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 בעבריתדיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותית

☺מיה יכיני ונעמה פרידמ�

 אוניברסיטת תל אביב

, הגרפמי הפלט דיסגרפיית באפר גרפמי הינה לקות בכתיבה שנגרמת כתוצאה מפגיעה בבאפר

וה, המשות" לשני מסלולי הכתיבה כה המחקרי# אשר תיארו. לקסיקלי�תתהלקסיקלי עד

בכלל ודיסגרפיית באפר גרפמי בפרט הציגו מקרי# של נבדקי# ע# דיסגרפיות פריפריאליות 

ואי� מחקר שבוח� את הופעת� של דיסגרפיות אלו, לאחר פגיעה מוחית, דיסגרפיה נרכשת

זה. אשר הדיסגרפיה שלה# היא התפתחותית, ילדי# או מבוגרי#, אצל נבדקי#  נציגבמחקר

ע# דיסגרפיית באפר את מאפייניה ונסקור, גרפמי התפתחותיתעשרה נבדקי# בגילאי# שוני#

. בהשוואה למאפייני# שדווח עליה# בצורתה הנרכשת

, שלבי המאפשר לנו לכתוב מגוו� מילי# מוכרות וחדשות�תהלי% הכתיבה הינו תהלי% קוגניטיבי רב

ת הנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבי. לכתוב אותיות בכתב ובדפוס ועוד,�פ או להקליד"לאיית מילי# בע

מודל כתיבת המילה מתאר).1תרשי#(מתארת את התהלי% הזה באמצעות המודל הדו מסלולי לכתיבה

�תתמילי# מוכרות והשני המאפשר כתיבת, האחד לקסיקלי, שני מסלולי#ככולל את תהלי% הכתיבה 

באמצעותו נית� לכתוב מילי# חדשות א% ג# מילי# מוכרות בתנאי שאופ� כתיבת� מציית,לקסיקלי

 ,Barry;2008, פרידמ� ויכיני, גביעו�( לחוקי# האחראי# על המרת אותיות מושמעות לאותיות כתובות

1994; Ellis, 1993; Ellis & Young, 1996; Miceli & Capasso, 2006; Morton, 1980; Tainturier & 

Rapp, 2001(.

.למדע הלאומית הקר� ידי�על נתמ%) 1296/06'מס(המחקר. ר% ביצוע המחקראנו מודות לאביה גביעו� על העזרה הרבה לאו☺
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ה, דיסגרפיית באפר גרפמי נגרמת כתוצאה מנזק לבאפר הגרפמי משות" לשני מסלולי שהוא רכיב

וה, הכתיבה של.לקסיקלי�תתהלקסיקלי מאחר.א:ה#דיסגרפיית באפר גרפמי המאפייני# העיקריי#

ה ז באפרשתפקיד , הות וסדר האותיותלאחס� לטווח קצר את הייצוגי# האורתוגרפי# מההיבט של

הוספות,) ספות�ספרות(השמטות,) יחשה�ירשה(לטעויות מסוג החלפות תקלה בו מובילה

בכל אופני, של אותיות) חיושפית�חיפושית, יפקיסו�יפסיקו(1וטעויות סדר) נרקמיס�נרקיס(

 מכיוו� שהבאפר.ב.)Cipolotti, Bird, Glasspool, & Shallice, 2004(הפלט האורתוגרפי והקלט 

ה ג# דיסגרפיית באפר גרפמי,הכתיבמשות" לשני מסלולי ומתבטאת של ג# באיות באיות של מילי#

בע, הקלדה, כתיבה(בכל אופני הפלט השוני#, מילות תפל כתיבה(וללא קשר לאופני הקלט)פ"איות

(כתיבה חופשית, שיו# תמונות בכתב, להכתבה (Beeson & Rapcsak, 2002; Schiller, Greenhall, 

Shelton, & Caramazza, 2001 .(ללא תלות במעמד הלקסיקלי של המילה מתקיימות הטעויות.ג)תפל

 ככל שהמילה ארוכה יותר כ% כמות הפריטי# בבאפר עולה והייצוגי# צריכי#.ד).או מילה קיימת

כלומר, באפקט אור% מתבטאת לכ� לקות בשלב הבאפר הגרפמי. להישמר במש% זמ� רב יותר בבאפר

רבהמכילות, בקושי בכתיבת מילי# ארוכות  & ,Caramazza, Miceli, Villa( יותרי#ייצוגי# גרפמי#

Romani, 1987; Glasspool & Houghton, 2005 .(בדיסגרפית באפר, מרכזיותגרפיות בניגוד לדיס.ה

 Caramazza et(רות או דמינ.ת תדי, וא" לא אפקטי# של לקסיקליות, אפקטי# של רגולריותגרפמי אי� 

al., 1987; Cipolotti et al., 2004(.ממיקומו ותפקידו של הבאפר בתהלי% שנובעי#, מאפייני# אלו

לכ� מאבחני#. נמצאו אצל כל הנבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי וה# אינ# תלויי שפה, הכתיבה

 בכל ולי# של אותיותשיכאו ספותהותלפוהחמטותהשבכתיבה קיימות כאשר גרפמי באפררפייתדיסג

 ,Rapp(קיי# אפקט אור% א% לא אפקטי# לקסיקאליי#כאשרו, במילי# ובתפל, אפני הקלט והפלט

2005.( 

 על נבדקי# בעלי ישנ# מספר מחקרי# המדווחי#, בהתייחס להעדר# של אפקטי# לקסיקליי#, ע# זאת

מגרפמי באפר דיסגרפיית הציגו Rapp & Kong (2004). לקסיקליי#אפקטי# שכתיבת# כ� הושפעה

שמושפעי# משתי האופרציות, לפיה יתכ� שישנ# שני סוגי# של דיסגרפיית באפר גרפמידעה 

 אקטיבציה של זהות הגרפמות המרכיבות את המילה וסדר הגרפמות– המרכזיות של הבאפר הגרפמי

זו.במילה בשלב האקטיבציה יופיעו אפקטי# ע# דיסגרפיה בעקבות פגיעה נבדקי#אצל לפי היפותזה

 מציגי# שני נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי Buchwald & Rapp (2004)ואכ�. לקסיקליי#

ע# נוספי# הציגו נבדקי# מחקרי#.שמקורה בפגיעה בשלב האקטיבציה שנמצא אצל# אפקט תדירות

 ,McCloskey, Badecker( אפקטי# לקסיקליי# שוני# שנמצאו בכתיבת#דיסגרפיית באפר גרפמי 

Goodman-Schulman, & Aliminosa, 1994; Miceli, Benvegnù, Capasso, & Caramazza, 1995; 

Sage & Ellis, 2004; Shallice, Rumiati, & Zadini, 2000; Tainturier & Caramazza, 1996;(.

לשיכולי# שמתייחסי# להחלפת, יש המבחיני# בי� החלפות מקו# שמתייחסות להחלפות בי� אותיות שאינ� צמודות1
. מקו# בי� אותיות צמודות
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 מיקו# הטעויות

חלק מהמחקרי#,ע למיקו# הטעויות במילהבדיסגרפיית באפר גרפמי נמצאו שני דפוסי# שוני# בנוג

 בדר% האותיות הראשונות והסופיות נשארובעוד, מצאו יותר טעויות באותיות האמצעיות של המילה

 ;Beeson & Rapcsak, 2002; Caramazza & Miceli, 1990; Gvion & Friedmann, 2006(כלל תקינות

Jonsdottir, Shallice, & Wise, 1996; Posteraro, Zinelli, & Mazzucchi, 1988; Tainturier & 

Rapp, 2004(,%ואילו מחקרי# אחרי# מדווחי# על כמות גדלה של טעויות ככל שמתקדמי# לאור

בה# דווח על טעויות רבות יותרשג# במחקרי#. כלומר מספר טעויות רב יותר בסו" המילה, המילה

כמו בדיסגרפיית נגלקט, בצד אחד של המילהבסו" המילה עדיי� אי� מדובר בטעויות שמתרחשות רק

)Schiller et al., 2001; Tainturier & Caramazza, 1996(.מקרה יוצא דופ� מוצג על ידי Miceli, 

