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 מה עדי�מה עדי�מה עדי�מה עדי�???? או שוקולד או שוקולד או שוקולד או שוקולדחטיפי�חטיפי�חטיפי�חטיפי�
 על מורפולוגיה בדיסגרפית באפר גרפמיעל מורפולוגיה בדיסגרפית באפר גרפמיעל מורפולוגיה בדיסגרפית באפר גרפמיעל מורפולוגיה בדיסגרפית באפר גרפמי

�מיה יכיני ונעמה פרידמ"

 אביבאוניברסיטת תל

א& הא� בכל המילי�, באפר גרפמי יש קושי בכתיבת מילי� ארוכותדיסגרפיתאצל נבדקי� ע�
נואמבמ? באותה מידההארוכות שיעור הטעויות שלה� גבוה זה נציג משתנה עלר ס� שמשפיע

 מידת המורכבות באפר גרפמידיסגרפיתשיעור הטעויות בכתיבה בקרב נבדקי� ע� 
ע�. המורפולוגית של המילה  באפר דיסגרפיתנתוני הכתיבה שנאספו בקרב שמונה נבדקי�

מורכבות(מעידי� על כ& שכאשר ה� כותבי� מילי� פולימורפמיות, גרפמי התפתחותית
הט) מורפולוגית בכתיבת מילי� שלה� שיעור הטעויותמעויות שלה� נמו& יותר שיעור

ממצא זה תומ& בהשערה כי המידע הגרפמי המגיע לבאפר הגרפמי.)פשוטות(מונומורפמיות
,ולכ" במילי� מורכבות מורפולוגית בה" יש מספר מורפמות, מגיע כיחידות מורפולוגיות קטנות

.ותהעומס על הבאפר יורד ואיתו ג� שיעור הטעוי

, שלבי המאפשר לנו לכתוב מגוו" מילי� מוכרות וחדשותתהלי& הכתיבה הינו תהלי& קוגניטיבי רב
הנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית. לכתוב אותיות בכתב ובדפוס ועוד,"פ או להקליד"לאיית מילי� בע

ע תבצמ תהלי& הכתיבהולפיש,מסלולי לכתיבהמתארת את התהלי& הזה באמצעות המודל הדו
סב, באמצעות שני מסלולי� נית" לכתוב המסלול הלקסיקלידר&. לקסיקלימסלול לקסיקלי ומסלול

ייצוגי� אלו, גרפמי�מסלול זה מערב תהליכי� שמאפשרי� גישה לייצוגי� לקסיקליי�, מילי� מוכרות
שלהמסלול הסב. מאוחסני� בלקסיקו" הפלט האורתוגרפי  כולל כל מילה לקסיקלי מאפשר את האיות

בתנאי שאופ" כתיבת" מציית לחוקי� האחראי� על המרת אותיות, מילי� חדשות ומילות תפל
זה. מושמעות לאותיות כתובות תהלי&, כולל המרה של הרצ� הפונולוגי לייצוגי� גרפמי�מסלול

 & Brundson, Coltheart, & Nickels, 2005; Goodman(גרפמישנעשה באמצעות הממיר הפונמי
Caramazza, 1986; Tainturier & Rapp, 2001(.בשלבי� אלו מדובר עדיי" בייצוגי� מופשטי� בלבד

קיי� הבאפר הגרפמי שהינו מאגר זיכרו", וכדי לשמר ייצוגי� אלו זמיני� עד להשלמת תהלי& הכתיבה
 ;Caramazza, Miceli, Villa, & Romani, 1987(קצר טווח אשר משות� לשני המסלולי� הללו 

Tainturier & Rapp, 2001(.בכ& משמש הבאפר כמעי" צומת אשר מקשר בי" תהליכי� מרכזיי�
במהלכ� הייצוגי�, מאוחרי� יותר�שאחראי� לשליפת הייצוג האורתוגרפי לבי" תהליכי� פריפריאליי

הבאפר הגרפמי משות� לשני. המופשטי� של האותיות מומרי� בסופו של דבר לפלט אורתוגרפי
של, לקסיקליהלקסיקלי והסב,בהמסלולי הכתי הוא משמש כשלב מעבר בי" התהליכי� המרכזיי�

בכל, הכתיבה לפריפריאליי� כ& שליקויי� בשלב זה ישפיעו על האיות של מילי� ושל מילות תפל
בע, הקלדה, כתיבה(אופני הפלט השוני�  שיו�, כתיבה להכתבה(וללא קשר לאופני הקלט)פ"איות

 
).1296/06'מס(מחקר זה נתמ& על ידי הקר" הלאומית למדע. אמראנו מודות לדרור דות" על הערותיו על המ�



 יכיני ופרידמ" 150

י). בה חופשיתכתי, תמונות בכתב  ובמילות תפל קיימותמצאו במידה דומה במילי�יכמו כ" טעויות
)Beeson & Rapcsak, 2002(.

