניה

בהניסוי , בפגישה הראשונה. פגישות שנערכו במרחק של שבוע לפחות אחת מהשניהשתיהתבצע

זו(רשימה אחת הוצגה בהצגה אופקית �כ(והשניה בהצגה אנכית) כ� שהמלי! הופיעו זו לצד

זו/ זו מעלושהמלי! הופיע ש, בפגישה השניה). מתחת הוצגה אנכיתשהרשימה הרשימות הוצלבו כ�

סדר המלי! בתו� כל זוג השתנה, בפגישה השניה. ני ולהיפ�בשאופקיתבמפגש הראשו� הוצגה 

ומשחק מרתק, למשל( זוגות 120כ� שכל נבדק קרא).בפגישה השניהמרתק משחק בפגישה אחת

ו י! שלא הגיעו למפגש השני נבדקפרט לשני(צגה אנכיתהבזוגות מלי! 120�מלי! בהצגה אופקית

אופקי ראשו� או אנכי( הוצגו זו אחר זו וסדר ההצגה הרשימות). והנתוני! שלה! מתוקנני! בהתא!

�.באופ� אקראי נקבע)ראשו

 נקודות24 ובגודל של בצבע כחול אריאלהמלי! נכתבו בגופ�. בנפרד כל זוג מלי! הופיע על המס�

 על המס� חמישהוהוצג, אחרי הצגת הזוגות ועד ללחיצה על מקש התגובה. והוצגו על רקע שחור

 בהצגה האופקית,את זוג המלי!הנבדקי! התבקשו להקריא. כגירוי ממס� ששימשו מילהלכל$ סימני

אתאת המילה הימנית תחילה נאמר לנבדקי! שיש, ע! זאת. המילה העליונהובהצגה האנכית תחילה

את. המלי! בזוג שתי לקריאת חשיבות גדולה , ג! א! חלקית, נבדקי! לתת תגובהההנסיינית עודדה

ה �'מתגובה חלקית היתה יכולה להיות , מרתקלדוגמא עבור המילה(אותיות ומיקומ� במילהתו� ציו

ו כל תגובה סווגה על ידי הנסיינית בזמ� אמת לאחת משלוש).ומה וכד אות שניה'ר�אות ראשונה

שבה סדר האותיות במילה, טעות שיכול, למשל( טעות נדידה או טעות אחרת, תגובה נכונה: קטגוריות

המילה האחרתמהוספה או החלפה באות שאינה, שבה היתה השמטה,טעות ויזואלית או השתנה

. והזוג הבא הופיע על המס�,הנסיינית לחצה על מקש בהתא! לסוג התגובה, אחרי כל תגובה.)בזוג

.לנבדקי! ניתנה אפשרות להפסקה קצרה בי� הבלוקי!
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לוק הראשו� של ההצגה האופקית ולמש�בב)נ"מש(ילישניותמ250הזוגות הוצגו על המס� למש�

נ. בבלוק הראשו� של ההצגה האנכיתנ"מש200  סיו� שנועדו לקבועיזמני! אלה נקבעו במספר הרצות

,נבדקכללמוהשתנה כדי להתאיחשיפההזמ�, לאור� כל הניסוי. נדידהזמ� חשיפה מתאי! לטעויות

טעכמה שיותר טעויות נדידה כ� שיהיו לו כדי לגרו! לטעויות נדידה. שאינ� נדידהויות וכמה שפחות

על, אבל מנגד, היה צור� לקצר את זמ� החשיפה קיצור הזמ� הוביל ג! לטעויות ויזואליות שמקשות

א! הנבדק זיהה נכו�: כויל לפי התגובות בבלוקזמ� החשיפה, בתו! כל בלוק, לכ�. ניתוח נתוני!

 וא! שמונה מתו� עשרת,זמ� החשיפה בבלוק הקוד!מנ"מש17הורדו– שמונה מתו� עשרת הזוגות

זמ�. לזמ� החשיפה של הבלוק הקוד!נ"מש17 נוספו– שאינה טעות נדידההזוגות נקראו ע! טעות

כזמ� החשיפה של הבלוק שהניב את מספר טעויות הנדידה החשיפה ההתחלתי בפגישה השנייה נבחר 

).הצגהבהתאמה לכל סוג(הגדול ביותר בפגישה הראשונה 

 תוצאות

 חשיפהזמני

ו"מש250 לכל הנבדקי! היוי!זמני החשיפה ההתחלתי, כאמור  בהצגהנ"מש200�נ בהצגה האופקית

ונ"מש287.2זמ� החשיפה הממוצע בתו! הפגישה הראשונה היה. האנכית  260� בהצגה האופקית

כ�, הראשונהוע בפגישה זמני החשיפה נבחרו לפי הביצ, עבור הפגישה השניה. בהצגה האנכיתנ"מש

פגישההזמ� החשיפה הממוצע בתחילת. שזמ� החשיפה הנבחר הניב הכי הרבה טעויות נדידה בבלוק

ונ"מש 258.1השניה היה  זמ�, בתו! הפגישה השניה. בהצגה האנכיתנ"מש 232.7�בהצגה האופקית

ונ"מש 262.3החשיפה הממוצע היה  זמני החשיפה.תבהצגה האנכינ"מש 238�בהצגה האופקית

t(16) = 0.22 ,p(בהצגה האנכית היו קצרי! באופ� מובהק מבהצגה האופקית  =  לזמני החשיפה04.

t(16) = 2.7 ,p; בתו! הפגישה הראשונה ,t(16) = 2.9; לזמני החשיפה בראשית הפגישה השניה05.=

p = אישירה ולכ� השוואה) לזמני החשיפה בתו! הפגישה השניה04. ופני ההצגה היא לא בי� שני

.י! במאמר להבדלי! בדפוס הטעויותא� אנחנו מתייחס, אפשרית

 כלליביצוע

� את הטעויות סיווגנו. מהמלי! בניסוי נקראו ע! טעות כלשהי32%�כ,2לראות בטבלה כפי שנית

(לשלשה סוגי!  נדדה) או יותר( שכללו טעויות נדידה בי� מלי! שבה� אות אחת טעויות קשביות)1:

כמשחק מרתק, למשל(למילה האחרת בזוג וטעויות השמטת אות זהה שבה� דווח ) חק מרתקרמ שנקרא

כנחות לחו*, למשל(על מילה בת שלש אותיות ללא אחת משתי האותיות הזהות  )2(;)נחות לח* נקרא

 ללא קשר, שבה� האותיות בתו� מילה החליפו את מיקומ� בינ� לבי� עצמ�, שיכול אותיותטעויות

כחלו!, למשל(למילה האחרת בזוג או(אחת, בדר� כלל, שבה�, אחרותטעויות)3(�ו;)חול! נקרא

ב) יותר  מבחר מסדר, למשל(המלי! בזוגמ א+ אחתמהאותיות במילה הוחלפה באות שלא הופיעה

כ ה.)מסדר�מבחנקרא אחרות כלל ג! השמטת אות לא זהה והוספת אותיות למילההטעויות סיווג

פרט למקרי! שבה! דווח על אותיות ללא ציו� מיקומ�, נספרו התגובות החלקיות,+בנוס.יתהמקור

כמו ג! מקרי!, נספרו פעמיי! בחלק מהניתוחי!) או יותר(מלי! שכללו שני סוגי טעויות. במילה

ה2טבלה. שבה! ניתנו שתי תגובות רצופות .שיעור הממוצע של התגובות השונות מציגה את
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 וז ממוצע של סוגי התגובה השוני!אח.2טבלה

 הצגה אנכית הצגה אופקית סוג תגובה

 43.8% 49.1% זוגות נכוני!

 66.6% 69.7% נכונות) בודדות(מלי!