Silveri (1985) &Caramazza,  .ה# מציגי# נבדק ע# מאפייני# של דיסגרפיית באפר גרפמי א% ללא 

מ, אפקט מיקו# שלוהאמצעיות, ידה באותיות הראשונותכלומר הוא עשה טעויות באותה האחרונות

.המילה

 אותיות כפולות

זאת בעקבות מחקרי# שוני#, רצפי# של אותיות כפולות נמצאו כייצוגי# גרפמיי# בעלי מעמד מיוחד

נבדקי# מבצעי# באופ� שונה במילי# על ביצועי נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי שהראו כי 

בעוד שאחרי#, אצל נבדקי# מסוימי# נמצא קושי מיוחד בכתיבת מילי# אלו.תהמכילות אותיות כפולו

ואצל נבדקי# אחרי# קיומ� או אי קיומ�, הראו יכולת טובה יותר באיות מילי# המכילות אותיות כפולות

 ;Caramazza & Miceli, 1990( של אותיות כפולות במילה לא היה גור# משפיע על אחוז הטעויות

Jónsdóttir et al., 1996; McCloskey et al., 1994; Miceli et al., 1995; Sage & Ellis, 2004; 

Tainturier & Caramazza, 1996(.בעקבות ממצאי# אלו הגיעו למסקנה כי רצ" של אותיות זהות

על, מקודד כיחידה אחת שלוכי מידע  מקודד בנפרד ממידע על זהותה של גרפמה מספר ההופעות

נית� להבי� ממצאי# אלו ).Tainturier & Caramazza, 1996; Tainturier & Rapp, 2004( הגרפמה

בה לרצ" של אותיות כפולות יש ייצוגשכאשר לוקחי# בחשבו� שבשפות לועזיות קיימת תופעה נפוצה 

 כמו,א% מה קורה כשלאותיות כפולות יש ייצוג פונולוגי נפרד,) matter, bubble:למשל( פונולוגי אחד

 נבדקי# ע# שניכיצד ובחנו השפה העברית שערכנו ניצלנו את מאפייני אחרבמחקר? בריתבע

כאשר לכל אות ברצ" יש ייצוג פונולוגי, מילי# המכילות רצפי אותיותכותבי# דיסגרפיית באפר גרפמי

 כי נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותית בעברית מבצעי# הראותוצאות המחקר. עצמאי

בי� טעויות. כפולותות דומות לאלו שדווח עליה� בספרות בכתיבה של מילי# המכילות אותיות טעוי

הכפלות של אות אחרת והפרדה של האותיות הכפולות על ידי הוספת, החלפות, השמטותאלו הופיעו

. כי ה# מבצעי# באופ� דומה ג# כאשר מדובר באותיות כפולות שאינ� צמודותמצאנובנוס".תנועה

 צאי# אלו מספקי# הוכחה נוספת לכ% שהמידע המיוצג בבאפר הוא מידע אורתוגרפי ולא פונולוגיממ

.)2007, יכיני ופרידמ�(
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 מורפולוגיה

מילי# מורכבות מורפולוגית מעובדות כיחידות מורפמיות ולא כמילי# לפיהשישנה גישה תיאורטית

וצגות בבאפר כמורפמות שלמות ולאמי, לפחות אלה שאינ� מורפמות שורש, המורפמות. שלמות

מאחר שלעיתי# מספר, באופ� שמאפשר הפחתה של העומס על הבאפר הגרפמיכאותיות בודדות 

אכ� במילי# מורכבותא#.)Badecker, Rapp, & Caramazza, 1996( אותיות ייוצגו כיחידה אחת

 במילי# מורכבות פחות טעויות באפרשתהיינהאז נצפה, הבאפר נדרש להחזיק פחות יחידות

 לפיה# למבנהש הציגו ממצאי# Badecker, Hillis, & Caramazza (1990) ואכ�.מורפולוגית

על. המורפולוגי של המילה יש השפעה על הכתיבה אצל נבדק ע# דיסגרפיית באפר גרפמי ה# דיווחו

DH,ר במילי# כאש, אשר ביצע פחות טעויות במילי# פולימורפמיות לעומת מילי# מונומורפמיות

א% במילי# פולימורפמיות הטעויות היו ברמת, מונומורפמיות הטעויות היו בעיקר בסו" המילה

בעקבות ממצא זה ה# מניחי# כי הייצוג בבאפר הגרפמי. מורפמה והתרחשו לקראת סו" המורפמה

 המילי# מיוצגות בלקסיקו� הפלט הגרפמי ומעובדות בבאפר הגרפמי כיחידות�מורכב ממורפמות 

לייצוג כזה יש יתרו� מבחינת הבאפר הגרפמי מכיוו� שהוא מפחית מהעומס שבזכירת רצ". מורפמיות

את,זה מהנבדקי# המשתתפי# במחקר8בו השתתפוש, שערכנונוס" מחקר. אותיות בודדות ובח�

 כי ג# העלה,השפעת המורפולוגיה על הכתיבה אצל נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותית

כלומר שיעור טעויות הבאפר בה� נמו% יותר,ת טוב יותרהביצוע במילי# מורכבות מורפולוגי#צלא

 ). 2008, יכיני ופרידמ�(משיעור טעויות הבאפר במילי# פשוטות מורפולוגית 

 דיסגרפיית באפר גרפמי ודיסלקסיה

א%, י# של כתיבהיני# דומ מאפינמצאונבדקי# שוני# שאובחנו כבעלי דיסגרפיה פריפריאלית אצל

מספר מחקרי# מדווחי# על דיסגרפיית באפר. הקריאה שלה# לא היו בהכרח דומי# אחד לשני מאפייני

ב  ;Annoni, Lemay, Pimenta, & Lecours, 1998(קושי בקריאת מילות תפל גרפמי שמלווה

Caramazza & Miceli, 1990; Gvion & Friedmann, 2006; Miceli et al., 1995; Sage & Ellis, 

2004; Schiller et al., 2001(,#דווח ג# על נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי ע# קשיי# אחרי

 דיווחו על נבדק שמאפייני הקריאה שלו מתאימי# לדיסלקסיית Tainturier & Rapp (2004), בקריאה

 ומת# מחקרי# אחרי#לע. תיארו נבדק שסבל מנגלקט ואגנוזיה בקריאה Badecker et al. (1996), עומק

 ,Hanley & Kay, 1998; Kan(מדווחי# על נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי ללא לקות בקריאה

Biran, Thompson-Schill, & Chatterjee, 2006; Kokubo, Suzuki, Yamadori, & Satou, 2001; 

Miceli et al., 2004; Posteraro et al., 1988(.

וק הא# אות#בדלו,ונה נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותיתמחקר זה בא להציג לראש

האצל# הפגיעשמאפייני# שבאי# לידי ביטוי בדיסגרפיית באפר גרפמי נרכשת יופיעו ג# אצל הנבדקי# 

 ראינו כי ישנ# הבדלי# בדיווחי# על קשיי קריאה אצל נבדקי# ע# דיסגרפיית,בנוס". היא התפתחותית

והא#, אנו נבח� הא# דיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותית מלווה בדיסלקסיה,תבאפר גרפמי נרכש

.קיימת דיסוציאציה בי� סוג הדיסגרפיה לסוג הדיסלקסיה
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 שיטה

 נבדקי#

 ילדי# ומבוגרי# ע# דיסגרפיה התפתחותית אשר אותרו ואובחנו במבדק סינו�10במחקר השתתפו

מ) ראו פירוט מבדקי# בהמש%(כתיבה המשתתפי# היו שבעה ילדי#. דיסגרפיית באפר גרפמיכסובלי#

,)דיזמ, ברזמ, יפזמ(ושלושה מבוגרי#) פחזט, יוזט, יגזו, נונד, מינג, יונג, הדנג(בגילאי# שוני# 

