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 דיסלקסיית באפר קלט גרפמי התפתחותיתדיסלקסיית באפר קלט גרפמי התפתחותיתדיסלקסיית באפר קלט גרפמי התפתחותיתדיסלקסיית באפר קלט גרפמי התפתחותית
� תרי שטרנברג ונעמה פרידמ� תרי שטרנברג ונעמה פרידמ� תרי שטרנברג ונעמה פרידמ� תרי שטרנברג ונעמה פרידמ

 אוניברסיטת תל אביב

מצביעות על קשר בי� ייצוגי� לשוניי� לבי�,�יינורמאלה� מפגועי מוח וה� מנבדקי�, עדויות שונות
מועל סמ& דיווחי� על ). Howard & Nickels, 2005סקירה אצל'ר(הזיכרו� לטווח קצר  חיות פגיעות

מקובל להבחי� , (Shallice & Butterworth, 1977) סלקטיביות בשלב הפלט או בשלב הקלט הפונולוגי
ה", האחד: בי� שני ייצוגי� פונולוגיי� שוני� המקושרי� לזיכרו� העבודה מקושר," הפונמיקלטקלטקלטקלטבאפר

ה", והאחר, לשלב ההבנה  לייצוגי� בנוס*. (Monsell, 1987) לשלב ההפקה–" הפונמיפלטפלטפלטפלטבאפר
 על קיומו של זיכרו�י�עידמממצאי� לגבי תהלי& הכתיבה, המשתתפי� בעיבוד מידע פונולוגי, אלה

 (,.Caramazza et al שתפקידו לשמר את ייצוג האותיות במילה לקראת כתיבת�, אורתוגרפי קצר טווח
(1987; Wing & Baddeley, 1980).זה ."באפר פלט גרפמי"כונהממבנה

המאפיינות טעויותה, ראשית: ברמת הבאפר באופנויות השונות מספר מאפייני� משותפי�יותללקו
 � באפקטי� של מבנה מורפולוגי מתייחדות�ה, שנית. וטעויות סדרותהוספ,ותהחלפ,ותהשמטאות� ה

.ובאפקט אור&) Badecker, Hillis, & Caramazza, 1990; 2006,אור ופרידמ��ב�, לברו(
רק מתבקש שתימצא הבחנה מקבילה, חנה בי� מאגרי זיכרו� שוני� לקלט ולפלט פונולוגיבעקבות ההב

נית� לצפות לקיומו של זיכרו� עבודה המעורב בלעדית, הווה אומר. אורתוגרפי�ג� לגבי חומר גרפמי
 המיקו� והשיו& של האותיות במילה, אשר תפקידו לשמר מידע אודות הזהות, אורתוגרפיבעיבוד קלט 

מודלי� קיימי� של קריאת מילה אינ� מתייחסי�, ואול�. כולל חלוקה בסיסית למורפמות, ובההכת
. בתהלי& הקריאהגרפמילהשתתפותו של באפר 

מ, של באפר קלט גרפמיקיומוי מצביע לראשונה על הנוכחהמחקר מקרה של על סמ& ממצאי�
זה. התפתחותיתדיסלקסיה אשר חורג מהמאפייני�, בקריאהמתייחד בדפוס מורכב של קשיי� מקרה

 א& מקביל בהיבטי� שוני� לליקויי� ברמת הבאפר באופנויות, המוכרי� של דיסלקסיות אחרות
ה� מבחינת האפקטי�ו,)הוספות וטעויות סדר, השמטות, החלפות( ה� מבחינת סוגי הטעויות– אחרות

).קטי� מורפולוגיי�אפקט אור& ואפ(

 שיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקר
 נבדקנבדקנבדקנבדק

ב�נוהי.ו.י סבל מקשיי� חמורי� ברכישת הקריאה הוא.5שעלה לאר, ממקסיקו בגיל,16נער
יהוא לומד כיו�. והכתיבה . העברית שלו מצוינת. ועובד ע� מורה מתקנת, בבית ספר רגיל' בכיתה