 11.5% 9.0% מלי! ע! טעויות קשביות

 מלי! ע! טעויות קשביות
)כולל תגובות חלקיות ומלי! ע! טעויות אחרות(

10.8% 13.3% 

 11.9% 9.8%*טעויות נדידה

 0.6% 0.8% מלי! ע! טעויות שיכול אותיות

 9.0% 11.1% ויזואליותמלי! ע! טעויות

 10.4% 7.5% תגובות חלקיות

 2.1% 2.0% ללא תגובה/ תגובות חסרות

 1.1% 1.1% לא לקסיקליותתגובות

 0.5% 1.0% מלי! שאורכ� שונה מארבע אותיות

.שמלי! שכללו שתי טעויות נדידה נספרו פעמיי!כ�, טעויות נדידה חושבו ברמת האות*

או(של הטעויות) 98%מעל(ב מוחלטור מלי!, כלומר, יצרו תגובות לקסיקליות) אחרותקשביות

שבה� האות(אמנ! המלי! נבחרו כ� שטעויות נדידה ). ולא מילות תפל( בלקסיקו� שקיימותאמיתיות 

זה, ייצרו מלי! לקסיקליות) על מיקומ�והאותיות במילה שאליה היא נדדה שמרוהנודדת  אבל בניסוי

 אלה היו בעלות ויזואליותטעויות. בשיעור דומה לשיעור טעויות הנדידה ויזואליותמצאנו טעויות 

כ�. פוטנציאל ליצירת מילות תפל לא, כמו טעויות נדידה ללא שימור מקו! היו יכולות לייצר תגובות

האחוז, לכ�. לקסיקליות לקסיקליות הגבוה מעיד על ההעדפה של הקוראי! לדווח על מילה התגובות

 �העדפה לתגובות ). Davis & Coltheart, 2002(אמיתית או על כ� שהטעויות נעשות ברמת הלקסיקו

) Friedmann et al., in press( קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית התפתחותית לקסיקליות נמצאה ג! אצל

 ).McClelland & Mozer, 1986(אה בחשיפה קצרה באנגלית וג! אצל קוראי! מיומני! בקרי

הנחה אפשרית היא שטעויות קשביות המערבות נדידת אותיות וטעויות שיכול אותיות נובעות ממקור

 בי� מלי!אותיות נודדות, בטעויות קשביות: נדידת אותיותכוללי!שכ� שני סוגי הטעויות, דומה

נו, ובטעויות שיכול אותיות כלומר רק כאלה שדווחו כמילה, במלי! שלמות. המילהדדות בתו� אותיות

� בשני10%(שיעור טעויות הנדידה, ולא תגובות חלקיות שכללו דיווח על אותיות בודדות ומיקומ

מ) אופני ההצגה יחד ) פחות מאחוז אחדשהיה( טעויות השיכול במלי! שלמות שיעורהיה גבוה בהרבה

ה  באופ� ראתה שחשיפה קצרה למלי! גורמת לטעויות נדידה בי� מלי!והשוואה בי� סוגי הטעויות

t(16) = 6.11 ,p�וt(16) = 4.54( יותר מאשר לטעויות שיכול אותיות מובהק < להצגה אופקית 0001.

של שיכולהג! בבחינת אחוז טעויות ). ואנכית בהתאמה  האותיות האמצעיותמס� המלי! שבה� נדידה

לממהר, למשל(יוצרת למלי! לקסיקליות נמו� האמצעימצאנו שאחוז טעויות השיכול ) מהמר שהופ�

ו1.2%(מאד  זה). מלי! נדידיות בכל הצגה106 בהצגה אנכית מתו� 0.7%� בהצגה אופקית ממצא

קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית לפיה� Friedmann et al. (in press) תוצאותיה! של עולה בקנה אחד ע!
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בכ� מחזק הממצא. ות נדידה בי� מלי! כמעט ללא טעויות שיכול אותיותהתפתחותית מפיקי! טעוי

, שלנו את הטענה כי קיימת דיסוציאציה כפולה בי� נדידת אותיות בי� מלי! לנדידת אותיות בתו� מילה

 Friedmann(שכ� נמצאו קוראי! ע! דיסלקסית שיכול אותיות שאי� לה! טעויות של נדידה בי� מלי!

& Rahamim, 2007.( 

ההמקור  קשביותטעויות

ו)או יותר( ה� טעויות שבה� אות טעויות נדידה . בזוגהשניהמחליפה אות במילה ממילה אחת נודדת

 אקראית בזוג או שמדובר בהחלפה הסמוכהעל מנת לבחו� הא! מקור� של הנדידות האלה הוא במילה

של(י! ניתוחערכנו שני, הסמוכהשבמקרה מופיעות ג! במילה, של אותיות 3שכללו רק תגובות

זה.)אותיות ומעלה הל האות הנודדת ג! במילש מיקומה השתמשנו רק באותיות שבה� נשמר,בניתוח

כ� שמלי! שכללו יותר מהחלפה( האות נספרו ברמתהטעויות.)להל� מילת היעד(נדדה היא אליהש

אתיהשוו, ראשית). אחת נספרו פעמיי! החלפה לעשות טעות לסיכוי פה הנצ טעויות הנדידה שיעורנו

זה. שהיא במקרה טעות של החלפה באות באותו מיקו! במילה הסמוכה 21 מתו� 1/2הוא סיכוי

 זאת מכיוו�.)החלפה באות המקורית לא תייצר טעותשמכיוו�, האותיות22�מ21החישוב הוא מתו�(

דבר שחל, זו היו שונותשנדידת אותיות מעמדה מסוימת התגלתה רק במקרה של האותיות בעמדה

את. במחצית מהמקרי! ספרנו עבור כל נבדק את מספר הנדידות, הנדידותהנצפה שיעורהכדי לחשב

ה נדידות שאינ�, שכללו נדידות משמרות מקו!( שעשהמקו! מתו� כלל טעויות ההחלפהמשמרות

זהבנ). טעויות שיכול אותיות וטעויות ויזואליות, נדידות באפר,משמרות מקו! ש, יתוח שיעור נמצא

וכ37%�כ(מכלל טעויות ההחלפה המשמרת טעויות הנדידה  ) האנכית בהצגה47%� בהצגה האופקית

>,t(16) = 12.45�וt(16) = 5.62(לנדידה המצופהוימהסיכבמובהק גבוה .0001pלהצגה האופקית 

.)והאנכית בהתאמה

 בזוג למספר הנדידות הסמוכה אות מהמילהשלנדידההשווינו את מספר הנדידות שכללו, בניתוח שני

משכללו בשלב ההקראה של המילה הוצג לנבדק לא עדיי�ש(זוג העוקבבמילה נדידה של אות

לההנחה היא שהמילה העוקבת מייצגת ). השגויה הילא של אותיות ולכ� השוואה רנדומליפיזור קירוב

חרה להשוואה זו נמצאת באותו המיקו! של המילה העוקבת שנב. אקראיתמהווה מדד להחלפת אותיות

 העוקבת שנבחרה המילה, א! המילה השגויה הוצגה מימי�,בהצגה אופקית, לדוגמא(השגויההמילה 

 הופיעה ג! במילה האחרת בזוג וג! במילה הנודדת האות� שבהמלי!). מימי�היתה זו שהוצגה

,יות הנדידה גבוה מהמדד הרנדומליטעו ג! בהשוואה זו מצאנו שאחוז.העוקבת הושמטו מהניתוח

מאשר פעמי! יותר במובהקהיעדאותיות מהמילה האחרת בזוג החליפו אות במילתש שכ� נמצא

>,t(16) = 5.13�וt(16) = 3.31(אותיות מהמילה העוקבת  .0001pלהצגה האופקית והאנכית

ש.)בהתאמה ב ממצא זה מעיד על כ� מלי! הסמוכותבאכ� הוא נדידההטעויות מקור� של האותיות

ה .יעדלמילת

ת השמטה של אחת משתי האותיות שבעקבו) בנות ארבע אותיות( כללו מלי! טעויות השמטת אות זהה

שכללו רק שלוש מתו� המלי! השלמות. שלש אותיותהזהות לשתי המלי! בזוג הפכו למלי! בנות

של) בממוצע בשני אופני ההצגה( 33.1%, אותיות בעוד שרק, אחת מהאותיות הזהותנוצרו מהשמטה

יתר המלי! כללו טעות(נוצרו מהשמטה של אחת מהאותיות השונות) בממוצע בשני אופני ההצגה( 9%



37 דיסלקסיה קשבית מושרית

ב בשל האחוז הנמו� של מלי! ). האות המושמטתודאות מהיוויזואלית שבעקבותיה לא נית� היה לדעת

בה� הושמטה אות כפולהש מלי! ושל)פחות מאחוז בשני אופני ההצגה(בכלל בנות שלש אותיות 

בנוס+ למלי! בנות שלש, כללנו בניתוח הסטטיסטי,)בממוצע בשני אופני ההצגה 0.3%(בפרט 

 אלה כללו מתגובות70%�כ, בממוצע. ג! תגובות חסרות שכללו דיווח על שלש אותיות, האותיות

בנ. משותפת לשתי המלי! בזוגשהיתה השמטה של אות ות שלש אותיות שכללו בהשוואה בי� תגובות

למשח מרתק, למשל(השמטת של אחת האותיות הזהות  לבי� תגובות בנות שלש ) משחק מרתק כתגובה

למשק מרתק, למשל(אותיות שבה� הושמטה אחת משתי האותיות השונות  ,)משחק מרתק כתגובה

,t(16) = 2.94�וt(16) = 4.24(מצאנו שהיו יותר השמטות של אותיות זהות משל אותיות שונות

< .002pלהצגה האופקית והאנכית בהתאמה (.