. מציגה את פרטי הנבדקי1#טבלה. שלושת# סטודנטי# שלומדי# לתארי# מתקדמי#

 משתתפי המחקר.1טבלה

מוסד לימודי#/ כיתהגיל הנבדקמי� הנבדקהנבדק

ג רגילה 0;9נהדנג

ג רגילה 4;9נ יונג

ג ללקויי למידה 5;9נ מינג

2נונד
ה רגילה�ד רגילה 0;10נ

ו ללקויי למידה 0;12ז יגזו

ט רגילה 5;14ז יוזט

ט ללקויי למידה 0;15זפחזט

 אוניברסיטה 0;28זיפזמ

 אוניברסיטה 0;29זברזמ

 אוניברסיטה 0;39ז דיזמ

, נבדקי הביקורת היו נבדקי# מותאמי# בגיל. ביצועי הנבדקי# הושוו לביצועי# של קבוצת ביקורת

, ללא הפרעות נוירולוגיות וללא הפרעות שפה, שנות השכלה ומצב סוציואקונומי לנבדקי המחקר

, נבדקי25#�ל10לכל קבוצת גיל של הנבדקי# הותאמה קבוצת ביקורת שמנתה בי�. קריאה או כתיבה

ג(כ שש קבוצות גיל"סה . נבדקי99#שמנו יחד) ומבוגרי#'ט',ו',ה',ד', כיתות

כל נבדק אשר היה לגביו חשד לדיסגרפיה עבר מבדק סינו� כתיבה במטרה לאבח� את סוג הדיסגרפיה

 הועברה סוללה של מבדקי#, כאשר עלה מתו% מבדק הסינו� חשד לדיסגרפיית באפר גרפמי. שלו

. נוספי# אשר נבנו במיוחד למחקר זה

 מבדק סינו�

המבדק מיועד לכתיבת,)2007, גביעו� ויכיני, פרידמ�( לכל הנבדקי# הועבר מבדק סינו� כתיבה תלת�

 מילי76#המבדק מכיל. מילי# בהכתבה ומכיל מילי# שמיועדות לזיהוי סוגי# שוני# של דיסגרפיה

המילי# מייצגות אפקטי# של ). 2.3: סטיית תק�, 5.34:צעממו(, אותיות 11�2קיימות באור% של

 
ד2 הוחלק כאשר למדה בכי' חלק מהמבדקי# הועברו לנונד כאשר היתה בכיתה בהשוואה לקבוצת ביקורת נשווה.'תה

ד–בינה לבי� שתי קבוצות ביקורת  ה' תלמידי כיתה .'ותלמידי כיתה
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של. קטגוריה דקדוקית ומורכבות מורפולוגית, רגולריות נבחרו מילי# שרגישות לסוגי# שוני#

מילי# פוטנציוגרפיות ואירגולריות ומילי# בעלות פוטנציאל, מילי# ע# פוטנציאל לנדידה(דיסגרפיה 

. מילות תפל להכתבה30 ישנ� במבדק בנוס"). להזנחה מצד שמאל או ימי�

 מבדקי המש%

. קביעת סוג הדיסגרפיה נעשית על סמ% האפקטי# שנמצאו פגועי# ועל סמ% דפוס הטעויות הנצפה

של, לפיה# קבענו שלנבדק יש דיסגרפיית באפר ה# קיומו של אפקט אור%שהקריטריוני# וקיומ�

 שאינ� מוסברות על ידי דיסגרפיית שטח ואינ�,שיכולי# והוספות, השמטות, טעויות מסוג החלפות

מאחר שקריטריו� לאבחנת דיסגרפיית באפר, בנוס".)בניגוד לנגלקט(מופיעות בצד קבוע במילה

בדקנו, גרפמי הוא הימצאות� של טעויות במגוו� אופנויות פלט אורתוגרפי וללא תלות במטלת הבדיקה

הכוללות אופני קלט ופלט מסוגי#, ות כתיבה שונותהא# דפוס הטעויות שנמצא בא לידי ביטוי במטל

.שוני#

3:מבדקי ההמש% כללו את המבדקי# הבאי#

 על מנת לוודא כי הטעויות בכתיבה לא נובעות מקושי� מבדק כתיבת אותיות והברות�

27המבדק כולל, הועבר לנבדקי# מבדק שכולל כתיבת אותיות והברות, בהתאמת אות לצליל

. פתוחות הברות27�ו, וסופיותאותיות רגילות

טווח( מילי# באורכי# שוני# 124 מבדק הכולל� מבדק כתיבת מילי# בודדות להכתבה�

מילי# מוחשיות, המילי# ה� ממגוו� קטגוריות לקסיקליות). 1.79: סטיית תק�, 5.58: ממוצע

או, ומופשטות תיות כפולות מילי# ע# מוספיות מורפולוגיות ומורפולוגיה משורגת ומילי# ע#

.צמודות ולא צמודות

 זוגות20המבדק כולל. מבדק זה מיועד לבדיקת כתיבה ספונטנית� מבדק כתיבת משפטי#�

את, מילי# שמוקראי# לנבדק .שתי המילי# שהוקראועל הנבדק לכתוב משפט הכולל

# מבדק זה הועבר על מנת לבדוק את ביצועי הנבדקי�שיו# תמונות בכתב�" שמש"מבדק�

, ביר� ופרידמ�(י#ימוחששל עצמי# תמונות 100המבדק כולל, כאשר הקלט אינו אודיטורי

ר#.)2004 כ�התמונות מוצגות לנבדק ועליו לשיי# אות# בכתב מבלי לשיי# אות� בקול . לפני

, כדי לוודא כי אי� לנבדקי# בעיות בשלבי# פריפריאליי# של תהלי% הכתיבה� העתקה מיידית�

. באותיות דפוסשהוצגו מילי20# להעתיק בהעתקה מיידית רשימה של ה# התבקשו

כ. קלט ויזואלי, מבדק זה מיועד לבדיקת אמצעי קלט נוס"� העתקה מעוכבת� לל בי�והמבדק

 כל כרטיסיה הוצגה לנבדק למש% מספר שניות ואז הוסתרה מפניו4, כרטיסיות מילי50#�ל15

.יעה על הכרטיסייהוהוא היה צרי% לכתוב את המילה שהופ

.לא כל הנבדקי# ביצעו את כל המבדקי# שמוצגי# בחלק זה מכיוו� שחלק# לא היו זמיני# לפגישות נוספות3
.# לזמינות הנבדקי#ובהתא, כל נבדק כתב מספר שונה של מילי# עקב שינויי# שנערכו במבדק4
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בע�  על מנת לבדוק אמצעי פלט נוספי# מלבד כתיבה ידנית נער% ג# מבדק איות בעל�פ"איות

 לאיית אות� מתבקשי#וה#, לנבדקי#המבדק כולל רשימת מילי# בודדות שמוקראות, פה

. בקול ר#

א� כתיבה ע# אותיות נתונות� ותיות מבדק כתיבה של מילי# שהתבצע בעזרת כרטיסיות של

.המבדק מיועד לבדיקת אמצעי פלט נוס". או בהקלדה, נתונות

 מבדקי# נוספי#

:בנוס" למבדקי הכתיבה הועברו לנבדקי# שני מבדקי# נוספי#

, כדי לבחו� הא# בנוס" לדיסגרפיה ישנה ג# דיסלקסיה ומאיזה סוג� סינו� קריאהדקמב�

).2003, פרידמ� וגביעו�( תלת�� הועבר מבדק סינו� בקריאה

 היות שמדובר בהפרעה במאגר של זיכרו��מבדק לזיכרו� קצר טווח מסוללת פריגבי�

, פרידמ� וגביעו�(הועברו מבדקי# לזיכרו� קצר טווח מסוללת פריגבי, אורתוגרפי קצר טווח

2002.(

:הנתוני# שהתקבלו נותחו בעזרת המבחני# הסטטיסטיי# הבאי#

χ2�או של אותה מטלה, בי� ביצועי# במטלות שונות אצל אותו נבדק על מנת לבדוק הא# קיי# הבדל

.בהשוואה בי� נבדק הניסוי לנבדק הביקורת המותא# לו

Wilcoxon Signed Rank test �#כדי להשוות בי� שני תנאי# בתו% קבוצת הנבדקי .

tשל Crawford & Howell (1998) �של קבוצת על מנת להשוות תוצאות של נבדק בודד לתוצאות

. ביקורת

 הלי%

על.המבדקי# השוני# הועברו לכל אחד מהנבדקי# בחדר שקט  הנבדקי# התבקשו לחזור בקול ר#

. המילי# שהוכתבו לה# על מנת לוודא כי המילי# נשמעו כשורה

ה#, הנבדקי# הונחו שלא למחוק את המילי# שכתבו לכתוב את התיקו� התבקשו במקרה שרצו לתק�

. התגובות הראשונות ה� אלו שנלקחו בחשבו� בעת ניתוח הנתוני#. ונה שנכתבהליד התגובה הראש

 תוצאות

 אבני יסוד–כתיבה

כי� כתיבת אותיות בודדות והברות  מבדק כתיבת אותיות בודדות והברות הועבר על מנת לוודא

בדק כתיבת במ5.בעברית) אות�צליל(הנבדקי# מכירי# את האותיות השונות ושולטי# בחוקי ההמרה

במבדק כתיבת הברות להדנג היתה החלפה קולית אחת שהיא. אותיות בודדות לא היו לנבדקי# טעויות

לנונד, למינג היו שלוש החלפות של תנועות, אצל יונג היתה החלפת עיצור אחת שתוקנה, תיקנה מיד

של, היתה החלפה אחת של עיצור והחלפה אחת של תנועה אצל. עיצוראצל יגזו היתה החלפה אחת

 
.מבדקי# אלו לא הועבר לברזמ ודיזמ5
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�ל0%בי�( טעויות בעיצורי#י אחוזהשלושבממוצע קבוצתי היו. פחזט ויפזמ לא נמצאו טעויות, יוזט

תוצאות אלו מראות כי הנבדקי# יודעי# ). 13%�ל0%בי�( טעויות בתנועותי אחוזהושלוש,)13%

.וכי אי� לה# בעיה בהמרה, לכתוב את כל האותיות

 נבדקי# הועבר בנוס" ג# מבדק העתקה מיידית מאותיות דפוס לכתב כדי לשישה� העתקה מיידית

, להדנג היתה טעות אחת של החלפת עיצור שהיא תיקנה מיד. לוודא כי אי� לה# קושי ברמת האלוגר"

, יוזט השמיט תנועה אחת. והשמטה אחת של עיצור שהיא תיקנה, למינג היו שתי השמטות של תנועה

. ואצל יפזמ לא נמצאו טעויות, שיכול אחד והחלפה אחת� ברזמ, ות עיצורי#אצל נונד היו שתי החלפ

0%בי�(ושני אחוזי טעויות בתנועות)8%�ל0%בי�( אחוז טעויות בעיצורי4#בממוצע היו לנבדקי#

יק כי הקושי של הנבדקי# לא טמו� בקושי ברמת האלוגר" אלא בשלבי# מכא� נית� להס).8%�ל

. תהלי% הכתיבהמוקדמי# יותר של

 מבדקי כתיבה

כאשר בסינו� הכתיבה נמצאה כמות טעויות באפר גדולה. לכל הנבדקי# הועבר מבדק סינו� כתיבה

הועברו לנבדקי# מבדקי כתיבה נוספי# שנבנו במיוחד למחקר, במובהק מקבוצת הביקורת המתאימה

 המבדקי# של כתיבה להכתבה הניתוחי# שיוצגו בהמש% העבודה כוללי# את תוצרי הכתיבה בכל. זה

. שהועברו לנבדקי#

של2בתרשי#  מוצגי# אחוזי הטעויות במבדק סינו� כתיבה של כל הנבדקי# בהשוואה לאחוזי הטעויות

. קבוצת ביקורת מותאמת בגיל

 אחוז טעויות סינו� כתיבה בהשוואה לקבוצת ביקורת מותאמת בגיל.2תרשי#

 השוואה לקבוצת ביקורת

מ נת לוודא כי דפוס ואחוז הטעויות שנמצאו אצל כל אחד מהנבדקי# אינו מאפיי� את יכולת על

את, הכתיבה של קבוצת הגיל המתאימה  בי� כל נבדק לקבוצת ביקורת הטעויותוסוג אחוז השווינו
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ג(כל קבוצת ביקורת כללה מינימו# עשרה נבדקי#. המותאמת לו בגיל ובהשכלה ד,23�כיתה �כיתה

ה,11 ו,10� כיתה ט,15�כיתה .3תוצאות אלו מוצגות בתרשי#).15�מבוגרי#,25�כיתה

 השוואת כל אחד מהנבדקי# לקבוצת ביקורת.3תרשי#

. בי� כל נבדק וקבוצת הביקורת המתאימה לוCrawford & Howell (1998) שלtהשווינו בעזרת מבח�

מכל בעשה טעוהנבדקי# אחד קמובהק יות רבות יותר p(בוצת הביקורת ממשתתפי < .001 t > 5.6, (.
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 סוגי טעויות

על מנת לבסס קיומה של דיסגרפיית באפר גרפמי אצל כל אחד מהנבדקי# ערכנו ניתוח של סוגי

 אצל כל הנבדקי# נמצאו טעויות שמאפיינות פגיעה בבאפר.הטעויות במבדקי הכתיבה השוני#

 מוצגי# אחוזי הטעויות של כל הנבדקי# כאשר ישנה חלוקה בי� טעויות4 בתרשי#.הגרפמי

. שמאפיינות פגיעה בבאפר הגרפמי לטעויות אחרות

 חלוקה לטעויות באפר וטעויות מסוגי# שוני#–אחוז טעויות.4תרשי#

 אצל ובעיקר(א% אצל כול#, אצל כל הנבדקי# הופיעו טעויות באפר4תרשי#בכפי שנית� לראות

 נית� לראות את סוגי2בטבלה, אלו לא היו הטעויות היחידות שנעשו) הנבדקי# בגילאי בית ספר

ואת אחוז הטעויות מכל סוג מתו%, הטעויות העיקריי# שאפיינו את כתיבת# של הנבדקי# במחקר זה

. הטעויות שנעשולכל

 בכתיבה אצל כל אחד מהנבדקי# סוגי טעויות.2טבלה

 דיזמברזמ יפזמפחזט יוזט יגזו נונד מינגגיונ הדנג סוג

33382322212571504959 באפר

41313618481520343113 ממיר

-71443215233 החלפות קוליות

1917354625448131825 תנועותהשמטת

ג: למשל(אחר ,ז� החלפת
)מורפולוגיה

--111311--3

, לראות כי אצל כל הנבדקי# היו בנוס" לטעויות באפר ג# טעויות שמאפיינות דיסגרפיית שטחנית�

, גרפמי�א% יכולות ג# להיגר# מכתיבה דר% הממיר הפונמי, וטעויות שעשויות להיות טעויות באפר

 בהמש% לא נתייחס לטעויות אלו אלא רק לטעויות.והחלפות קוליות, תנועותכגו� השמטות של
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לכ� יתכ�, ות באופ� וודאי מפגיעה בבאפר ולא יכולות לנבוע מפגיעה במיקו# אחר במודלשנובע

. לא היו אצל א" אחד מהנבדקי# טעויות סמנטיות. שבפועל אחוז טעויות הבאפר הוא גבוה מהמדווח

, הוספות, שיכולי#, החלפות, סוגי טעויות שמאפיינות פגיעה בבאפר הגרפמי ה� טעויות של השמטות

 נית� לראות3 בטבלה. התפלגות הטעויות משתנה בי� הנבדקי#. פלות ונדידות של עיצורי# ותנועותהכ

. את התפלגות הטעויות בקרב כל הנבדקי#

 סוגי טעויות באפר.3טבלה

דיזמברזמיפזמפחזטיוזטיגזונונדמינגיונגהדנגסוגי טעויות

28.617.938.821.836.1282510.521.319.1השמטות

24.541.734.735.936.137.810.22.69.628.6 החלפות

8.24.86.1105.67.322.731.621.321.4 שיכולי#

27.629.84.113.511.117.1821.124.514.3הוספות

4.12.422.45.61.63.47.914.97.1הכפלות

1023.52.81.62.2002.4נדידות

6.11.28.25.32.85.72521.17.54.8השמטת אוכפ

02.44.17.7013.45.31.12.4החלפת אוכפ

את אחוז הטעויות הגבוה ביותר עבור כל נבדק*  התאי# הצבועי# מסמני#

בדומה לדיווחי# בספרות על נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי נרכשת נית� לראות כי ג# כא� ישנ#