 כלי המחקרכלי המחקרכלי המחקרכלי המחקר
סינו� תלת� מילי� בודדות מתו& מבח� מבדק: של מילי� בודדותקריאה קוליתמבדקי�

)�). מילי�581כ"סה(מילי� נוספות במסגרת מבדקי ההמש&ו,)2003, וגביעו�פרידמ
שבכל אחד מה� נדידה של כל אחת מהאותיות בי�, מטלת קריאה קולית של זוגות מילי��

 ").פסוקי� מסיקי�("המילי� מייצרת מילה קיימת 
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וני של שנוצרו בעקבות שיכול מצעי או חיצ, הכרעה לקסיקלית לגבי מילות תפל נדידיות�
.)ברלז, לקסר, התרזגה(מלי� קיימות

/ התרזגה(הכרעה לקסיקלית קונטרסטיבית בי� מילות תפל נדידיות לבי� מילי� קיימות�
).התרגזה

אותהשמחצית� כוללי� מילת תפל שנוצרה בעקבות החלפת, מטלת שיפוטי משפטי��
הא. במילה קיימת המתאימה להקשר המשפטהאחרונה  ות המוחלפת במחצית מהמשפטי�

ובמחצית� מורפולוגית,")****הוא כל כ& בייש� שכל דבר גור� לו להסמי"(הייתה שורשית
.") ורקפותתתתתיצאתי לשדה לקטו* סביוני("

 שונה Digit span test Word span;): 2002, פרידמ� וגביעו�(מתו& בטריית פריגבי�
; הברות2– מילות תפל Word span; הברות4– ארו& Word span; הברות2–פונולוגית

 של רצפי ספרותMatchingהועבר מבח�, בנוס*. Matching basic word lists�ו
(PALPA 13) , מתו& בטרייתPALPA (Kay, Lesser & Coltheart, 1992).

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
היו, נית� לראות כי בנוס* לטעויות הממיר.1ניתוח סוגי הטעויות בקריאת מילי� בודדות מוצג בטבלה

. ונדידותהחלפות, השמטות, הוספות: ג� טעויות ויזואליות מסוגי� שוני�

 ניתוח סוגי הטעויות בקריאה קולית של מילי� בודדותניתוח סוגי הטעויות בקריאה קולית של מילי� בודדותניתוח סוגי הטעויות בקריאה קולית של מילי� בודדותניתוח סוגי הטעויות בקריאה קולית של מילי� בודדות....1111טבלה טבלה טבלה טבלה
 מספר ואחוז טעויותמספר ואחוז טעויותמספר ואחוז טעויותמספר ואחוז טעויות סוג הטעותסוג הטעותסוג הטעותסוג הטעות

)9%(52 קריאת ממיר בלבדקריאת ממיר בלבדקריאת ממיר בלבדקריאת ממיר בלבד
)13.8%(80כ טעויות לא ממירכ טעויות לא ממירכ טעויות לא ממירכ טעויות לא ממיר""""סהסהסהסה

)4%(23 השמטות
)0.9%(5 השמטת אות כפולה

)1.4%(8 החלפות
)1.2%(7 פותוסה

)0.9%(5 הכפלת אות
)4.8%(28 נדידות

)3.4%(20 מצעית נדידה
)1.2%(7 נדידת אות אחרונה

)0.2%(1 מצעית ואחרונה, נדידת ראשונה
)0.7%(4 טעויות ויזואליות משולבות

)22.7%(132כ טעויותכ טעויותכ טעויותכ טעויות""""סהסהסהסה
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ע� מובהק בי� מספר המורפמות במילה לבי� חיובי קשרנמצא   טעויות שיעור המילי� שנקראו
r(מספר האותיות במילה השפעת ג� בניכוי,ותויזואלי = 0.12, t = -2.94, p = , לעומת זאת).003.