על שתי האותיות המשותפות לבי� תגובות חלקיות רק השווינו בי� תגובות חלקיות שבה� דווח, בנוס+

שהיו יותר השמטות של שתי האותיות בהשוואה זו מצאנוג!. על שתי האותיות השונותרק שבה� דווח 

>,t(16) = 1.6�וt(16) = 2( השונות הכפולות מאשר של שתי האותיות .05pלהצגה האופקית והאנכית 

של.)בהתאמה האותיות המשותפות לשתי המלי! בזוג קשורות תוצאות אלה מעידות על כ� שהשמטות

.היעדלהשפעה של המלי! הסמוכות על קריאת מילת 

זוגל נודדותי זוג המטרה אותיות מהמלי! בזוג שהוצג לפנכוללות מקרי! שבה! טעויות נדידת באפר

 ,.Friedmann et al(דיסלקסיה קשבית מובילה ג! לטעויות באפר, בנוס+ לנדידות והשמטות. המטרה

in press(.!על. שהיו יכולות לנבוע מנדידת אותיות מהמילה הקודמתבניסוי הנוכחי נמצאו טעויותג

או הוא אכ� באותיות מהזואלהטעויות מנת לבחו� הא! מקור� של  מדובר בהחלפות שמאג הקוד!

כללנו רק טעויות בהשוואות אלה.לניתוחי מקור טעויות הנדידהערכנו שני ניתוחי! דומי!, אקראיות

ה  החלפה מקרית שתראה הסיכוי לעשות.יעדשבה� האותיות שמרו על מיקומ� המקורי ג! במילת

אותיות מעמדה מסויימת בזוג זאת משו! שהיתה אפשרות לשתי.21 מתו� 1.5נדידת באפר היהכ

של, כלומר(הקוד! לנדוד לזוג היעד  א� במחצית מהמקרי! היה מדובר באות זהה,)21 מתו�2סיכוי

של,כלומר( לחישוב שיעור. והסיכוי המצופה הוא השקלול של שני המקרי! האלה)21 מתו�1סיכוי

ה, טעויות הבאפר באפר שבה� האות הנודדת שמרה על ספרנו עבור כל נבדק בנפרד את מספר נדידות

לשיעור המצופה בהשוואה.מיקומה המקורי מתו� כלל טעויות ההחלפה שנעשו על ידי הנבדק

, t(16) = 1.03�וt(16) = 1.05(לא מצאנו הבדל בי� השיעור המצופה לשיעור המחושב, לנדידות באפר

> .14pההחלפות שעש, כלומר,) להצגה האופקית והאנכית בהתאמה �ויות להיחשב נדידות באפר ה

ב. למעשה החלפות אקראיות החלפה באותיות שעבורו יחס לטעויות נדידת באפר ערכנו חישובג!

אותבבהשוואה בי� החלפה.אקראית למייצגת מדד להחלפההנחשב) שטר! הוצג(מהזוג העוקב 

! שבה! האות לא כולל מקרי(שהגיעה מהזוג הקוד! לבי� החלפה באות שהגיעה מהזוג העוקב 

 נמצא שאי� הבדל בי� שני סוגי ההחלפות,)המוחלפת הופיעה ג! בזוג הקוד! וג! בזוג העוקב

)t(16) = 0.88ו�t(16) = 0.65 ,>.1 pכ�ותמעידתוצאות אלו). להצגה האופקית והאנכית בהתאמה  על

�כלומר שטעויות, הטעויות הויזואליות של טעויות הבאפר בחשיפה קצרה דומה למקור� של שמקור

.אלה אינ� קשורות למלי! הקודמות
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 הטעויות הקשביותפיזור סוגי

הההטעות הנפוצ . זהה לשתי המלי! בזוג אותת השמטיא ביותר עבור קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית

.)3טבלה(כאלה לקוראי! מיומני! בקריאה בחשיפה קצרה יש אחוז נמו� של השמטות, בניגוד אליה!

 שקוראי! מיומני! מבצעי! מצאנו,)1תרשי!(זהה� טעויות נדידה לבי� השמטות של אות בהשוואה בי

t(16) = 6.53 ,p�וt(16) = 4.95(הרבה יותר טעויות נדידה מהשמטות בשני אופני ההצגה < .0001

זה.)בהצגה האופקית והאנכית בהתאמה בנוס+ לחוסר טעויות נדידת באפר אצל קוראי!, ממצא

מצביע על הבדלי! משמעותיי! בי� קוראי! מיומני! בקריאה חשיפה קצרה לבי� קוראי!, מיומני!

השמטת אות, בנוס+ לטעויות נדידה.שה! מפיקי!דיסלקטיי! ביחס לשיעור סוגי הטעויות הקשביות 

שבה� אות ממילה אחת, קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית מבצעי! ג! טעויות דחיסה, באפרתכפולה ונדיד

כמלכה מלאה, למשל(חמש אותיותרפת אל המילה האחרת כ� שנוצרת מילה בת בזוג מצט מלכה נקרא

כאחוז אחד בממוצע( נמו� מאד בניסוי זה היה) או יותר(אחוז המלי! בנות חמש אותיות.)הכמלא

כ.)עבור שני אופני ההצגה מכלל המלי! שכללו יותר מארבע) בממוצע לשני אופני ההצגה(6%�רק

 בשל האחוז הנמו� של הטעויות לא ביצענו.אותיות מהמילה האחרת בזוגלו טעויות של אותיות כל

לש! ההשוואה ע! דפוס הקריאה בדיסלקסיה,3א� הנתוני! מוצגי! בטבלה, ניתוח של מקור הטעויות

.קשבית

 אות זהה בהצגה האופקית טעויות של השמטתע! אחוז טעויות נדידה אחוז השוואת.1תרשי!

.אנכיתבהצגהו

ושל) בלבד בהצגה אופקית( בחשיפה קצרה מיומני!פיזור טעויות קשביות בקוראי!.3טבלה

[Friedmann et al., in pressמתו�(קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית התפתחותית   זוגות 120אחוז מתו�)

].עבור הקוראי! הדיסלקטיי! זוגות מלי! 725מלי! עבור הקוראי! המיומני! ומתו�

 דחיסה באפרהשמטת אות זהה נדידה

 0.4%א5.7% 1.7% 17.4%קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה

 3.8% 5.9% 12.4% 7.2% קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית
א

 זה מוצג כא� רק לש! השוואה עויות באפר בקריאה בחשיפה קצרה אינ� שונות מהחלפות ויזואליות וער�ט
ה .קשביתקריאה בדיסלקסיה לדפוס
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 שימור מקו!

אחד המאפייני! הבולטי! של דיסלקסיה קשבית הוא שהאותיות הנודדות שומרות על מיקומ� ביחס

הג!, לאותיות האחרות  ,Friedmann et al., in press; Saffran & Coslett(אליה ה� נודדות, יעדבמילת

לה המקו! השני במילה המקוריתמאות, לדוגמא.)1996 חלי+ את האות במקו! השני במילת נוטה

שDavis & Bowers (2004), בניגוד לממצאי! אלה. יעדה בחשיפה קצרה קוראי! מצאו במחקר!

במיומני! לא מראי!  וי� הבדל משמעותי שיעור טעויות בי� שיעור טעויות נדידה שבה� יש שימור מקו!

ירויי! במחקר! נבחרו כ� שאיפשרו יצירתהג. של האות במילהנדידה שבה� אי� שימור של המיקו!

.מילה לקסיקלית ג! בנדידה שבה! האות הנודדת אינה שומרת על מיקומה המקורי

. נבחרו כ� שיאפשרו שתי טעויות נדידה שמשמרות את מיקומ� של האותיות במילהכל הזוגות בניסוי

ת שבה� מיקו! האות הנודדת אינו היה עלינו לוודא שייתכנו ג! נדידו, כדי לבחו� שימור מקו! בנדידות

רק). בלקסיקו�מותקייה(ומובילות למלי! אמיתיות) ביחס למילת המקור(נשמר בבדיקה זו נכללו

ש ל, מנדידה של האותיות השונות בזוגהיו יכולות להיווצרמלי! מצב שבו התקיימה כדי להשוות

השבה שימור מיקו! ע! נדידה  ה נדיד, לדוגמא(אותיות הזהות לא נית� לגלות טעויות נדידה של

הזוגות 120 מתו� 100). לטעות בקריאההובילמ לא משחק מרתק בזוג'מ האות משמרת מיקו! של

ורק בה! השתמשנו בניתוחי שימור, ע! נדידה ללא שימור מקו!לפחות שתי טעויות מאפשרי! בניסוי 

.מקו!