אחוז) יוזט ודיזמ, נונד, יונג( אצל ארבעה מהנבדקי#.לי# בסוגי הטעויות הבולטי# אצל הנבדקי#הבד

אחוז) מינג ופחזט, הדנג(אצל שלושה, ביותר היה החלפות של עיצורי# ותנועות הגבוההטעויות 

.אצל יגזו השמטות והחלפות נעשו באותה מידה. הטעויות הגבוה ביותר היה השמטות של עיצורי#

 בעוד שאצל ברזמ אחוז הטעויות,אצל יפזמ אחוז הטעויות הגדול ביותר כלל שיכולי# של אותיות

. הגדול ביותר היה הוספות של עיצורי# ותנועות

לא נספרו כטעויות, שהופיעו במידה רבה יחסית אצל כל הנבדקי#, צרי% לזכור שהשמטות של תנועות

כי.ולכ� אינ� מחושבות כא�)ה דר% הממיר ג# מכתיבלנבועמכיוו� שה� עשויות(באפר   סביר להניח

לפחות חלק מהתנועות הושמטו עקב פגיעה בבאפר ולא בעקבות כתיבת ממיר ולכ� סביר שאחוז

. טעויות ההשמטה הוא גבוה יותר עבור כל הנבדקי#
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 אפקטי#

, רב יותר על הבאפרככל שהמילה ארוכה יותר כ% יש עומס,מכיוו� שהבאפר הגרפמי הינו מאגר זיכרו�

של אחד המאפייני# העיקריי#, לכ�.שצרי% לשמור כמות ייצוגי# גדולה יותר לזמ� ארו% יותר

הבאפר הגרפמי ממוק# לאחר הלקסיקו� ולכ�. דיסגרפיית באפר גרפמי הוא קיומו של אפקט אור%

 זאת ישנ# מספרע#, אפקטי# לקסיקליי# לא מאפייני# בדר% כלל נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי

, מחקרי# שדיווחו על נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי שכ� נמצאו אצל# אפקטי# לקסיקליי# שוני#

 ,Sage & Ellis(אפקט דמינות ואפקט שכני# אורתוגרפיי#, אפקט לקסיקליות, כגו� אפקט תדירות

.זה אפקטי# השפיעו על כתיבת# של הנבדקי# במחקרנציג הא# ואילובהמש% ).2004

 אפקט אור%

.אחד מהמאפייני# בכתיבת# של נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי הוא הימצאותו של אפקט אור%

אצל, טבלהבכפי שנית� לראות. מוצג עבור כל נבדק שיעור טעויות הבאפר לפי אור% המילה4 טבלהב

, שהמילי# ארוכות יותרגבוה יותר ככל כל הנבדקי# נמצא אפקט אור% שמתבטא בשיעור טעויות באפר

. א% ישנ# הבדלי# באחוזי הטעויות בי� נבדק לנבדק

 אחוז טעויות לפי מספר אותיות– אפקט אור% אצל כל הנבדקי#.4 טבלה

23456789+
1311192122265571הדנג
51521621463083יונג
1381822295067100מינג
2824242428474850נונד
045104212660יגזו
3531292827544863יוזט
03202028386778פחזט
00277191320יפזמ
0481112152222ברזמ
0371313153138דיזמ

 תגובה לקסיקלית

יצתוצרי הנבדקי#על מנת לבדוק הא# , רו מילי# או מילות תפל במילי# בה� הופיעו טעויות באפר

לקחנו עבור כל נבדק את כל המילי# בה� היו לו טעויות באפר והשווינו בי� אחוז התגובות שיצרו

מילי# שכתיבת� לא הושלמה על ידי הנבדקי# לא נכללו(מילי# לבי� אחוז התגובות שיצרו מילות תפל 

.5התוצאות מוצגות בטבלה ). בניתוח זה
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 ות לקסיקאליות ושאינ� לקסיקאליותאחוזי תגוב.5טבלה

לא לקסיקלית תגובה לקסיקלית נבדק  תגובה

1486הדנג
1486יונג
1684מינג
1882נונד
1486יגזו
2674יוזט
1288פחזט
1684יפזמ
1090ברזמ
1486דיזמ
15.184.9 ממוצע

 שאצל כל הנבדקי# מרבית התגובות יצרו יוו�מכ מת העדפה לתגובה לקסיקליתנית� לראות כי לא קיי

לקסיקלית עולה בקנה אחד ע# הדיווחי# על דיסגרפיית באפר לתגובה העדפהשלההיעדר. מילות תפל

. גרפמי נרכשת

 אפקט תדירות

הבאפר הגרפמי ממוק# לאחר הלקסיקו� ולכ� דיסגרפיית באפר גרפמי לא אמורה להיות מושפעת

דלמרות, מתדירות המילה  על נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי שהביצועוווחי זאת מספר מחקרי#

 & Buchwald & Rapp, 2004; McClosky et al., 1994; Sage(שלה# כ� הושפע מתדירות המילה

Ellis, 2004; Schiller et al., 2001; Shallice et al., 2000; Tainturier & Caramazza, 1996 .( ערכנו

. על מנת לבדוק הא# יש קשר בי� תדירות המילה לטעויות הבאפר עבור כל נבדקמתא# חישובי 

אצל א" . Frost & Plaut (2005)תדירויות המילי# נלקחו מבסיס הנתוני# לתדירויות מילי# בעברית של

התוצאות מוצגות. באפרהטעויות שיעור אחד מהנבדקי# לא נמצא קשר בי� תדירות המילי# לבי� 

.6בטבלה 

 מתא# בי� תדירות לטעויות באפר.6להבט

rpb p נבדק
0.05.20הדנג
07. 0.08-יונג
13. 0.08-מינג
42. 0.01-נונד
18. 0.06-יגזו
44. 0.01- יוזט
06. 0.1-פחזט
25. 0.03-יפזמ
13. 0.04-ברזמ

09. 0.08-דיזמ
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 מעמד לקסיקלי

גרפיית באפר גרפמי נרכשת הוא ביצוע דומה במילי# אחד ממאפייני הכתיבה של נבדקי# ע# דיס

של, קיימות ובמילות תפל מבחינת סוג הטעויות א% חלק מהמחקרי# מדווחי# על אחוז גבוה יותר

7בטבלה ). Glasspool, Shallice, & Cipolotti, 2006(טעויות במילות תפל לעומת מילי# קיימות 

. י# קיימות לעומת מילות תפל עבור כל אחד מהנבדקי#מוצגת השוואה בי� אחוז טעויות הבאפר במיל

 לעומת מילות תפל קיימותבמילי# באפראחוז טעויות.7טבלה

 מילות תפל מילי# קיימות נבדק

2426.1הדנג
-20יונג
24.457.1מינג
28.226.7נונד
1117.9יגזו
33.341.9יוזט
-27פחזט
710.7יפזמ
11.914.3ברזמ
12.237.7דיזמ

 הבדל מובהקהתא הצבוע מסמ�*

אצל כל הנבדקי# שביצעו מבדק זה מלבד נונד נמצאו טעויות באפר רבות יותר במילות תפל לעומת

χ2(א% רק אצל מינג הבדל זה נמצא מובהק, מילי# קיימות = 13.85, p = ממצא זה עולה בקנה ).0002.