של האותיות במילה לבי� לא נמצא קשר בי� מספר �בניכוי השפעת, בקריאתהותויזואליטעויות קיומ
r(מספר המורפמות במילה  = 0.( � לבי� מספר ממירהטעויות שיעור לא נמצא קשר מובהק בי

r(בניכוי השפעת מספר האותיות במילה, המורפמות במילה = 0.05, t = -1.20, p = , לעומת זאת).23.
ע�תקרב למובהקות שולית בי�המ שלילינמצא קשר  טעויות ממיר לבי� מספר שיעור המילי� שנקראו

r(1בניכוי השפעת מספר המורפמות במילה, האותיות במילה = -0.07, t = 1.70, p = .09 .( 

מספר המורפמות בי� קשרה. לפי מספר המורפמות במילהות ויזואליה מוצג שיעור הטעויות2בטבלה
 �הבמילה לבי השיעור χ2(2 נמצא מובהקותויזואליטעויות = 15.5, p = במבח�, בעקבות זאת).001.

לניתוח שאריות מתוקננות נמצאו שתי קטגוריות של אור& מורפולוגי שעבור� שיעור הטעויות חורג 
z(שיעור הטעויות במילי� בעלות מורפמה אחת בלבד הינו נמו& מהצפוי: במובהק מהצפוי = -2.55, 

p =  ואילו שיעור הטעויות במילי� בעלות ארבע מורפמות ומעלה גבוה במובהק מהצפוי,)005.
)z = 2.51, p = .006.( 

 שכיחות הטעויות בקריאה קולית לפי מספר המורפמות במילהשכיחות הטעויות בקריאה קולית לפי מספר המורפמות במילהשכיחות הטעויות בקריאה קולית לפי מספר המורפמות במילהשכיחות הטעויות בקריאה קולית לפי מספר המורפמות במילה....2222טבלה טבלה טבלה טבלה
++++1111222233334444 מספר מורפמות במילהמספר מורפמות במילהמספר מורפמות במילהמספר מורפמות במילה

)31.03%(9/29)19.6%(18/92)15.5%(36/233)7.5%(17/227ותויזואלישיעור טעויות

 טעויות שנית� לפרש� כנובעות מקושי בשיו& אותיות למילה21חלו, קריאת זוגות מילי�של במבדק
 שיעור מובהק בי� סכו� המורפמות בשתי המילי� לבי� חיובינמצא קשר). מילי� זוגות77מתו&(
r(ג� בניכוי השפעת מספר האותיות במילה, שחלו בה� קשביותהטעויותה = 0.34, t = 3.13, p =

 מובהק בי� ס& כל מתא� שלילי התקבל, בניכוי השפעת מספר המורפמות במילה, לעומת זאת ).0.003
�r(3קשביותהטעויותההאותיות בשתי המילי� לבי = -0.23, t = -2.05, p = כיוו� המתא�).0.04

. יותהשלילי מצביע על נטייה לקרוא דווקא מילי� ארוכות יותר ע� פחות טעויות קשב
ג�.כמילי� קיימותבטעות זוהו) 35.6%( מילות תפל נדידיות 16/45, במטלת הכרעה לקסיקלית

. זוהו כמילי� קיימות) 21.7%( מילות תפל נדידיות 10/46, במטלת הכרעה לקסיקלית קונטרסטיבית
י� תפל זוהו כמילהמילותמ 7/32, מילות תפל ע� טעויות החלפהת שיפוטי משפטי� הכוללי� במטל
ו4(קיימות .) טעויות ביסודות מורפולוגיי�3� טעויות ביסודות שורשיי�

ה ). שהיא מעט מעל למצופה בגילו של הנבדק(30�20הביצוע הושווה לנורמה בגיל, זיכרו�במבדקי
ה � להשוואה בי� Howell (1998)�וCrawfordשלt�ההשוואה לקבוצת הביקורת התבצעה בעזרת מבח

�t;5ספא�(מהנורמה נמצא במבדק ספא� ספרות במובהק ביצוע נמו&. קבוצהנבדק בודד לבי = -2.16, 
 