ש טעויות הנדידה שבה� היה שימור מקו!את מספרו בח' האותיותכלל האות הנודדת וג! של ג!

ה למשחק מרתק, לדוגמא(יעדבמילת ה,)חק מרתקרמ הופ� כל מקרי! שבה! היה שימור מקו! של את

למשחק מרתק, לדוגמא(ולא של האות הנודדתהיעד האותיות במילת  את המקרי!,)שחק מרתקת הופ�

 הופ� משחק מרתק, לדוגמא(יעדההאותיות במילת כל שבה! היה שימור של האות הנודדת ולא של 

מל המ)רתשמשחק ולא, בכללקרי! שבה! לא היה שימור מקו!ואת  של חלקלא של האות הנודדת

למשחק מרתק, לדוגמא(היעד מהאותיות במילת זו כללנו רק תגובות בספירה.)תשמשחק מר הופ�

אחבה� היו ושלא)על כל ארבע האותיות במילהבה� דווח(מלאות  . רות פרט לנדידהטעויות

היה שימור מקו! של האות הנודדת ושל) בשני אופני ההצגה יחד( מכלל טעויות הנדידה 78%�ב

ג! של האות(מצאנו ששימור מקו! מלא, בנוס+.)4טבלה(אליה נדדה האותשהיעד במילה אותיות 

,t(16) = 3.9: בהצגה האופקית(נפו* יותר מהמקרי! האחרי!) היעדהנודדת וג! של אותיות 

t(16) = 4.44,t(16) = 4.11,< .00001p,לטעויות ע! שימור, לא שימור מקו!לבהשוואה לטעויות

 בהצגה;בלבד בהתאמההיעד אותיות מקו! של מקו! של האות הנודדת בלבד ולטעויות ע! שימור 

>,t(16) = 7.48,t(16) = 6.82,t(16) = 8.54:האנכית .00001p,לא שימור מקו!לות בהשוואה לטעוי ,

בלבד היעד אותיות מקו! של לטעויות ע! שימור מקו! של האות הנודדת בלבד ולטעויות ע! שימור

כ�א, התוצאות מראות.)בהתאמה וזאת, לשימור מקו! של האותיות בטעויות נדידהנטיה ברורה,!

שלא�, Davis & Bowers (2004)בניגוד לממצאיה! של  בקריאה Mozer (1983)בדומה לממצאיו

 ;Friedmann et al., in press(בחשיפה קצרה אצל נבדקי! מיומני! ולממצאי! מדיסלקסיה קשבית 

Saffran & Coslett, 1996(.
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או ללא שימור יעדהאחוז טעויות נדידה ע! שימור מקו! של האות הנודדת או של אותיות.4טבלה

)מכלל טעויות הנדידה(מקו! 

שימור מקו! של
ת נודדת ושל או

 היעדאותיות

שימור מקו! של
אות נודדת ולא של

 היעדאותיות

שימור מקו! של
ולא היעד אותיות

 של אות נודדת

ללא שימור מקו!
 בכלל

 6.8% 11.6% 8.6% 73% הצגה אופקית

 3.9% 7.9% 6.5% 81.7% הצגה אנכית

החלפה לסיכוי לעשות טעות ודדתהשווינו בי� טעויות נדידה שבה� לא היה שימור מקו! של האות הנ

כ שכ� שלוש אותיות מהמילה הסמוכה,21 מתו�3שהוא, נדידה לא משמרתאקראית שעשויה להראות

השיעור של טעויות הנדידה הלא משמרות חושב עבור. בזוג יכלו לנדוד לעמדה מסויימת במילת היעד

שהקוראי! המיומני! עשו מצאנו.כל נבדק כמספר הנדידות הלא משמרות מתו� כלל טעויות ההחלפה

, t(16) = 5.45�וt(16) = 3.53(מהשיעור המצופה לטעויות כאלה נדידות שאינ� משמרות מיקו! פחות 

< .0001pא, נראה). להצגה האופקית והאנכית בהתאמה�כ של המיומני!עבור הקוראי!ש,! �מקור

שיהנדידות שאינ� משמרות מיקו!  �.עור� נמו� מהמצופהאינו במלי! הסמוכות שכ

 השפעת כיוו� הקריאה

כ� שבמילה, נמצא שכיוו� הקריאה משפיע על מספר טעויות הנדידה, בדיסלקסיה קשבית התפתחותית

 ,.Friedmann et al(הראשונה) הימנית(בזוג היו יותר טעויות נדידה מאשר במילה) השמאלית(השניה 

in press(.!גMozer (1983)ב מצא אפקט של כי כ� שבמילה, אנגליתחשיפה קצרה וו� הקריאה

פרידמ� ועמיתותיה מצאו, אנכיתבהצגה. מאשר בשמאליתטעויותיותר היו)השניה באנגלית(הימנית

על. שאי� הבדל בי� נדידות מהמילה העליונה למילה התחתונה לבי� נדידות מהמילה התחתונה לעליונה

 בנפרד, בחנו, בשני אופני ההצגהאה בחשיפה מהירהמנת לבחו� את השפעת כיוו� הקריאה על קרי

,ועבור המילה השניה בזוג) ימנית בהצגה אופקית ועליונה בהצגה אנכית(עבור המילה הראשונה בזוג

מספראת,)שבה� הנבדק לא דיווח על א+ אחת מהאותיות במילה(את מספר התגובות החסרות

קאתוהתגובות החלקיות  .שביותמספר המלי! ע! טעויות

כ� שבמילה השניה היו יותר חסרי! או יותר, בכל שלושת סוגי התגובות היתה השפעה לכיוו� הקריאה

אפקט זה נמצא ג! בהצגה האופקית וג! בהצגה).2תרשי!(טעויות מאשר במילה הראשונה בזוג 

ה. האנכית ראשונה נבדקי! דיווחו שלא זיהו את המילה יותר פעמי! לגבי המילה השניה מאשר לגבי

)t(16) = 2.42 ,t(16) = 2.03,p < נבדקי! ענו בתגובות). להצגה האופקית והאנכית בהתאמה008.

t(16) = 2 ,t(16) = 6.11,p(חלקיות עבור המילה השניה בזוג יותר מאשר עבור הראשונה  < .0007 

ר פעמי! מאשר נבדקי! ביצעו טעויות קשביות במילה השניה יות). להצגה האופקית והאנכית בהתאמה

(כלומר יותר אותיות מהמילה הראשונה עברו למילה השניה(הראשונה במילה (t(16) = 0.27,

t(16) = 0.84,p < תוצאה זו שונה מזו שנמצאה אצל קוראי!). להצגה האופקית והאנכית בהתאמה02.

אנ, ע! דיסלקסיה קשבית התפתחותית .כיתשבה נמצא שאי� השפעה של כיוו� הקריאה בהצגה
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תגובות חלקיות וטעויות, השוואה בי� מילה ראשונה ומילה שניה במלי! חסרות.2תרשי!
).למטה(ובהצגה האנכית) למעלה(קשביות בהצגה האופקית 

תוצאות ההשוואות הללו גרמו לנו לבחו� את ההבדלי! בי� טעויות קשביות לשני סוגי התגובות

 מילה השניהה עבור הטעויות הקשביות את ההפרש בי� חישבנו. בנוגע להשפעת כיוו� הקריאההאחרי! 

 מצאנו. והשווינו להפרש בי� המילה השניה והראשונה בתגובות חלקיות ובתגובות חסרות, והראשונה

 שההפרש בטעויות קשביות קט� יותר במובהק מאשר בתגובות חלקיות בהצגה אופקית

)t(16) = 2.44 ,p = t(16) = 3.88 ,p(ושהוא כמעט מובהק בהצגה האנכית)04. = ושההפרש ) 08.