צרי& להישמר מידע אודות זהות האותיות וכ" מידע אודות סדר הפלט האורתוגרפי באפר ידוע כי בשלב
 Buchwald & Rapp, 2004; Kan, Biran, Thompson-Schill, & Chatterjee, 2006; Rapp(האותיות 

& Kong, 2002(,שלב תומכי� באפר גרפמי דיסגרפיתאשר עסקו בנבדקי� ע� מחקרי� שוני�ו קיומו
. שכבות ולא רק ממידע על אודות זהות וסדרשמורכב ממספר, מודל רב מימדי לייצוג גרפמי בבאפר

ו, מידע על זהות הגרפמות במילה וסדר":בי" השכבות האלו על,במילהתנועות מידע על עיצורי�  מידע
 ,Caramazza & Miceli, 1990; McCloskey( מידע על מבנה ההברותו,תמאפייני רצ� אותיות זה.

Badecker, Goodman-Schulman, & Aliminosa., 1994; Tainturier & Rapp, 2004(.דפוס הטעויות
הוספות,) ספות�ספרות(השמטות,) יחשה�ירשה( באפר גרפמי הוא החלפות דיסגרפיתהמאפיי" 

 בכל אופני האיות השוני�טעויות אלו מופיעות.) חומר�חמור(ושיכולי� של אותיות) קטיר�קטר(
משתנה שכ" משפיע.)Cipolotti et al., 2004(תדירות או דמינ/ת, ללא אפקטי� של לקסיקליות, והקלט

ב כל שהמילה ארוכה יותר כ& כמותכ: באפר גרפמי הוא אור& המילהדיסגרפיתעל דיוק הכתיבה
לכ" כאשר יש לקות. הפריטי� בבאפר עולה והייצוגי� הגרפמי� צריכי� להישמר זמ" רב יותר בבאפר

צפוי שיימצא מספר רב יותר של טעויות במילי� ארוכות לעומת מילי� קצרות ואכ", בשלב הבאפר
ב ב, וס�בנ. באפר גרפמי הוא אפקט אור&דיסגרפיתהאפקט הבולט ביותר  באפר דיסגרפיתנראה כי

או גרפמי יש אפקט מיקו� טעויות  מחקרי� שוני� מצאו אחוז טעויות גבוה יותר באותיות האמצעיות
 ,Beeson & Rapcsak(בעוד האותיות הראשונות נשארות בדר& כלל תקינות, הסופיות של המילה

2002; Schiller, Greenhall, Shelton, & Caramazza, 2001(.

 מורפולוגיה עבריתמורפולוגיה עבריתמורפולוגיה עבריתמורפולוגיה עברית
 הפעלי� ומרבית שמות העצ� והתארי� מורכבי� משורש,בדומה לשפות שמיות אחרות, בעברית
בד(המילה ישנ".ומתבנית מורפולוגית,)כ שלוש אותיות ולפעמי� שתיי� או ארבע אותיות"המכיל

לה. תבניות נפרדות לפעלי� ולשמות כניס את אותיות עבור פעלי� קיימי� שבעה בנייני� אליה� נית"
 קטגוריות בדר& כללהמשקלי� מצייני�כאשר, השורש ואילו שמות בנויי� ממשקלי� ואותיות שורש

בשפה הכתובה אותיות השורש מופיעות בדר& כלל ברצ�.'וכו, מקומות, אונטולוגיות כמו מכשירי�
ו,ה" מופרדותכאשרו יוצא הדופ" היחיד בהקשר(ולא על ידי עיצורי�'יו' ה" מופרדות על ידי תנועות

מלבד התנועות.)Ravid & Schiff, 2006()זה הוא בניי" התפעל וג� פה רק בחלק מהמקרי�
ויכולי� להופיע לפני אותיות, שמצטרפות לאותיות השורש ישנ� עיצורי� נוספי� שה� חלק מהתבנית

.)Breznitz, 2004; Frost, Forster, & Deutch, 1997; Ravid & Schiff, 2006(השורש או אחריה" 
מספר ועוד, מגדר, שייכות, בנוס� לבנייני� ולמשקלי� ישנ" מוספיות מורפולוגיות שמציינות קטגוריה