י#יווחו על נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי שהביצוע שלה# במילאחד ע# מחקרי# שוני# שד

 Miceli et al., 1995; Shallice et al., 2000; Sage(קיימות היה טוב יותר מהביצוע שלה# במילות תפל

& Ellis, 2004 .(הבאפר טעויותו, במילות תפל ובמילי# קיימותדפוס הטעויות של הנבדקי# היה דומה

, הטעויות כללו השמטות. היו דומות לאלו שראינו במילי# קיימות בכתיבת מילות תפל שעשו הנבדקי#

.הוספות ושיכולי# של אותיות, החלפות

 אפקט קטגוריה לקסיקלית

ג# הקטגוריה הלקסיקלית לא נמצאה במרבית המחקרי# כבעלת, בדומה למשתני# לקסיקליי# אחרי#

 ,Glasspool et al., 2006; Sage & Ellis(י נרכשת השפעה על נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמ

זה).2004 כל, כדי לבדוק הא# לקטגוריה הלקסיקלית היתה השפעה על ביצוע הנבדקי# במחקר חולקו

תואר, פועל, ש# מופשט, ש# מוחשי(המילי# שנכתבו על ידי הנבדקי# לחמש קטגוריות לקסיקליות 

ומילי# שלא היתה לגביה�, פ� נפרד על ידי שתי שופטותהמילי# חולקו לקטגוריות באו). ופונקציה

הוצאו) כמו גמל או כתב(מאה אחוז הסכמה ומילי# שמשמשות ביותר מקטגוריה לקסיקאלית אחת 

 מוצגי# אחוזי טעויות הבאפר עבור כל נבדק בחלוקה לפי קטגוריות לקסיקליות8בטבלה. מהניתוח

. של מילות המטרה
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 חלוקה לפי קטגוריות לקסיקליות– באפראחוז טעויות.8טבלה

פונקציהתוארפועלש# עצ#נבדק
2327.523.114.8הדנג

5.35.54.83.3 אור% ממוצע
20.923.612.50יונג

5.15.25.13.3 אור% ממוצע
22.13118.28מינג

4.75.14.93.4 אור% ממוצע
29.926.229.726.4נונד

5.15.253.4 אור% ממוצע
13.710.900יגזו

5.35.35.53.4 אור% ממוצע
34.333.328.633.3יוזט

5.15.45.13.4 אור% ממוצע
29.430.526.70פחזט

5.35.35.23.2 אור% ממוצע
9.24.27.90יפזמ

5.65.25.43.5 אור% ממוצע
10.810.310.50ברזמ

5.85.25.83.4 אור% ממוצע
13.417.700דיזמ

5.4553.9 אור% ממוצע
20.721.515.78.3 ביצוע ממוצע ברמת הקבוצה
5.35.25.23.4 אור% ממוצע ברמת הקבוצה

אחוז א% רק אצל מינג, אצל תשעה מהנבדקי# אחוז הטעויות במילות פונקציה היה הנמו% ביותר

מבהיה נמו% במילות פונקציה הטעויות  χ2(אחוז הטעויות בפעלי# מובהק = 4.97, p = בבדיקה ).03.

אורכ� הממוצע ברמת, כי מילות פונקציה ה� הקצרות ביותרנמצא של אור% המילי# בכל קטגוריה 

היה יותר בעוד שהאור% הממוצע של המילי# בקטגוריות האחרות, אותיות למילה3.4הקבוצה הוא 

לקחנו, המובהק שנמצא אצל מינג מושפע מאור% המילי#כדי לבדוק הא# ההבדל. מחמש אותיות

עלי#פ;4.3מילות פונקציה אור% ממוצע( אותיות בלבד5�4עבורה פעלי# ומילות פונקציה באור% 

אחוז הטעויות במילות פונקציה היה, ובדקנו הא# עדיי� קיי# הבדל מובהק בביצוע,)4.6אור% ממוצע 

כב, 35.3% ובפעלי# 22.2% χ2(ר לא נמצא מובהק הבדל זה = 0.47, p = בקטגוריות הלקסיקליות ).49.

. האחרות לא נמצאו הבדלי# מובהקי# בי� אחוזי הטעויות עבור א" אחד מהנבדקי#
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 אפקט דמינות

היא משתנה לקסיקלי נוס" שבמרבית המחקרי# ) imageability�היכולת לדמיי� מילה(דמינ.ת המילה

 ,.Caramazza et al( באפר גרפמי לא נמצא כמשפיע על ביצוע טעויות באפר על נבדקי# ע# דיסגרפיית

1987; McCloskey et al., 1994; Posteraro et al., 1988; .( #א% יש מחקרי# שכ� מדווחי# על נבדקי

 ).Sage & Ellis, 2004; Schiller et al., 2001(שנמצאו אצל# אפקטי# לקסיקליי# וביניה# דמינות 

מילי# דמינות ללא דמינות דוק הא# קיי# אפקט דמינות אצל הנבדקי# השווינו בי� כתיבת על מנת לב

ג# כא� המילי# חולקו).9אחוזי הטעויות עבור כל נבדק מופיעי# בטבלה(אצל כל אחד מהנבדקי# 

ומילי# שלא היתה לגביה� מאה אחוז הסכמה הוצאו, לקטגוריות באופ� נפרד על ידי שתי שופטות

.מהניתוח

 לעומת אחוז טעויות דמינות השוואה בי� אחוז טעויות במילי#–בדיקת אפקט דמינות.9טבלה

 לא דמינותבמילי#

לא דמינות נותדמימילי# נבדק  מילי#
24.820.7הדנג

5.25.2)מספר אותיות(אור% ממוצע
19.823.2יונג

55.3)מספר אותיות(אור% ממוצע
314 מינג

54.3)מספר אותיות(צע אור% ממו
2932.5נונד

55.3)מספר אותיות(אור% ממוצע
12.318יגזו

5.35.6)מספר אותיות(אור% ממוצע
34.733.3יוזט

55.3)מספר אותיות(אור% ממוצע
30.925.6פחזט

5.25.5)מספר אותיות(אור% ממוצע
7.611.5 יפזמ

5.95.9)מספר אותיות(אור% ממוצע
11.59.5ברזמ

5.76)מספר אותיות(אור% ממוצע
1118דיזמ

5.25.7)מספר אותיות(אור% ממוצע
21.319.6 ביצוע ממוצע ברמת הקבוצה
5.25.4 אור% ממוצע ברמת הקבוצה

ההילא דמינותהביצוע במילי#, לא דמינות לדמינותאצל מינג נמצא הבדל מובהק בי� כתיבת מילי#

χ2(דמינותטוב יותר מהביצוע במילי# = 7.03, p = אפקט בכיוו� ההפו% מאפקט, כלומר)008.

 היה דומה מילי# דמינות ומילי# לא דמינותאצל הנבדקי# האחרי# הביצוע בכתיבת, הדמינות המקובל

. ולא נמצאו הבדלי# מובהקי#
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 סיכו# אפקטי# עבור כל הנבדקי#.10טבלה

אפקט
 אור%

תגובה אפקט
תלקסיקלי

מילי# קיימות
 לעומת תפל

אפקט
 תדירות

אפקט קטגוריה
 לקסיקלית

אפקט דמינות

×××××�הדנג
×××××�יונג
×××�×�מינג
×××××�נונד
×××××�יגזו
×××××�יוזט
×××××�פחזט
×××××�יפזמ
×××××�ברזמ
×××××�דיזמ

כל, טבלהבכפי שנית� לראות. מופיע סיכו# של האפקטי# שנבדקו בקרב כל הנבדקי10#בטבלה אצל

אצל. אפקט לקסיקלי ואפקט קטגוריה לקסיקלית, לא נמצאו אפקט תדירות, הנבדקי# נמצא אפקט אור%

של.ותנבדקת אחת נמצא הבדל מובהק בי� הביצוע במילות תפל למילי# קיימות ואפקט דמינ העדר#

זה, ואכ�. לאחר הלקסיקו�–אפקטי# לקסיקליי# מתאי# למיקומו של הבאפר במודל הכתיבה  , במחקר

. לא נמצאו אפקטי# אלונרכשתדיסגרפיית באפר כמו במחקרי# על

 מיקו# הטעויות במילה

ב , מילהמאפיי� נוס" בכתיבת# של נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי הוא מיקו# טעויות הבאפר

מרבית המחקרי# מדווחי# על נטייה גדולה יותר של הנבדקי# לביצוע טעויות באותיות האמצעיות

 ,Beeson & Rapcsak, 2002; Caramazza & Miceli(במילה לעומת האותיות הראשונות או האחרונות 

1990; Gvion & Friedmann, 2006; Jonsdottir et al. 1996; Posteraro et al., 1988; Tainturier & 

Rapp, 2004 .(גד, ישנ# מספר מחקרי# שמציגי# דפוס שונה של טעויות שלולפיו ישנה כמות לה

 ). Schiller et al, 2001; Tainturier & Caramazza, 1996(טעויות לקראת סו" המילה 

כדי לבדוק מה דפוס הטעויות של הנבדקי# במחקר זה ערכנו ניתוח של מיקו# הטעויות במילי#

נבדק הא# הטעות היתה באות הראשונה של מילת, טעות באפר שנכתבה ע# עבור כל מילה. נכתבוש