.התקבל עבור נדידות קשביות במבדק זוגות מילי�) אפקט אור& הפו&(ממצא דומה1
χ2(ג� במבח� זה לא נמצאה תלות דומה בי� טעויות הממיר לבי� מספר המורפמות במילה, כצפוי2 = 5.23, p = .16.(
 ניכוי ההשפעה של מספר לפניותיות בשתי המילי� לבי� ההצלחה בקריאת� ללא טעויות קשביות המתא� בי� ס& כל הא3

r(המורפמות במילה היה חיובי ולא מובהק = 0.08, t = 0.69, p = .49 .( 
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p = t;5ספא�( עבור ספרות matching ובמבדק)02. = -2.99, p = .01 .( �של הביצוע במטלות ספא
ומילי�, מילי� קצרות  לא היה שונה במובהק, עבור מילי�matching ובמטלת,תפלמילות ארוכות

.מהנורמה

 מסקנות ראשוניותמסקנות ראשוניותמסקנות ראשוניותמסקנות ראשוניות
י וביבי� מיל(של נדידת אותיות מאופיינת בטעויות.ו.קריאתו של ותהשמט,ותהחלפ,)תו& מילי��

נית� היה לזהות לגבי הטעויות הללו, ה� בקריאת מילי� בודדות וה� בקריאת זוגות מילי�.4ותהוספו
ג� בבקרה, כבות מיותר מורפמות נטייה מוגברת לטעות במילי� ככל שה� מור–אפקט אור& מורפולוגי 

ה.5על מספר האותיות במילה ולא לגבי,ותויזואליאפקט האור& המורפולוגי נמצא רק לגבי הטעויות
השילוב.הממוקד בשלב הקלט, בזיכרו� העבודה הפונולוגי אל אפקט זה נלווה ליקוי. טעויות הממיר

שלשל שתי התופעות הללו מרמז על כ& שמקור קיבולת מוגבלת של זיכרו�ב טמו�ושי בקריאההקו
י, העבודה . להתמודד ע� העומס המוגבר הנדרש לצור& קריאת� של מילי� מורכבות.ו.אשר מקשה על

קושי נמצא אצל� שג�, הפגועי� בבאפר הפלט הפונמי, אפאזי� קונדוקטיביי�התגלה אצלדפוס דומה
קיומו של קושי משות* לקלט).2006, וחברותיהלברו(מיוחד בהפקת מילי� מורכבות מורפולוגית 

 של לברולממצאי� א* הוא מקביל, על רקע מגבלות של זיכרו� העבודה, אורתוגרפי ופונולוגי
.אצל אפאזי� קונדוקטיביי�פה ובכתב�לגבי בעיית פלט משותפת להפקה בעל, וחברותיה

תואמי� את המאפייני�,כרו� העבודהכמו ג� הקשיי� הנלווי� בזי, סוגי הטעויות והאפקטי� בקריאה
ממצאי� אלה תומכי� באפשרות שבתהלי&, לפיכ&. המוכרי� של בעיות באפר באופנויות אחרות

: אשר הפגיעה בו מייצרת דיסלקסיה בעלת מאפייני� מובחני�, הקריאה משולב באפר קלט גרפמי
מעניי� לראות א� במקרי�.יואפקט אור& מורפולוג, הוספה ונדידה בקריאה, השמטה, טעויות החלפה

זאת בפרט;)קושי בקריאת מילי� ככל שיש בה� יותר אותיות(ויזואליאחרי� יימצא ג� אפקט אור& 
 טעויות פחותלפיו דווקא במילי� ארוכות יותר היו, לאור הממצא המפתיע ממבדק זוגות מילי�

.קשביות
 להשתלב במודלי� קיימי� של קריאת מתבקש אולי לשאול כיצד באפר הקלט הגרפמי עשוי, בשלב זה

חד. מילה �על�קשה להשיב על שאלה זו באופ א&, סמ& הממצאי� הראשוניי� שבידינו�משמעי
יכ& שטעויות החלפה ונדידה נמצאו תחילתה של תשובה תוכל להסתמ& על של.ו.אצל ג� במטלות