 מרבית המילי�,בעקבות מאפייני� אלו של השפה).לציו" נקבהת/הX, לציו" רבי�י�X:למשל(
 ). רפמות נוספותהמורכבות ממורפמת בסיס וממו(בעברית ה" מילי� פולימורפמיות
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 מורפולוגיה בתהליכי קריאה וכתיבהמורפולוגיה בתהליכי קריאה וכתיבהמורפולוגיה בתהליכי קריאה וכתיבהמורפולוגיה בתהליכי קריאה וכתיבה
.ישנ" שלוש גישות עיקריות בנוגע לאופ" הייצוג והעיבוד הלקסיקלי של מילי� מורכבות מורפולוגית

דד מק.אינוייצוג לקסיקליה וכ&, כל המילי� מיוצגות בלקסיקו" כער& נפרדהגישה הראשונה טוענת כי
לומבנה מורפולוגי הגישה השנייה היא גישה.א עובר מניפולציה בתהלי& הקריאה וההפקהמידע זה

 מידע על המבנה לכ", בלקסיקו" יש ייצוג למורפמות בודדות ולא למילי� שלמותהפוכה לפיה
הגישה השלישית היא גישה. המורפולוגי כ" מקודד בלקסיקו" ויש לו השפעה על קריאה ועל הפקה

כ י סוגי� שוני� של מידע מורפולוגי מיוצגי� ומעובדי� בצורה המשלבת בי" שתי הגישות ומניחה
לפי גישה זו ישנ" מילי� אשר מיוצגות בלקסיקו" כמילי� שלמות ואילו מילי� אחרות מיוצגות.שונה

א� אחת מהגישות לא טוענת כי מידע מורפולוגי אינו מקודד בשלב.כבנויות ממורפמות בודדות
 אופ" קידודו והמניפולציות שהוא עובר לאור& התהלי&,� הקידודהויכוח הוא בנוגע למיקו, כלשהו

.) ;2007Chialant & Caramazza, 1995; Clahsen, 2006, שטרנברג(הלקסיקלי
מחקרי� שוני� שבדקו את השפעתה של מורפולוגיה על תהלי& הקריאה מספקי� עדויות לכ&

,)Frost et al., 1997(ורפולוגיות שלהשבקריאה מתרחש תהלי& של פירוק המילה השלמה ליחידות המ
.כבר בשלב הניתוח הויזואלי של המילה פירוק זה מתרחש)2006( ופרידמ" של רזניק"לפי ממצאיה

בכתיבה, בו המילי� עוברות מהנתח הויזואלי אל הלקסיקו"ש,לעומת התהלי& המתרחש בקריאה
אל: לי& הפו&מתרחש תה הגרפמי והשאלה היא כיצד ה" הפלט באפרהמילי� עוברות מ" הלקסיקו"

כמורפמות בודדות בהתא� לגישה, הא� כמילי� שלמות בהתא� לגישה הראשונה, מגיעות לבאפר
זו. או שמא זה תלוי בסוג המילה כפי שמניחה הגישה השלישית, השנייה על מנת לענות על שאלה

הכתיבה של נבדקי� ע� נתאר עכשיו מספר מחקרי� שניסו לבחו" סוגיות אלו באמצעות בדיקת 
. דיסגרפיות שונות

 מורפולוגיה ודיסגרפיהמורפולוגיה ודיסגרפיהמורפולוגיה ודיסגרפיהמורפולוגיה ודיסגרפיה
Badecker, Hillis, & Caramazza (1990) ממצאי� לפיה� למבנה המורפולוגי של המילה יש הציגו 

אשר ביצע פחות טעויות DH על דיווחוה�. באפר גרפמידיסגרפיתהשפעה על הכתיבה אצל נבדק ע�
כאשר במילי� מונומורפמיות הטעויות היו בעיקר,ת מילי� מונומורפמיותבמילי� פולימורפמיות לעומ

. א& במילי� פולימורפמיות הטעויות היו ברמת מורפמה והתרחשו לקראת סו� המורפמה, בסו� המילה
המילי� מיוצגות הייצוג בבאפר הגרפמי מורכב ממורפמותבעקבות ממצא זה ה� מניחי� כי

כ.בדות בבאפר הגרפמי כיחידות מורפמיותבלקסיקו" הפלט הגרפמי ומעו ה יש יתרו" מבחינתזלייצוג
חשוב לציי" כי במחקר�(הבאפר הגרפמי מכיוו" שהוא מפחית מהעומס שבזכירת רצ� אותיות בודדות

 מבחינה מורפולוגית למילי� שאינ" פרודוקטיביות1ה� מבחיני� בי" מילי� מורכבות פרודוקטיביות
 כי בעוד שהראשונות מעובדות כיחידות מורפמיות בודדות טענת� היאו,מבחינה מורפולוגית

,Badeckerעדויות נוספות להשערה זו נית" למצוא אצל).האחרונות מעובדות כמילי� שלמות Rapp, & 
Caramazza (1996).ע� דווחי�מה�  שטח נרכשת שהביצוע שלו בכתיבת מוספיות דיסגרפיתעל נבדק