,t(16) = 0.66(בטעויות הקשביות קט� יותר במובהק מאשר בתגובות חסרות רק בהצגה האנכית 

p = בא)03. p(ופקית ולא = ב בי� הגדולההפרש).9. החלקיות תגובות המילה השניה לראשונה

מעיד על קריאה, שמקורו במספר הנמו� של תגובות כאלה במילה הראשונה, והתגובות החסרות

בה, המילה הראשונה הושפעה מאותיות במילה השניה, מצד שני. סדרתית של שתי המלי! כ� שהיו

דבר זה מצביע על כ� שנדידת אותיות אינה). לתגובות חלקיות וחסרותיחסית(תוקשביהרבה טעויות 

אלא היא תופעה, רק תוצאה של השלמת חסרי! במילה השניה על ידי אותיות מהמילה הראשונה

.הקשורה לפגיעה ממשית במנגנו� השיו�

 נדידה הדדית

ת באותו המיקו! במלי! כ� ששתי האותיו, טעויות נדידה יכולות להופיע בשתי המלי! בזוג במקביל

למשחק מרתק, למשל(השונות נודדות למילה האחרת בזוג מרמ הופ� כ�, או רק במילה אחת)תקשחק

פקיוא

אנכי



�42 שטרית ופרידמ

" רוח רפאי!"שאותה אות מופיעה בשתי המלי! באותו המיקו! וכמו משאירה במקומה המקורי

למשחק מרתק, למשל( מ הופ� ת הדדיות כטעות ספרנו נדידו, בהשוואה בי� סוגי הנדידה ).תקשמשחק

). זוגות120חישבנו את מספר הטעויות מתו�, כלומר(ברמת הזוג נעשה ולכ� החישוב הסופי, אחת

מצאנו שבשני אופני ההצגה היו הרבה יותר רוחות, בהשוואה בי� נדידות הדדיות לבי� נדידה חד צידית

t(16) = 6.18 ,t(16) = 5.61,p(רפאי! מאשר נדידות הדדיות  < להצגה האופקית והאנכית 0001.

).בהתאמה

 מיקומי! רגישי!

יש בעברית הראו שבדיסלקסיה קשבית התפתחותית Friedmann et al. (in press):טעויות נדידה

שבדק , Mozer (1983)ג!.י! האחרבמיקומי!יותר טעויות נדידה מאשר במיקו! האחרו� במילה 

של, ע! זאת. שיש יותר נדידות בסו+ המילהמצא, מיומני! בזמני חשיפה קצרי! אנגליתקוראי בניסויו

Mozer ,זה. נבדקי! התבקשו לדווח על מילה אחת בזוג בלבד חשיפה קצרה בחנו הא!, בניסוי

כ�. משפיעה על קוראי עברית באופ� דומה מ, כמו בחנו. ה! המיקומי! הרגישי! בהצגה אנכיתה בחנו

שכ� מספר הטעויות במילה הראשונה, בשתי המלי! יחדאת רגישות המיקומי! השוני! לטעויות נדידה

זה. היה נמו� ה� של האות הנודדת וה�, השתמשנו רק בתגובות שבה� היה שימור מקו! מלא, בניתוח

ג!, בנוס+ למלי! מלאות. היעדשל האותיות במילת  שלש שבה� דווח על בתגובות חלקיות השתמשנו

.אותיות

מצאנו כי קיי! הבדל בי� המיקומי! השוני! בשני אופני , repeated measures ANOVAבניתוח של

F(3,48) = 22.5 ,F(3,48) = 15.6 ,p(ההצגה  < באמצעות.) להצגה האופקית והאנכית בהתאמה0001.

 �יותר מאשר)�והאחרו(מצאנו שבהצגה האופקית טעויות נדידה הופיעו במיקו! הרביעי , Tukeyמבח

p(לה בכל המיקומי! האחרי! במי < בהצגה. י! במילהרלא נמצאו הבדלי! בי� המיקומי! האח).01.

זו.)3 תרשי!(במעטהתוצאות היו שונות, האנכית טעויות נדידה הופיעו במיקו! הרביעי, בהצגה

)�מב) והאחרו היותר מ, במיקו! השלישי יותר מבראשו�, ראשו�מיקו! p(בשניוברביעי יותר < .01(.

ת שבעוד שבהצגה אופקית המיקו! התוצאות מראו.)3 תרשי!(מיקומי! עוקבי!�ביי! הבדלולא נמצא

בהצגה האנכית יש עליה, הוא הרגיש ביותר לטעויות נדידה, או כנראה המיקו! האחרו�, הרביעי

. קרוב יותר לסו+ המילהאות ממוקמתברגישות ככל שה

).שמאל(ובהצגה אנכית) ימי�(בהצגה אופקית לפי מיקו! במילה נדידהה טעויות אחוז.3תרשי!
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 אצל קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית אות זההתמקו! האחרו� במילה רגיש להשמטה:השמטת אות

 אותיותתלבחו� את המיקומי! הרגישי! להשמטעל מנת ). Friedmann et al., in press(התפתחותית

ה�, אותיות3מיקומה של האות החסרה בתגובות בנות את בחנו, צל קוראי! מיומני! בחשיפה קצרהא

 המילה עבור ג! ניתוח זה התבצע.אלה שדווחו כמלי! שלמות וה� אלה שדווחו כתגובות חלקיות

הראה שאי� הבדל מובהק בי� המיקומי! repeated measures ANOVAניתוח. הראשונה והשניה יחד

F(3,48) = 1.43,p( בהצגה האופקיתני! של האותיות המושמטותהשו =  נמצאו,בהצגה האנכית.)24.

F(3,48) = 4.73 ,p(הבדלי! = שהיו השמטות של אות זהה במיקומי! השני והשלישי במילהכ�,)005.

p(יותר מאשר במיקו! הרביעי < אצל הרגישי! להשמטת אות כפולה שוני! המיקומי!, כלומר.)05.

ו .יתקוראי! ע! דיסלקסיה קשבאצל קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה

את המיקומי! הרגישי! בחנו, לבחינת המיקומי! הרגישי! לטעויות נדידהבנוס+: תגובות חלקיות

זיהוי שתי אותיות וזיהוי, כולל זיהוי אות אחת( עבור כל התגובות החסרות,לזיהוי בתגובות החסרות

צ) שלש אותיות �, לדוגמא(מיקומי! שגויי!תגובות שבה� דווח על וי� מיקו! האותיות ולא כללו שבה

זה.)משחק במקו! השני עבור המילה'מדיווח על האות את,עבור שתי המלי! יחד, בחנו, בניתוח

ש מצאנו כי קיי! הבדל בי�. ותיקננו לפי ס� התגובות החלקיות של כל נבדקזוהו מיקומי האותיות

F(3,48) = 6.56 ,F(3,48) = 7.43 ,p(ני! בשני אופני ההצגה המיקומי! השו <  להצגה האופקית 0008.

) והאחרו�(מצאנו שבהצגה האופקית האות במקו! הרביעי Tuekyבאמצעות מבח�.)והאנכית בהתאמה

p( מאשר האותיות בכל המיקומי! האחרי! זוהתה יותר פעמי! < .01� עבור האות במקו! הראשו

ו p�והשני < , לעומת זאת,)4תרשי!( בהצגה האנכית.)4תרשי!; עבור האות במקו! השלישי05.

�p(הראה שהאות במקו! הראשו� זוהתה יותר פעמי! מאשר האותיות במקו! השני Tukeyמבח < .01(

p(והשלישי < הש)05. p(ניושהאות במקו! הרביעי זוהתה יותר פעמי! מאשר האות במקו! < .01(.

, האות האחרונה, תוח המיקומי! הרגישי! לנדידה ולחוסר זיהוי אות מראה שבהצגה אופקיתתוצאות ני

בהצגה. היא ג! האות הרגישה ביותר לנדידותו, שנתפסת ומזוהה לעתי! קרובות יותר מאשר האחרות

האותיות הרגישות לנדידות מופיעות לקראת סו+ המילה בעוד שהאות הראשונה והאות, אנכית

כ�. סות ומזוהות כהלכה לעתי! קרובות יותר מאשר האותיות האחרותהאחרונה נתפ ממצא זה מעיד על

שתהליכי! שוני! מתווכי! את זיהוי האותיות ברמת מלה בודדת ואת מיקו! האותיות במילה בי� מלי! 