, שיכולי# פנימיי# נספרו כטעות פנימית אחת. באחת מהאותיות האמצעיות או באות האחרונה, המטרה

נית לקבוע הא# הטעות היא חיצוהיה כאשר לא נית�.שיכולי# חיצוניי# נספרו כטעות חיצונית ופנימית

בכאשר עשינו חישוב. או פנימית המילה הוצאה מהחישוב , האותיות מכל סוגכמותללא התחשבות

 טעויות באותיות 77%בממוצע קבוצתי היו, 97%�ל59%אחוז הטעויות באותיות האמצעיות נע בי�

לו ואי, א% מכיוו� שאותיות ראשונות ואחרונות מופיעות פע# אחת בכל מילה. האמצעיות של המילה

נעשה חישוב נוס" על ידי בדיקת, מספר� של האותיות האמצעיות משתנה בהתא# לאור% המילה

כלומר על ידי חלוקה של מספר הטעויות במספר האותיות שנמצאות בכל אחד, הפוטנציאל לטעות

.11התוצאות מוצגות בטבלה. מהמיקומי#
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שי.11טבלה  עור הטעויות במיקומי# השוני#מיקו# הטעויות במילה עבור כל נבדק והשוואת

 נבדק
אותיות
ראשונות

(%) 

אמצעיות מתו%
מספר אותיות

 (%)אמצעיות

אותיות
אחרונות

(%) 
 אחרונות�אמצעיות אחרונות�ראשונות אמצעיות�ראשונות

14.923.716.2 הדנג

24.220.216.7 יונג

15.425.728.2 מינג

14.224.434χ2 נונד = 6.57, p = .01χ2 = 15.19, p <
.0001

χ2 = 5.22, p = .02

10.722.310.7 יגזו

13.817.343.1χ2 יוזט = 27.36, p <
.0001

χ2 = 36.02, p < .0001

5.925.913.2χ2 פחזט = 11.62, p = .0007χ2 = 5.21, p = .02

021.15.4χ2 יפזמ = 9.17, p = .003χ2 = 4.77, p = .03

7.520.617.5χ2 ברזמ = 6.06, p = .01

8.320.410.8 דיזמ

ממוצע
קבוצתי

11.322.219.2T = 2, p = .003T = 5, p = .02T = 16.5, p = .28

אצל שבעה מהנבדקי# אחוז הטעויות באותיות האמצעיות היה גבוה מאחוז הטעויות באותיות

 נמצא הבדל מובהק בי� אחוזי הללו הנבדקי#ה מתו% שבעתאצל שלושו,הראשונות והאחרונות

אצל שניי# היה ג# הבדל מובהק בי� האותיות. הטעויות באותיות האמצעיות לאותיות הראשונות

אצל תשעה נבדקי# אחוז הטעויות הנמו% ביותר היה באותיות.האמצעיות לאותיות האחרונות

ל בי� אחוז הטעויות באותיות הראשונות לאחוז רק אצל יגזו לא נמצא הבד, הראשונות של המילה

. הטעויות באותיות האחרונות

אחוז הטעויות עלה, נמצא דפוס שונה של מיקו# טעויות) נונד ויוזט, מינג(אצל שלושה מהנבדקי#

כ% שאחוז הטעויות הקט� ביותר היה באותיות הראשונות של המילה ואחוז הטעויות, לאור% המילה

. באותיות האחרונות של המילההגדול ביותר היה

ברמת הקבוצה היה הבדל מובהק בי� הביצוע באותיות ראשונות לביצועי# באותיות אמצעיות

. בי� אותיות אמצעיות לאחרונותבביצוע לא היה הבדל, ואחרונות

 אמצעי קלט ופלט

ני# נוספי# לכ� קריטריו, הבאפר הגרפמי משתת" בתהלי% הכתיבה ללא תלות באמצעי הקלט או הפלט

לזיהוי פגיעה בבאפר הגרפמי ה# דפוס טעויות דומה ג# כאשר מדובר במטלות כתיבה שמערבות 

השימוש באמצעי קלט ופלט שוני# מאפשר לוודא כי הפגיעה אינה תוצאה. אמצעי קלט או פלט שוני#
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מו, של פגיעה במנגנוני# שוני# בתהלי% הכתיבה קדמי# או וכי הפגיעה היא אכ� בבאפר ולא בשלבי#

.מאוחרי# יותר

 השוואה בי� אמצעי קלט

על מנת לבדוק כי טעויות הכתיבה אינ� תוצאה של תקלה בקלט השמיעתי ושה� קורות ג# כאשר הקלט

שיו#: נבדקו אצל כל הנבדקי# ג# אמצעי קלט נוספי# כגו�, הוא מהמערכת הסמנטית או מקריאה

 תוצאות הנבדקי# במבדקי# אלו מפורטות בטבלה6.כתיבה ספונטנית והעתקה מעוכבת, תמונות בכתב

בי, אותיות6�4 רק מילי# באור% בניתוח נכללו. 12 �כדי לנטרל את השפעת האור% על ההבדל

. הביצועי#

 השוואה בי� אמצעי קלט שוני#– אותיות6�4אחוז טעויות באפר מתו% מילי# בנות.12טבלה

ס שיו# תמונות בכתב כתיבה נבדק  העתקה מעוכבת פונטניתכתיבה
20.917.4-30הדנג
--14.912יונג
 מילי# בלבד אבל דפוס2225.8-8מינג

טעויות דומה
24.630.936.431.3נונד
6.309.76.3יגזו
28.125.3-27.3יוזט
25.311.610.725פחזט
5.23.9-0יפזמ
10.26.510.920.8ברזמ
-10.613.914.7 דיזמ

א". אצל א" אחד מהנבדקי# לא נמצאו הבדלי# מובהקי# בי� אמצעי הקלט השוני# יגזו לא ביצע

מ שאר של טעות באפר במטלת שיו# בכתב א% התמונות שהוא התבקש לשיי# היו תמונות שונות

בל13הנבדקי# והמבדק כלל  ש,ת אותיו5�ל3בד שאורכ� נע בי� מילי# כמעט לא מבצע יגזו ומכיוו�

לטעויות באפר   השיו# לא היינו מצפי# לטעויות באפר במבדק אותיות7�במילי# שאורכ� מתחת

.בכתב

 השוואה בי� אמצעי פלט

כדי לוודא כי הטעויות שהופיעו אצל הנבדקי# אינ� תוצאה של פגיעה בשלבי# פריפריאליי# של

ה ידתהלי% הכתיבה השווינו בי� יכולות פה ובאיות באמצעות�באיות בעל, איות של הנבדקי# בכתב

13.7תוצאות הנבדקי# מוצגות בטבלה,)הקלדה או כרטיסיות ע# אותיות(שימוש באותיות נתונות 

.לא כל הנבדקי# ביצעו את כל המטלות6
.מבדקי# אלו לא הועברו ליונג ויגזו7
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 השוואה בי� אמצעי פלט שוני#– אותיות6�4אחוז טעויות באפר במילי# בנות.13טבלה

פה כתיבה ידנית נבדק נת איות בעל  ונות אותיות
20.932.417.6הדנג

א%, מילי# בלבד9אייתה22מינג
 דפוס טעויות דומה

-

24.620.917.2נונד

28.114.121יוזט

-25.343.9פחזט

5.28.61.4יפזמ

5.91610.6ברזמ

10.6-38.5דיזמ

את אחוז הטעויות הגבוה ביותר עבור כל נבדק*  התאי# הצבועי# מסמני#

, השמטות, וגי הטעויות במטלות אלו היו דומי# לטעויות שנעשו בכתיבה ידנית וה# כללו החלפותס

אצל פחזט אחוז הטעויות באיות בעל פה היה גבוה באופ� מובהק. הוספות ושיכולי# של אותיות

χ2,לעומת אחוז הטעויות בכתיבה ידנית = 5.53, p = היה אצל יוזט אחוז הטעויות שנעשו בעל פה . 02.

χ2,נמו% באופ� מובהק לעומת אחוז הטעויות שנעשו בכתיבה ידנית = 5.49, p = אצל דיזמ אחוז.02.