ה, מורפולוגיות היה, יו אלו מוספיות ע� פוטנציאל להיכתב באופ" שגוי דר& תהלי& ההמרהג� כאשר
 

.מילי� מורכבות הנגזרות בכל הפקה ממורפמות המשמשות לעיתי� קרובות ליצירת מילי� חדשות1
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בעקבות ממצאי� אלו ה� מניחי� כי תיתכ" פגיעה סלקטיבית. טוב יותר מהביצוע בשורש המילה
שלכאשר כתיבת שורש המילה מתבצעת דר& מסלול ההמרה הפונמי, בלקסיקו" גרפמי בעוד שהייצוג

א�. אר תקי" ויכול להיכתב דר& המסלול הלקסיקליהמוספיות המורפולוגיות נש תופעה זו לא תיתכ"
וצגהמקרה הפו& למקרי� אלו.מניחי� כי הפריטי� הלקסיקליי� מאוחסני� ונשלפי� כמילי� שלמות

היעו על נבדקת ע� דיסגרפיה פונולוגית נרכשת שביצדיווחוה� , Hamilton & Coslett (2007)על ידי 
היו טובי� יותר מורפולוגיותבמילי� מורכבות אי רגולריות ובמילי� פסאודו,ותבמילי� מונומורפמי

. מילי� פולימורפמיות רגולריותב מביצועיה
מילי� מורכבות התיאורטית לפיההממצאי� אלו ממחקרי� על נבדקי� ע� דיסגרפיה תומכי� בגיש

. מורפולוגית נכתבות על ידי פירוק למורפמות

 באפר דיסגרפיתהשפעת המורפולוגיה על הכתיבה של נבדקי� ע� נבדקהכהעד,למיטב ידיעתנו
ה ).Badecker et al., 1990(גרפמי רק אצל נבדק אחד ע� דיסגרפיה נרכשת מבנה הייצוגי לאור הנחת

של, והיותו מאגר זיכרו"הרב מימדי של הבאפר  דיסגרפית נבדקי� ע� מעניי" לראות הא� הביצוע
מ והא� תוצאות הכתיבה של הנבדקי�, וגי בשפה העבריתמורפולה מהמבנהושפע באפר גרפמי יהיה

ש לפחות בחלק מהמקרי� מילי� מיוצגות באופ" כי Badecker et al. (1990)ל יתמכו במסקנותיה�
כ". מפורק כיחידות מורפמיות נפרדות זה, כמו  נות" לנו אפשרות לבדוק הא� וכיצד משפיע מחקר

כה, כתיבת� של נבדקי� בעלי דיסגרפית באפר גרפמי התפתחותיתהמבנה המורפולוגי על תופעה שעד
. לא תוארה בספרות

ת המחקרת המחקרת המחקרת המחקרשיטשיטשיטשיט
 נבדקי�נבדקי�נבדקי�נבדקי�
השתתפו שמונה ילדי� ומבוגרי� ע� דיסגרפיה התפתחותית אשר אותרו ואובחנו במבדק זה במחקר
.1 מוצגי� בטבלהה�נתוני,ת באפר גרפמיכסובלי� מדיסגרפי כתיבה סינו"

 משתתפי המחקר.1טבלה

מוסד לימודי�/ כיתהגיל הנבדקמי" הנבדקנבדקה

ג רגילה 0;9נהדנג

ג רגילה 4;9נ יונג

ד ללקויי למידה 5;9נ מינג

ד רגילה 0;10נ נונד

ט רגילה 5;14ז יוזט

 אוניברסיטה 0;28זיפזמ

 אוניברסיטה 0;29זברזמ

 אוניברסיטה 0;39ז דיזמ
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 הלי& וחומרי�הלי& וחומרי�הלי& וחומרי�הלי& וחומרי�
 תלת" הועבר מבדק סינו", כדי לבחו" הא� יש לנבדקי� דיסגרפיה ומה סוגה, בשלב הראשו"

)Friedmann, Gvion, & Yachini, 2007(מילי� בודדות שמיועדות76בת מילי� בהכתבה המכיל לכתי 
.לזיהוי סוגי� שוני� של דיסגרפיה

די, לאחר מכ" כדי לבחו", העברנו מבדקי המש&, גרפמית באפריסגרפעבור הנבדקי� שגילינו שיש לה�
 מילי� מסוגי� 800ל300מבדקי ההמש& כוללי� ביחד בי". את מאפייני דיסגרפית הבאפר שלה�

ית באפר גרפמי הוא הימצאות" של טעויות במגוו" אופנויות מאחר שקריטריו" לאבחנת דיסגרפ.2שוני�
 נבדוק הא� דפוס הטעויות שנמצא בא לידי ביטוי במטלות פלט אורתוגרפי וללא תלות במטלת הבדיקה

כ&, הכוללות אופני קלט ופלט מסוגי� שוני�, כתיבה שונות  במבדק שיו� תמונותנושתמשהלש�
,Biran & Friedmann,"שמש"( תמונות 100בכתב שכולל מבדק כתיבה של מילי� בעזרתוב,) 2004

. או בהקלדה, כרטיסיות של אותיות נתונות

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
, הטעויות שלה� כללו החלפות, בקרב כל הנבדקי� נמצא דפוס טעויות המאפיי" פגיעה בבאפר הגרפמי

בהמש& יקראו טעויות אלו בש� הכולל(שיכולי� והכפלות של עיצורי� ותנועות, השמטות, הוספות
הנבדקי� תמיכה נוספת לכ& שמדובר בפגיעה בבאפר הגרפמי היא שלא נמצאו אצל.)טעויות באפר

. הבדלי� בי" אופני קלט ואופני פלט שוני�
מכיוו" שלא ראינו הבדל בי" ביצועי הנבדקי� במבדקי�(2אחוז הטעויות עבור כל נבדק מוצג בטבלה

.)שיו� בכתב והקלדה במחשב, הכתבה השוני� שוקללו יחד הנתוני� מכל מבדקי הכתיבה

 דקי�אחוז הטעויות בכתיבה עבור כלל הנב.2ה טבל

זמברזמדייפזמיוזטדנונמינגיונגהדנג
283371211 2027 24 שהוצגוכ מילי�"מסהאחוז טעויות באפר

5254264 1140 18כ מילי� שהוצגו"אחוז השמטות תנועה מסה
785423001כ מילי� שהוצגו"אחוז החלפות קוליות מסה

ו(תנועהאותיות של השמטות אצל מרבית הנבדקי� היה אחוז גבוה  השמטות תנועה.)'יו' בעיקר
דיסגרפית שטחלא& ה" יכולות להיות ג� ביטוי,)Cubelli, 1991(יכולת להיות על רקע פגיעה בבאפר

החלפה של עיצורי� קוליי� יכולה להיות כתוצאה, באופ" דומה. ולכ" לא שיקללנו אות" כטעויות באפר
לכ" ג� טעויות אלו לא שוקללו,)2007, גביעו" ופרידמ"(מדיסקרביהמפגיעה בבאפר או כתוצאה 

 מדווחמה הרבה היה להיות עשוי אצל כל הנבדקי� שיעור טעויות הבאפר כ& שלמעשה,כטעויות באפר
כ". לעיל א� ג� טעויות אלו היו נספרות כטעויות באפר אצל כל הנבדקי� נצפו ג� טעויות, כמו

אי(שמאפיינות דיסגרפית שטח  ). רגולריותהחלפות של אותיות הומופוניות וטעויות בכתיבת מילי�
 

. כמות המילי� שונה מנבדק לנבדק בהתא� למידת זמינות� ויכולת� להשתת� במחקר2
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ש ה" על רקע פגיעה בבאפר של האותיות ההומופוניות אי" אפשרות לקבוע אילו מההחלפות מכיוו"
ב,ואילו מהטעויות ה" טעויות שטח . לא התייחסנו לטעויות אלו בניתוחי� הבאי�ו גישה שמרניתבחרנו

 אפקט אור&
מ , הוא הימצאותו של אפקט אור& באפר גרפמי דיסגרפיתהמאפייני� בכתיבת� של נבדקי� ע� אחד
כפי שנית" לראות. מוצג עבור כל נבדק התפלגות טעויות הבאפר לפי אור& המילה1בתרשי�

גבוה יותר ככל אצל כל הנבדקי� נמצא אפקט אור& שמתבטא בשיעור טעויות באפר,מהתרשימי�
. א& יש הבדלי� באחוזי הטעויות בי" נבדק לנבדק,3תרשהמילי� ארוכות יו

 אחוז טעויות באפר לפי מספר אותיות במילה.1תרשי�

 יונג הדנג

 נונד מינג

 יפזמ יוזט

. נתייחס לנושא זה בהמש& המאמר מורפולוגית בותמורכ מילי�ג� נכללו האור& אפקט בבדיקת3
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זמדיזמבר

סוגי הטעויות שנמצאו ואפקט האור& כול�, העדר ההבדלי� אצל כל נבדק בי" אמצעי קלט ופלט שוני�
 Caramazza & Miceli, 1990; McCloskey( מעידי� על קושי בכתיבה שנובע מפגיעה בבאפר הגרפמי

et al., 1994; Tainturier & Rapp, 2004(.נ ולוגיה יש השפעה על דפוס הא� למורפבדוקבהמש&
. טעויות הבאפר בקרב נבדקי� אלו