קר. קריאת מילות תפל ת וה� על קיימויאת מילי� מאחר שהפגיעה בבאפר הקלט משפיעה כנראה ה� על
ב, קריאת מילות תפל שומר את תוצריה ייתכ� שמדובר בייצוג. לקסיקלי� פרהמבנהנית� לשער שמדובר

ה , המיקו� והשיו& של הגרפמות במילה, מידע אודות הזהות– של מילי� כתובות ויזואליהניתוח
. פונמי�י או לממיר הגרפמילקראת הגישה ללקסיקו� הקלט האורתוגרפ– לוקה בסיסית למורפמותבח

�כדי לברר ביתר דיוק את מיקומו של באפר הקלט הגרפמי במודל ואת היחס בינו לבי� ייצוגי� פרה
. נבדקי� נוספי�–ובעיקר, יידרש מחקר נוס*, סיקליי� אחרי�לק

ל4 הליקוי בבאפר הקלט הגרפמי הינו, כלומר. נמצאו רק טעויות ממיר.ו.י�יש לציי� כי במבדק סינו� לכתיבה שהועבר
. ובח� מפגיעה בבאפר הפלט הגרפמימ
של, הקושי בקריאת מילי� מורכבות מורפולוגית לא נבע מבעיה מורפולוגית כללית5 כפי שניכר בביצוע מושל� במטלה

.שיפוטי התא� משמיעה
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לרגישותו של באפר הקלט הגרפמי לאור& המורפולוגי של מילת המטרה יש השלכות לגבי הוויכוח 
, בלשני��בקרב הפסיכו. ורטי בנוגע לדר& השתלבותו של העיבוד המורפולוגי בתהלי& הקריאההתיא

מיוצגות בלקסיקו�, כולל מילי� מורכבות מבחינה מורפולוגית, יש הטועני� שכל המילי� המוכרות לנו
,Butterworth, 1983; Lukatela, Gligorijevićידי ער& לקסיקלי נפרד�על, בצורת� השלמה Kostić, &) 
(Turvey, 1980 .זו יש אחרי� הקובעי� כי תהלי& הקריאה כולל ניתוח מורפולוגי הקוד�, לעומת גישה

� את הרלבנטיות של המבנה לבחו�כדי (Taft, 1981; Ullman et al., 2005) לגישה ללקסיקו
ד, המורפולוגי בשלבי עיבוד מוקדמי� יסלקסיות נית� לבדוק את השפעת� של גורמי� מורפולוגיי� על

מ,)2005(הראשונה לעשות זאת הייתה רזניק. פריפריאליות ורכבות שמצאה אצל בעלי נגלקסיה אפקט
. כלומר סיכוי מוגבר להזנחת יסודות מורפולוגיי� לעומת שורשיי�, של השדה המוזנחמורפולוגית

� מוקדמי� קיומו של פירוק מורפולוגי של מילת המטרה כבר בשלביב המחקר הנוכחי א* הוא תומ&
שבהביאו, של תהלי& הקריאה דפוס הטעויות הקשורות לליקוי בבאפר הקלט הגרפמי ג� ראיות לכ&

.מבנה המורפולוגי של המילה הכתובהמושפע מה

 מקורות מקורות מקורות מקורות
(נ, ופרידמ�,.ג, אור�ב�,.א, לברו . מורפולוגיה נטייתית בקרב אנשי� בעלי אפזיה קונדוקטיבית). 2006.

. 50�5,46, חותמוח והתפת, שפה
�(א, וגביעו�,.נ, פרידמ . גביעו� לבחינת זיכרו� עבודה פונולוגי� בטריית פרידמ�–פריגבי ). 2002.

.אביב�אוניברסיטת תל
�(א, וגביעו�,.נ, פרידמ .2003 .( �תל. סוללת מבדקי� לדיסלקסיה–תלת .אביב�אוניברסיטת
(י, רזניק , עבודת מאסטר. ראיות מנגלקסיה: תוח הוויזואליההיבטי� המורפולוגיי� של הני). 2005.
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