.אחרות

שז.4תרשי! ) מימי�(בהצגה אופקית לפי המיקו! במילה בתגובות חלקיותוהו נכו� אחוז האותיות

).משמאל(ובהצגה אנכית
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 אפקט מורפולוגי

או(מאותיות שורש המוכנסות לתבנית, בדר� כלל, עברית היא שפה שמית שהמילי! בה בנויות �בניי

, בהפנית קשבשג! היא דיסלקסיה הקשורה, בדיסלקסית נגלקט. וכוללות ג! הטיה חבורה) משקל

ג! חלק ). 2009, רזניק ופרידמ�(תבנית רגישות יותר לטעויות מאשר אותיות שורשה שאותיות נמצא

 Friedmann et al., in(קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית התפתחותית הראו דפוס דומה של רגישותהמ

press .( !אותיות התבנית ואותיומיומני!בחנו הא! ג! קוראי �עבור.ת השורש רגישי! להבחנה בי

שכ� מיקומי! אלה כוללי! לעתי!, השתמשנו בנדידות מהאות הראשונה ומהאות האחרונה, בדיקה זו

 זוגות שבה! האות הראשונה היתה אות תבנית השונה בשתי9בחרנו. קרובות מוספיות מורפולוגיות

ה12,)שאלנשאבת או נצחמנתחל, למשל(המלי! בזוג יא אות תבנית זוגות שבה! האות האחרונה

 זוגות שבה! האות הראשונה היא אות שורשית השונה21,)ת כלבהכתב אוו נסעהנגע, למשל(שונה 

 זוגות שבה! האות האחרונה היתה אות30�ו) לילגלי!סאו רקהזרחהט, למשל(בשתי המלי! בזוג

ר טעויות הנדידה ספרנו את מספ.2)ע פרוסגרו או+ מציקמצו, למשל(שורשית שונה בשתי המלי! בזוג

בהשוואה בי� נדידת. באות הראשונה ובאות האחרונה בנפרד ותיקננו לפי מספר הזוגות המוזכר למעלה

שי, אותיות תבנית לנדידת אותיות שורש  טעויות נדידה באות הראשונה קורות כאשר האות ותרמצאנו

 t(16) = 5.7(שייכת לתבנית מאשר כאשר האות היא שורשית בשני אופני ההצגה

t(16) = 1.18 ,p�ו <  באות האחרונה מצאנו אפקט כזהג!). בהצגה האופקית והאנכית בהתאמה002.

, t(16) = 1.54(שבה טעויות נדידה התבצעו יותר באות תבניתית לעומת אות שורשית, בהצגה האופקית

p = לתבנית ואלה הקשורות באות האחרונה בהצגה האנכית לא נמצא הבדל בי� טעויות נדידה ). 02.

t(16) = 0.34 ,p(הקשורות לשורש  =  תוצאה זו מחזקת את הממצאי! מדיסלקסיה שקיי! פירוק ).2.

ג! ממצאי! ממחקרי! על תנועות עיניי!. מורפולוגי ראשוני כבר בשלבי! הראשוני! של הקריאה

)Deutsch & Rayner, 1999; Inhoff, Briihl, & Schwartz, 1996(,ת ההתמקדות שבה! מצאו שנקוד

זו, במילה מושפעת מהמורפולוגיה שלה .תומכי! בהנחה

� דיו

דיסלקסיה" זה השתמשנו בחשיפה קצרה לזוגות מלי! על מנת להשרות על קוראי! מיומני! מחקרב

בהלייצר בקריאת! התקינה טעויות, כלומר,"קשבית �שפעות מהמלי! הסמוכות קשביות שמקור

התהלי� התקי� של מיקוד וצמצו! חלו� הקשב על מילת, קצרהבאמצעות חשיפה. למילה הנקראת

מלי! סמוכות נקלטות בחלו� הקשב ומפריעות, כתוצאה מכ�). Davis & Coltheart, 2002(נפג! יעדה

תהלי� זה של חוסר מיקוד חלו� הקשב דומה לתהלי� שקורה בדיסלקסיה קשבית. לקריאה התקינה

. למלי!ללא קשר למניפולציה של זמ� חשיפה,בשהלוקי! בה מתקשי! בצמצו! חלו� הקש

מצאנו שקיי! הבדל בדפוס, בהשוואה בי� קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה לקוראי! דיסלקטי!

, בי� קוראי! מיומני! לדיסלקטי!בנוס+ להשוואת דפוס הטעויות. בשתי הקבוצותהטעויות הקשביות 

או(כ� שנבחרו רק זוגות שבה! שתי האותיות בתחילת, וגות לניתוח האפקט המורפולוגי היתה קפדנית הבחירה בז2
אותיות היכולות להיות חלק מתבנית. המילי! היו או שתיה� שורשיות ללא ספק או שתיה� מורפולוגיות ללא ספק) בסו+

נ(מורפולוגית  ת' למשל ו' או !'ה�בתחילת מילה .נכללו במניי� האותיות השורשיותלא) בסו+ מילה' או
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של) השפעה אופקית(לה הנקראת מלי! הנמצאות לצד המישלהבחנו ג! את ההבדל בהשפע  מלי! לזו

 לא ביצענו השוואה ישירה בי� שני סוגי.)השפעה אנכית(הנמצאות מעל או מתחת למילה הנקראת

בגלל הבדלי! משמעותיי! בי� זמני החשיפה הדרושי! להפקת טעויות נדידה בכל סוג, ההשפעה האלה

.אופקית לבי� השפעה אנכית במספר היבטי!מצאנו שדפוס הטעויות שונה בי� השפעה, ע! זאת. הצגה

 השוואה בי� קריאה בחשיפה קצרה לבי� קריאה פגועה

בחנו את קריאת! של קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה במספר היבטי! שנבדקו ג! עבור קוראי! ע!

מצאנו שבהיבטי! רבי! קיי! דפוס ). Friedmann et al., in press(דיסלקסיה קשבית התפתחותית 

א� בהיבטי! אחרי! שתי, אה דומה בי� קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה לקוראי! דיסלקטי!קרי

בהוא ששתיה� הקבוצות קו הדמיו� העיקרי בי�. נבדלותהקבוצות  �נדידת אותיות הפיקו טעויות שמקור

הטעויות. קיי! הבדל בסוגי הטעויות הקשביות הנפוצות, ע! זאת. מלי! הסמוכות למילה הנקראתמה

בעוד שסוג הטעויות, שביות הנפוצות אצל קוראי! מיומני! ה� טעויות של נדידת אותיות בי� מלי!הק

ייתכ� שהבדל זה קשור בעובדה שבאופ�. הנפו* אצל קוראי! דיסלקטי! הוא טעויות השמטת אות זהה

ת ולכ� לא מודע הקוראי! המיומני! בניסוי הנוכחי למדו כי המלי! המוצגות לה! ה� בנות ארבע אותיו

מ .דיווח על מלי! בנות שלוש אותיותנמנעו

ההבדל בי� הקוראי! המיומני! בניסוי זה לקוראי! ע! דיסלקסיה קשבית ביחס לפיזור סוגי הטעויות

ה מתחזק פחות משני(מארבע אותיות)3או ארוכות(שקצרות) השלמות(אחוז הנמו� של המלי! לנוכח

בי� הקבוצות הוא בכ� שהקוראי! הדיסלקטי! ביצעו טעויות הבדל נוס+ ). אחוזי! בשתי צורות ההצגה

זה. נדידת באפר שבה� אותיות מזוג המלי! שהוצג לפני זוג המטרה נדדו למלי! בזוג המטרה , בניסוי

או לפחות שלא נית� להבחי� בינ� לבי�( באפרת טעויות נדידביצעומצאנו שקוראי! מיומני! לא

ל לרמוז על כ� שהתנקות הבאפר ממלי! קודמות תקינה או מהירה ממצא זה יכו). טעויות ויזואליות

ייתכ� שחוסר טעויות הבאפר, מאיד�. יותר אצל קוראי! מיומני! לעומת קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית

הזמ� שבי� הצגת זוג. נובע מהפרדיגמה ואינו מייצג נכונה את פוטנציאל טעויות הבאפר בחשיפה קצרה

סיווג תגובת הנבדק על ידי הנסיינית והצור� בלחיצה על כפתור לפני הצגת מלי! למשנהו התאר� בשל 

דבר אשר יכול, זוגות מלי! לא הוצגו לנבדק זה אחרי זה באופ� רצי+ ומיידי, כלומר. הזוג העוקב

כ�. לאפשר לבאפר להתנקות כראוי של, כמו  Friedmannהמלי! הוצגו לקוראי! הדיסלקטי! במחקר!

et al. ההקראה במש� כל זמ �דבר אשר הוביל,)שלעתי! היתה ארוכה למדי בשל קריאה איטית(

להבדלי! משמעותיי! יותר בזמ� החשיפה למלי! בי� הקוראי! המיומני! בניסוי שלנו לבי� הקוראי! 

.הדיסלקטיי!