על מנת לבחו" הא� למורכבות המורפולוגית של המילה השפעה על הכתיבה אצל נבדקי� ע�
שאות" חילקנו, מילי� עבור כל נבדק500 עד 100נלקחו מתו& מבדקי ההמש&, באפר גרפמידיסגרפית

לא נלקחו. חמש עד תשע אותיותבנותמילי� בהשוואה נכללו. למילי� פשוטות ומורכבות מורפולוגית
מילי� קצרות יותר או ארוכות יותר כדי לוודא דמיו" באור& בי" מורכב ולא מורכב ועל מנת למנוע מצב 

. בו האור& הוא זה שמשפיע על הכתיבה ולא המורכב/ת המורפולוגיתש
, רבי�,ר היא לא הכילה מורפמות של נטייהכאש)מונומורפמית(מילה הוגדרה כפשוטה מורפולוגית

.כאשר היא הכילה אחת או יותר ממורפמות אלו)פולימורפמית(ומורכבת מורפולוגית, שייכות ועוד
כפי שנית". מוצגי� אחוזי הטעויות אצל כל נבדק עבור מילי� פשוטות ומורכבות מורפולוגית3בטבלה

גבוה יותר של טעויות באפר במילי� פשוטות לעומת אצל כל הנבדקי� נמצא שיעור,לראות בטבלה
קבוצה נמצא הבדל מובהק בי" אחוז הטעויות במילי� פשוטותהברמתג�. מילי� מורכבות מורפולוגית

T,למילי� מורכבות = 0, p = .004.

 באפר במילי� פשוטות ומורכבות מורפולוגיתאחוז טעויות.3טבלה

מילי� פשוטות
 מורפולוגית

מילי� מורכבות
 מורפולוגית

 טעויות% נבדק
 באפר

ממוצע
 אור&

ות טעוי%
 באפר

ממוצע
 אור&

 6.21 29% 6.09 31%נגהד
 6.07 22% 6.28 26%נגיו
 5.76 30% 5.54 54%נגמי
 6.04 29% 6.03 41%נדנו
 6.12 35% 6.00 41%זטיו
 9%6.22 6.40 15%זמיפ

 6.27 12% 6.27 18% ברזמ
 6.44 12% 6.37 32%זמדי

 6.14 22% 6.12 32% ממוצע
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ת באפר גרפמי ישנו אחוז טעויות גבוה יותר באותיות האמצעיודיסגרפיתמכיוו" שאצל נבדקי� ע�
 על משפיעהמידת המורכבות המורפולוגית מצד שמאל של המילה בדקנו הא�, והסופיות של המילה
ש. שיעור טעויות הבאפר פיות מורפולוגיות המצויות באמצע המילה ה" בדר& כלל בעברית מוסמכיוו"

גרפמי ולא רק עקב תקלה בבאפר שהשמטת" יכולה לנבוע מכתיבה דר& הממיר הפונמי,תנועות
לא ג� מאותה סיבה. בניתוח זה רק למוספיות מורפולוגיות הנמצאות בסו� המילההתייחסנו, הגרפמי

אלא,)תכתבו: למשל(ית מצד שמאל שמסתיימות בתנועה הכנסנו לניתוח זה מילי� מורכבות מורפולוג
תוצאות ). חביות, מכתב&: למשל(רק מילי� לה" מורפמה מורפולוגית הכוללת עיצור בסו� המילה 

.4ניתוח זה מופיעות בטבלה 

 אחוז טעויות באפר במילי� פשוטות ומורכבות מצד שמאל.4טבלה

 מילי� מורכבות משמאל מילי� פשוטות משמאל

 טעויות% נבדק
 באפר

ממוצע
 אור&

 טעויות%
 באפר

ממוצע
 אור&

 6.27 29% 5.55 34%נגהד
 6.17 19% 5.76 29%נגיו
 5.85 28% 5.63 56%נגמי
 6.06 32% 5.64 33%נדנו
 6.13 34% 5.68 43%זטיו
 6.20 11% 5.77 10%זמיפ

 6.40 13% 5.66 16% ברזמ
 7%6.12 5.92 24%זמדי

 6.15 21.5% 5.70 30.7% ממוצע

נית" לראות כי ג� כא" אצל כל הנבדקי� מלבד יפזמ נמצא אחוז טעויות גבוה יותר במילי� מורכבות
הבדל זה באחוז. זאת למרות שהאור& הממוצע עבור מילי� אלו נמו& יותר, מורפולוגית מצד שמאל

T,ברמת הקבוצהג� הטעויות נמצא מובהק  = 1.5, p = .03.
כ"ראינו כי שיעור הטעויות במילי� מורכבות מורפולוגית נמו& יותר משיעור הטעויות במילי�, א�

לש� ביצוע ניתוח זה לקחנו מילי� מורכבות?היכ" מצויות הטעויות האלו, פשוטות מורפולוגית
מורפולוגית שבה" היו לנבדקי� טעויות באפר ובדקנו הא� הטעויות מופיעות באותיות השורש או 

5.4תוצאות ניתוח זה מופיעות בטבלה. יות המורפולוגיותבמוספ

 לא שוקללו בניתוח זה מילי� שבה" היתה טעות מורכבת שלא נית" היה לקבוע הא� היא נובעת כתוצאה מטעות בשורש4
.או במורפמות
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במורפמות מתו& מספר מילי� ע� מורפמהובשורש טעויותאחוז–מיקו� טעויות באפר.5טבלה
5רלוונטית

מורפמה שורש
 תחילית

מורפמה
 אמצעית

מורפמה
 סופית

 8%13% 11% 80%נגהד
 0%44% 14% 57%נגיו
 0%35% 17% 65%נגמי
 0%27% 12% 78%נדנו
 23% 10% 21% 73%זטיו
 20% 0%67% 64%זמיפ
9% 38% 10% 70%זמבר
 25% 50% 67% 40%זמדי

 עולה כי אצל מרבית הנבדקי� שיעור הטעויות בשורש גבוה באופ" ניכר מהטעויות5מטבלה
טע(במורפמות ויות באפר נמו& אצל דיזמ ויפזמ נראתה תוצאה שונה א& יתכ" שזה נובע משיעור

ו במילי� מורכבות מורפולוגית ). אצל יפזמ11 חמש טעויות כאלו אצל דיזמ
או מורפמות מסוגי�) שורשי�(בה" הופיעו מורפמות בסיסש מתייחס למספר המילי�5הניתוח בטבלה

& בדר הראשו" הוא ששורשי� מורכבי�:א& ניתוח מסוג זה לא מתייחס לשני היבטי� חשובי�, אחרי�
ה ולכ" יש למעשה פי שלוש,ואילו מורפמות כוללות לרוב עיצור אחד בלבד,ה עיצורי�משלושכלל

 א& טעויות בתנועות,והשני הוא שמורפמות אמצעיות ה" כמעט תמיד תנועות, סיכוי לטעויות בשורש
זי בעקבות שיקולי� אלו החלטנו לעשות ספירה נוספת ולהשוות את אחו. לא שוקללו כטעויות באפר

כלומר ספרנו את מספר העיצורי�, התייחסות לעיצורי� בלבדתו&הטעויות במיקומי� השוני� 
שמרכיבי� את השורש או את המורפמות א& לא את התנועות ובדקנו את אחוז הטעויות בכל אחד 

 158 טעויות מתו&39 היו נונדל:למשל, מספר הטעויות בכל מיקו� חלקי מספר האותיות מהמיקומי�
מספר המורפמות האמצעיות.סופיותמורפמותבעיצורי�43 טעויות מתו&12ו, תיות שורשאו

נו רק בי" אחוז הטעויות בשורש לאחוזיולכ" השוו, עבור כל נבדק נע בי" אפס לשתיי�העיצוריות 
. הטעויות במורפמות תחיליות וסופיות

.וגיתכ חמש טעויות במילי� מורכבות מורפול"דיזמ לא נכלל בניתוח זה ובניתוח הבא מכיוו" שהיו לו סה5
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העיצורי� בכל מורפמאחוז טעויות באפר מתו& מספר.6טבלה
 מורפמה סופית מורפמה תחילית שורש

 15% 11% 24%נגהד
 40% 17% 20%נגמי
ונגי  17% 14% 47% 
 28% 12% 25%נדנו
 24% 21% 22%זטיו
 0%20% 18%זמיפ
9% 10% 21%זמבר

 26% 12% 21% ממוצע

ר היה עולה כי אצל חמישה נבדקי� אחוז טעויות הבאפר הגבוה ביות6מניתוח התוצאות בטבלה
. המילהואילו אצל הדנג וברזמ אחוז טעויות הבאפר היה גבוה יותר בשורש, במורפמות הסופיות

 דיו"דיו"דיו"דיו"
אצל כל הנבדקי� נמצא דפוס. במאמר זה תוארו תוצאות הכתיבה של שמונה נבדקי� בגילאי� שוני�

י� המופשטי� המכיל את הייצוגמאגר זיכרו" לטווח קצר, טעויות שמצביע על פגיעה בבאפר הגרפמי
לקסיקלי עד להמרת� בשלבי� הפריפריאליי�של האותיות המגיעי� אליו מהמסלול הלקסיקלי והסב