חשיפה. הבדל נוס+ בי� הקוראי! המיומני! והקוראי! הדיסלקטיי! הוא בשיעור הטעויות הויזואליות

 בעוד שמנגנו�, למלי! הובילה לשיעור גבוה של טעויות שאינ� קשורות למילה הסמוכה בזוגקצרה

 אצלהדיסוציאציה. לא בהכרח מוביל לטעויות כאלה, כפי שקורה בדיסלקסיה קשבית, פגוע�שיו

 על כ� שהפגיעההמצביעקוראי! ע! דיסלקסיה קשבית בי� טעויות קשביות לטעויות ויזואליות

.יפה קצרה למלי! אינה סלקטיבית למנגנו� מסוי!בקריאה בחש

.ולכ� לא נדו� בו כא�, כמו ג! אחוז טעויות אלה בדיסלקסיה קשבית, אחוז טעויות הדחיסה בניסוי זה היה נמו�3
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 הוא בכ� שקיי! אצל! הבדל בי� נדידת אותיות בי� מלי! דמיו� בי� שתי הקבוצותהיבט אחר שבו נמצא

 ג! הקוראי! המיומני! בניסוי זה וג! הקוראי!.)שיכול אותיות(לבי� נדידת אותיות בתו� מילה

יותר טעויות של נדידת אותיות ממלי! במובהק ביצעו .Friedmann et alהדיסלקטי! במחקר! של

של. סמוכות מאשר טעויות של שיכול אותיות � Friedmannתוצאות הניסוי שלנו מחזקות את מסקנותיה

et al.תהלי� קידוד מיקו! האותיות בתו� המילה ותהלי� של שיו� אותיות למילה � לגבי ההבחנה בי

.) ג! בהמש� הדיו�ורא(

ה �ג!קוראי! המיומני! לקוראי! הדיסלקטי! דמיו� בי ב בהשפעת מלי! נמצא , מימד האנכיסמוכות

 של מלי! אופקיתהשפעהבחנו רוב המחקרי!. למילת המטרהכלומר מלי! הנמצאות מעל או מתחת

(מימי� או משמאל למילה, כלומר(סמוכות הנמצאות לצד המילה הנקראת  & Mayall,למשל)

Humphreys, 2002; Mozer, 1983; Shallice & Warrington, 1977 .( נדידה בניסוי זה מצאנו כי קיימת

השפעת גירויי! מהמימד האנכי נמצאה ג! אצל קוראי! ע! דיסלקסיה. המוצגות אנכיתמלי! סמוכותמ

). Treisman & Souther, 1986(וג! במטלת חיפוש ויזואלי ) Friedmann et al., in press(קשבית 

. מערב ג! את המימד האנכיעל כ� שצמצו! חלו� הקשב בקריאה תקינהמצביע ממצא זה 

והתפתחותית ) Saffran & Coslett, 1996(כמו במחקרי! קודמי! על קריאה בדיסלקסיה קשבית נרכשת

)Friedmann et al., in press(,המקורי �מצאנו ג! אנחנו שמרבית טעויות הנדידה שומרות על מיקומ

כ�. על מיקומ�שומרותהיעד ג! האותיות במילת,+בנוס. היעדג! במילת  נמצא דמיו� במיקומי!, כמו

המיקומי! הרגישי! בהצגה אנכית לא נבדקו(הרגישי! לנדידת אותיות בי� מלי! בהצגה אופקית 

האות האחרונה, כ� שג! אצל קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה וג! אצל קוראי! דיסלקטי!,)קוד!

יובמילה  נמצא שקוראי! מיומני! ודיסלקטי! שוני! ביחס, לעומת זאת.תר מאחרותנוטה לנדוד

בעוד שדיסלקטי! נטו. למיקומי! הרגישי! להשמטות של אות המופיעה בשתי המלי! במיקו! זהה

קוראי! מיומני! לא הראו,)Friedmann et al., in press(להשמיט את האות האחרונה יותר מהאחרות 

כ�. בהצגה אופקיתותיות החסרותהבדל בי� מיקומ� של הא בהצגה אנכית נמצא שהמיקו!, כמו

 לא בחנו את המיקומי! הרגישי! .Friedmann et al, ע! זאת. האחרו� דווקא פחות רגיש להשמטות

כ�. לנדידה במימד האנכי על(השמטות האמיתיותהיש לזכור שכמות, כמו כאלה שהובילו לדיווח

כ�, אפשרי. היתה קטנה מאד) של מספר אותיותמילה אמיתית ולא לדיווח חלקי על, א! שדיווח חלקי

ליצירת מילה שונה מתהלי� של השמטת אותיות) תו� ציו� מיקומ� במילה בת ארבע אותיות(אותיות 

.שלמה

אחוז התגובות, השפיע על אחוז התגובות החסרות) מימי� לשמאל ולמעלה למטה(כיוו� הקריאה

כ� שהיו יותר חסרי! ויותר, הקשביות אצל קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה הטעויותואחוזהחלקיות 

זו).ית בהצגה אופקית או התחתונה בהצגה אנכיתשמאלה(טעויות קשביות במילה השניה בזוג  תוצאה

ה וזאת בניגוד לדיסלקסיה קשבית התפתחותית שבה מצאו האופקי והאנכי, הצגהנמצאה בשני אופני

Friedmann et al.הקריאה במימד האופקי בלבדה �.שפעה של כיוו

כ� שאותיות, השפעה של המעמד המורפולוגי של האות הנודדת על הנטיה שלה לנדודמצאנו, לבסו+

של)בהצגה האופקית בלבד(וסופיות) בשני אופני ההצגה(תחיליות   הקשורות לתבנית המורפולוגית

ומילה נדדו יותר מאותיות השפעה. שה� חלק מהשורש של המילה)הבהתאמ(סופיות תחיליות

 ,.Friedmann et al(מורפולוגית כזו נמצאה ג! אצל חלק מהקוראי! ע! דיסלקסיה קשבית התפתחותית 
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in press .(זה מצביע על פירוק,)2009, רזניק ופרידמ�(בנוס+ לממצאי! מדיסלקסית נגלקט, ממצא

).הניתוח הויזואלישלב(מורפולוגי בשלבי! מוקדמי! של תהלי� הקריאה 

מההשוואה בי� קריאה של קוראי! מיומני! בחשיפה קצרה לבי� קריאת! של קוראי! ע! דיסלקסיה

הצענו. קשבית עולה שההבדל המשמעותי בי� הקבוצות הוא בפיזור של סוגי הטעויות הקשביות

וממש� הזמ� מהשימוש הנשנה במלי! בעלות אור� קבוע, כלומר(שהבדל זה יכול לנבוע מהפרדיגמה 

א� ייתכ� שמקורו של הבדל זה הוא בתהליכי! שוני! שמתווכי! ). הארו� יחסית בי� הצגה זוג למשנהו

תמיכה בגרסת התהליכי! השוני! באה. בחשיפה קצרה ובדיסלקסיה קשביתאת הטעויות הקשביות

! אצל קוראישמצאו שדמיו� בי� המלי! מגביר את שעור טעויות הנדידה) באנגלית(ממחקרי! קודמי! 

בעוד,)McClelland & Mozer, 1986; Shallice & McGill, 1978(מיומני! בחשיפה קצרה

נמצא שאי� השפעה של הדמיו� בי� המלי! על אחוז) בעברית(שבדיסלקסיה קשבית התפתחותית 

ק, במקרה כזה). Friedmann et al., in press(הטעויות  ריאה לא נית� להסיק ישירות מתו� ממצאי! של

.ה קשביתבחשיפה קצרה על הפגיעה בתהלי� הקריאה בדיסלקסי

ש עור טעויותילנוכח ההבדל בי� קוראי! מיומני! לקוראי! דיסלקטי! בהשפעת דמיו� המלי! בזוג על

 שטעויות נדידה אצל קוראי! מיומני! נובעות ממקור Davis & Coltheart (2002)הציעו, הנדידה

שתי מלי! גור! לתפיסה מוטעית של מלי! החופפות למלי!, זמנית�בו,ותשכ� הניסיו� לזה, לקסיקלי

של, טעויות נדידה אצל קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית, לעומת זאת. המקוריות בזוג  & Davisלטענת!

Coltheart (2002) ,היתר, הוא הרכיב במודל הקריאה שאחראיש, אליונובעות מפגיעה בנתח הויז �, בי

ל של). Coltheart, 1981; Ellis, 1993; Ellis & Young, 1988(מילה על שיו� אותיות  & Davis ההסבר

Coltheart אצל קוראי! מיומני!. בשתי האוכלוסיותיכול להתאי! ג! להבדל במספר טעויות ההשמטה

 ומאקטבות מילי! המכילות את האותיות שלה! נתח ויזואלי תקי� שתי האותיות הזהות מקודדות כראוי

בואותיות כפולות, לרוב, לכ�.הזהות זמנית של מלי! היוצרת�אינ� מושמטות במקרה של קריאה

�הנתח הויזואלי הפגוע של קוראי! ע! דיסלקסיה קשבית מתקשה בקידוד�, לעומת זאת. שילובי! ביניה

חלק מהאותיות, כתוצאה מכ�. שכ� ה� שונות בשיו� למילה בלבד, של שתי ההופעות של האות הזהה

. ומושמטות,ת אינ� מגיעות כלל ללקסיקו�הזהו

 השוואה בי� השפעה אופקית לבי� השפעה אנכית

שלובר  קריאה בחשיפה קצרה מצאנו דמיו� בי� קריאה במימד האופקי וקריאה במימדב ההיבטי!