. של הכתיבה לפלט אורתוגרפי
ג�, מילי�, לפי גישה אחת. ישנ" גישות שונות בנוגע לייצוג המורפולוגי של מילי� בעת תהלי& הכתיבה

מילה לבאפר מגיע ייצוג של ולפיכ&," בלקסיקו"מאוחסנות בשלמות, מילי� מורכבות מורפולוגית
מאוחסנות בחלוקה למורפמות לפיה המילי�ש הגישה, לעומתה.שלמה שאינה מופרדת למורפמות

הגישה. לבאפר מפורקות ליחידות המורפמיות המרכיבות אות"בלקסיקו" משמעה שהמילי� מגיעות 
המידעת מורכבות וחלק" מפורקות ולכ" חלק מהמילי� מאוחסנוהשלישית היא גישת הביניי� לפיה 

של. המגיע לבאפר הוא משתנה ותלוי מילה נבדקי� ע� דיסגרפיה מאפשרי� לנו לבדוק את ההשערות
 הגישה לפיה אי" לפי.נכתבות על ידי בדיקה כיצד מילי� שונות מבחינה מורפולוגית המודלי� השוני�

 לפי, לעומת זאת. של מילי� מורכבות ופשוטותפירוק של המילה נצפה כי לא יהיה הבדל בי" כתיבת"
ולפי הגישה, הגישה שמניחה כי תמיד ישנו פירוק נצפה להבדלי� בי" כתיבת מילי� מורכבות ופשוטות
אלה, חלק"– המניחה פירוק עבור חלק מהמילי� נצפה להבדלי� בי" סוגי� שוני� של מילי� מורכבות

יראו, המאוחסנות במפורק, וחלק", לשל מילי� פשוטותיראו דפוס דומה, שמאוחסנות כמילה שלמה
. דפוס שונה של טעויות באפר

כל, על מנת לבדוק את השפעת המורפולוגיה על תוצאות הכתיבה של הנבדקי� נערכה השוואה עבור
ההשוואה העלתה כי הביצוע במילי�. מילי� פשוטות ומורכבותנבדק בי" שיעור טעויות באפר בכתיבת 

מ משיעור טעויות היה נמו& יותר בה" הבאפר שיעור טעויות כלומר, ורפולוגיות היה טוב יותרמורכבות
 הא� יש הבדל בשיעור טעויות הבאפר בי" מילי� בנוס� בדקנו. במילי� פשוטות מורפולוגית הבאפר

ישמצאנו ג� כא", במוספיות מורפמיותשמסתיימות במורפמת שורש לעומת מילי� שמסתיימות  כי
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במילי� שהסתיימו במורפמת הנבדקי� עשו טעויות רבות יותר– מובהק בי" ביצועי הנבדקי�הבדל
. מילי� שהסתיימו במוספיות מורפמיותשורש לעומת 
שלותעולתוצאות אלו ת תמיכה נוספתוומספק  Badecker et al. (1990) בקנה אחד ע� הממצאי�

מעובדות בבאפר הגרפמי כיחידות,לפחות חלק", מורכבות מורפולוגיתמילי�גישה התיאורטית לפיהל
כ  הפחתה של העומס על הבאפר הגרפמישמאפשר באופ",מילי� שלמותמורפמיות ולא

)Badecker, Rapp, & Caramazza, 1996.( 
 בי" טעויות באותיות השווינו, מורפולוגיתבדקנו את התפלגות טעויות הבאפר במילי� מורכבות בנוס�

אצל חמישה מתו& שבעת הנבדקי� שהשתתפו. ות במורפמות תחיליות או סופיותהשורש לבי" טעוי
זה, בניתוח זה נמצא כי אחוז הטעויות הגבוה ביותר היה במורפמות הסופיות של המילה דפוס טעויות

ע�ל תוא�  במחקרי� שוני� לפיה� אחוז גרפמי באפרדיסגרפיתדפוס הטעויות שנמצא אצל נבדקי�
 ;Beeson & Rapcsak, 2002(את האותיות האמצעיות והסופיות של המילי� הטעויות עולה לקר

Schiller, Greenhall, Shelton, & Caramazza, 2001(.
מורכבות המבדקי� שהועברו ונותחו במחקר זה לא מאפשרי� עדיי" להכריע הא� יש הבדל בי" מילי�

זה, מורפולוגית מסוגי� שוני�  על ידי השוואה בי" סוגי� שוני� של לדעתנו יש להמשי& ולבדוק נושא
של, מורפולוגיותמילי� מורכבות מורפולוגיות ומילי� פסאודו תו& שימוש במאפייניה הייחודיי�
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