, ההבדל המשמעותי בי� שני אופני ההצגה האלה נמצא ביחס למיקומי! הרגישי! לנדידה.האנכי

ולהשמטת אות מצאנו שבהצגה האופקית האות האחרונה. אותיות בתגובות חלקיותלזיהויזהה

בעוד שבהצגה האנכית ככל שהאות קרובה לסו+ המילה היא, רגישה יותר לנדידה בי� מלי!) הרביעית(

בהצגה האופקית לא נמצאו כל הבדלי! בי� המיקומי! השוני! במילה ביחס לרגישות.ד יותרונוטה לנד

נוטות) השניה והשלישית(בעוד שבהצגה האנכית נמצא שאותיות האמצעיות, זההלהשמטת אות

בהצגה האופקית מצאנו שהאות האחרונה מזוהה יותר, לבסו+. שמט יותר מאשר האות האחרונהילה

ובהצגה האנכית האות האחרונה אמנ! מזוהה לעתי! קרובות יותר מאשר אחת, משאר האותיות במילה

.א� לא נמצא הבדל בינה לבי� זיהוי האות הראשונה או השלישית,)השניה(מהאותיות האמצעיות 
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ההבדלי! האלה בי� השפעת מלי! מהמימד האופקי על הקריאה לבי� השפעת מלי! מהמימד האנכי

ש תהלי� הקשור לזיהוי ומיקו! האותיות בתו� המילה מושפע באופ� שונה ממידעהמעידי! על כ�

על.ע שנמצא מעל או מתחת למילת המטרהשנמצא לצד מילת המטרה וממיד חלו� הקשב הנפרש

את האות הראשונה של שתי המלי! במקו! דומה ולכ� תהליכי הקריאה, למשל, המימד האנכי מכיל

�מיקו! האות הראשונה בחלו� הקשב הנפרש במימד האופקי, בניגוד לכ�. יכולי! להתבצע עבור שתיה

כ�א, הגיוני.� את אותו תהלי�שונה מאד ולכ� קשה יותר להפעיל עליה שדפוס הקריאה במימד,!

במיוחד בהשמטת אות זהה, בקריאה אנכית. האנכי דומה יותר לתהלי� קריאה ברמת מילה בודדת

דפוס אופייני, רואי! הבדל מסוי! בי� האותיות החיצוניות והפנימיות, ובזיהוי אותיות בתגובות חלקיות

 ;Friedmann & Gvion, 2001(מצאי! מדיסלקסית שיכול אותיות לקריאה ברמת מילה כפי שעולה ממ

Friedmann & Rahamim, 2007(.

 המורפולוגי של המילה על שיעור המבנההבדל נוס+ שנמצא בי� שני אופני ההצגה הוא בהשפעת

ה�, נמצא שמוספיות מורפולוגיות נדדו יותר מאשר אותיות שורש, בהצגה האופקית. טעויות הנדידה

אפקט, בהצגה האנכית. מוקמו במיקו! הראשו� במילה וה� כאשר מוקמו במיקו! האחרו� במילהכאשר

ייתכ� שההבדל בי� ההצגות נובע מכ� שמנגנו� הקריאה.זה נמצא רק עבור המיקו! הראשו� במילה

ולכ� שתי) שהיא דר� ההצגה הסטנדרטית של טקסטי! בעברית(מתורגל טוב יותר בקריאה אופקית 

, בקריאה אנכית. נקלטות טוב יותר ומתאפשר פירוק מורפולוגי ראשוני עבור שתי המלי! בזוגהמלי! 

הנ, לעומת זאת סיו� של מנגנו� הקריאה בסקירת טקסט במימדיקליטת המלי! טובה פחות בשל חוסר

ש, זה כ�. תבצע כראוי על כל המילהמהפירוק המורפולוגי אינו כ� זה, א!  מרמזייתכ� שממצא

 לכ� כאשר זמ�.תואינו מתבצע על המילה בצורה כולל, הדרגתיהוא הפירוק המורפולוגי שתהלי�

 ניסויי! נוספי! דרושי! על מנת.רק חלק מהפירוק המורפולוגי יכול לצאת לפועל, החשיפה מוגבל

.לבחו� נקודה זאת

 תהלי� שיו� אותיות למילה

� המילה ושיו� אותיות למלי! שונות ה! המחקר הנוכחי מספק ראיה נוספת לכ� שמיקו! אותיות בתו

כמו ג! בקריאת!, נית� ללמוד זאת מכ� שבפרדיגמה של חשיפה קצרה לזוגות מלי!. תהליכי! נפרדי!

יש הרבה טעויות נדידה בי� מלי! ומעט מאד טעויות נדידה, של קוראי! מסוימי! ע! דיסלקסיה קשבית

כ�. בתו� מלי! על,כמו , ג! א! נדדו למילה אחרת, מיקומ� בתו� מילה העובדה שאותיות שומרות

).או נפגע כתוצאה מהחשיפה הקצרה(לי� השיו� פגוע מעידה על כ� שתהלי� המיקו! תקי� ותה

את, נת� שמנגנו� הקריאה פועל באופ� סדרתי על שני תהליכי! אלהיבה העובדה שהוא מצליח לקבוע

ל א� נכשל בשיו� האותיות למלי!, מלי!מיקומ� של האותיות בתו� המילה בזמ� החשיפה הקצרה

לאחר מיקו!, במלי! אחרות. מעידה על כ� שמיקו! האותיות במילה נעשה לפני תהלי� השיו�

דבר המוביל, לא נותר למנגנו� הקריאה מספיק זמ� על מנת לשייכ� כראוי למלי!, האותיות במילה

.ה� טעויות נדידה, לטעויות שיו�

.תר לטעויות נדידה בי� מלי! יכולי! להעיד על טיבו של תהלי� השיו�המיקומי! במילה שרגישי! יו

הימצאנו שבהצגה אופקית האות האחרונה נוטה לנדוד יותר מאחרות ובהצגה אנכית יש עלי, בניסוי זה

ג!(ברגישות לנדידה ככל שהאות ממוקמת קרוב יותר לסו+ המילה  ;Friedmann et al., in pressראה
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Mozer, 1983(.ליניארימ � ראשית,כלומר, מצא זה מעיד על כ� שתהלי� השיו� למילה נעשה באופ

שבו האותיות, סדר השיו� שונה מסדר המיקו!.אחריה השניה וכ� הלאה, האות הראשונהמש9יכת

 & Friedmann(תחילה ואחריה� כל האמצעיות יחד ממוקמות) הראשונה והאחרונה(החיצוניות 

Gvion, 2001; Friedmann & Rahamim, 2007 .( �יש המניחי! שבנוס+ לסריקת הטקסט ע! כיוו

האותיות הימניות ביותר בעברית(מלי!קיי! מנגנו� שני בקריאה המפנה את הקשב לתחילת, הקריאה

 ;Eviatar, 1995; Heron, 1957(לש! זיהוי האותיות הראשונות במילה) והשמאליות ביותר באנגלית

Nachson, 1985 .( ספציפי לתחילתהעובדה � יכולה להסביר את השיו� המילהשקשב מופנה באופ

.הלינארי של אותיות למלי! בקריאת טקסט שכ� יותר קשב נית� לאותיות הראשונות ופחות לאחרונות

המחקר הנוכחי מצטר+ לשורה של מחקרי! שהצליחו לגרו! לקוראי! מיומני! לבצע טעויות הדומות

א!, המחקר מראה כי קיימי! הבדלי!, ע! זאת. דיסלקסיה קשביתלטעויות שמבצעי! קוראי! ע! ג!

בש, בדפוס הטעויות הקשביות של שתי הקבוצות, קטני! עורי! השוני! של סוגי הטעויותיבמיוחד

מחקרי המש� דרושי! על מנת לקבוע הא! ההבדלי! האלה נובעי! מהבדל. הקשביות שה! מייצרי!

ת �הלי� הקריאה שנפגע בדיסלקסיה קשבית לזה שנפגע כתוצאה בפרדיגמות או מהבדל אמיתי בי

ק .צרה למלי!מחשיפה
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