, הטעויות שנעשו בעזרת אותיות נתונות היה גדול באופ� מובהק מאחוז הטעויות שנעשו בכתיבה ידנית

χ2 = 10.97, p = .003.

לראות כי הקושי באיות לא מופיע רק בכתיבה על פי ניתוח אופני הפלט השוני# אצל כל הנבדקי# נית�

. ולכ� אפשר להסיק כי הפגיעה אינה פגיעה מוטורית או פגיעה ברמת האלוגר", ידנית

 מבדקי קריאה

וא# כ� מה סוג, מבדק סינו� קריאה תלת� הועבר לנבדקי# על מנת לבחו� הא# יש לה# קשיי קריאה

שהועברה, הגרסה הקודמת(י# בגרסתו החדשה מיל136 המבדק כולל. הטעויות שמופיעות אצל#

ה�). מילי128#כללה, לחלק מהנבדקי# וה�, ממגוו� קטגוריות לקסיקליותו, באורכי# שוני#המילי#

 מוצגי# דפוסי הטעויות העיקריי# בקריאה14בטבלה.מיועדות לזיהוי תתי סוגי# של לקויות קריאה

ש, שנמצאו אצל כל הנבדקי# ל טעויות שאחוז הטעויות היה בה� נמו% יותר סווגו קטגוריות נוספות

.כאחר
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 אחוז טעויות מתו% מילי#–קריאת מילי# בודדות.14טבלה

 נבדק
כ טעויות"סה
 ביקורת' קב

כ טעויות"סה
קריאת
 ממיר

 שיכולי#
)מתו% מילי# נדידיות(

 אחרנגלקטויזואלי קשבי

 חסר-8הדנג

 יונג
30

)9%ללא ממיר(
42.2

)29%לא ממירל(
13.318.8-0.8-18.8

 מינג
30

)9%ללא ממיר(
84.4

)36%ללא ממיר(
48.916.78.94.46.72.2

786.732.85.510.98.62.325.8 נונד
435.322.813.84.40.70.72.9 יגזו
249.221.83.136.778.60.8 יוזט

233.15.916.9 פחזט
)לי#מתו% כל המי(

2.2--11.8

----15.54.71.6 יפזמ
0.7---16.63.73.1 ברזמ
--15.53.13.1-0.8 דיזמ

בי� הנבדקי# היה הטעויות א% שיעור ופיזור, אצל כל הנבדקי# נמצאו טעויות בקריאת מילי# בודדות

בעוד שאצל, אחוז טעויות6.6�ל5.5אצל המבוגרי# אחוז הטעויות היה נמו% יותר ונע בי�. שונה

מאצל כל הכללי אחוז הטעויות. 86.7�ל33.1הצעירי# אחוזי הטעויות נעו בי�  הנבדקי# היה אחד

t(גבוה באופ� מובהק מאחוז הטעויות אצל קבוצת ביקורת מותאמת בגיל  > 4; p ≤  קבוצת.)001.

ג # מורגלי# בקריאה ללא ניקוד כפי שאינ, כללה תלמידי# בתחילת שנת הלימודי#' הביקורת בכיתה

לכ� בקבוצת גיל זו ההשוואה בי� אחוזי הטעויות נעשתה ללא טעויות, שהיה ברשימה שהוצגה בפניה#

א% אצל כול# הופיעו טעויות, דפוס הטעויות השתנה בי� הנבדקי#. שמאפיינות קריאת ממיר

אותיות שמאפיינות פגיעה בנתח וטעויות של שיכול, פונמי�שמאפיינות קריאה דר% הממיר הגרפמי

. טעויות ויזואליות וטעויות נגלקט, אצל חלק מהנבדקי# הופיעו בנוס" ג# טעויות קשביות. הויזואלי

. השמטות והוספות של אותיות,לא הופיעו אצל הנבדקי# טעויות של החלפותשכמעט

זה, תפלבנוס" למבדק קריאת מילי# בודדות הועבר לנבדקי# ג# מבדק קריאת מילות תוצאות מבדק

.15מוצגות בטבלה 

על פי אבחו� דידקטי שהיא עברה באותה תקופה נמצאו אצלה קשיי קריאה במילי#, להדנג לא הועברו מבדקי קריאה8
ב, קיימות ובמילות תפל . ידינו מידע על אחוז וסוג הטעויותא% אי�
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 אחוז טעויות מתו% מילי#–מילות תפל קריאת.15טבלה

t(ביצעו באופ� מובהק פחות טוב מקבוצת ביקורת מותאמת בגיל כל הנבדקי# מלבד יפזמ > 4, 

p < t(58) = 1.41, p: יפזמ()001. = # ע# דיסגרפיית מכיוו� שדווח במספר מחקרי# על נבדקי.)081.

. נו בי� הביצוע של הנבדקי# בשתי המטלותיהשוו, באפר גרפמי נרכשת וקושי בקריאת מילות תפל

.16תוצאות ההשוואה מוצגות בטבלה

 השוואת אחוזי טעויות בי� מילי# קיימות לתפל.16טבלה

 מובהקות סטטיסטית תפל קיימות נבדק

 ונגי
42.2

)54/128(
66.7

)20/30(χ2 = 5.85, p = .02

 נונד
86.7

)111/128(
76.7

)23/30(

 יגזו
35.3

)48/136(
26.7

)8/30(

 יוזט
49.2

)63/128(
43.3

)13/30(

 פחזט
33.1

)45/136(
60

)18/30(χ2 = 7.56, p = .0006

 יפזמ
5.5

)7/128(
6.7

)2/30(

 ברזמ
6.6

)9/136(
16.7

)5/30(

 דיזמ
5.5

)7/128(
23.3

)7/30(χ2 = 9.6, p = .002

על פי ההשוואה בי� אחוזי הטעויות במילי# קיימות למילות תפל נית� לראות כי רק אצל שלושה

 אצל שלושת# הבדל זה בא לידי ביטוי באחוז.נבדקי# היה הבדל מובהק בביצוע בי� שני הסוגי#

 את סוגי הטעויות אצל כאשר בודקי#. טעויות גדול יותר במילות תפל בהשוואה למילי# קיימות

. למינג לא הועבר מבדק קריאת מילות תפל מכיוו� שהיא סירבה לבצע אותו9

כ טעויות"סה נבדק
 ביקורת' קב

 אחר ויזואלי שיכולי#כ טעויות"סה

 חסר- הדנג

366.736.7-30 יונג
 חסר-9מינג

376.713.33033.3 נונד
32720-6.7 יגזו
343.3-13.330 יוזט
36046.7-13.3 פחזט
--26.76.7 יפזמ
--216.716.7 ברזמ
223.320-3.3 דיזמ
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שלושת הנבדקי# האלו נית� לראות כי אצל שלושת# אחוז הטעויות של שיכולי# במילות תפל היה

.גבוה יחסית לאחוז השיכולי# שה# ביצעו במילי# קיימות

ג#, בנוס" לקושי בכתיבה, תוצאות אלו מצביעות על כ% שלכל הנבדקי# שהשתתפו במחקר זה ישנו

 אצל כל הנבדקי# מופיעות.ל סוגי הדיסלקסיה שנמצאו אינ# זהי# עבור כל הנבדקי#אב,קושי בקריאה

ואצל חלק# יש אחוז גבוה,)פונמי�קריאה דר% הממיר הגרפמי(טעויות שמאפיינות דיסלקסיית שטח

אצל יוזט נמצא אחוז גבוה של טעויות שמצביעות. שמאפייני# דיסלקסיית שיכול אותיות, של שיכולי#

של(ה של דיסלקסיה קשבית על קיומ לניתוח מפורט של סוג הדיסלקסיה של יוזט ראו את מחקר�

Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2008 �נבדק YO.( %ממצאי# אלו מספקי# הוכחה נוספת לכ 

וג# כאשר אצל נבדקי# שוני# מופיע, שיכולה להיות דיסוציאציה בי� סוג הדיסגרפיה לסוג הדיסלקסיה

ד כי, יסגרפיהאותו סוג .מאפייני הקריאה שלה# יהיו זהי#אי� זה אומר

 מבדקי זיכרו�

בטבלה.17התוצאות מוצגות בטבלה, לשבעה מהנבדקי# הועברו מבדקי# לבדיקת זיכרו� לטווח קצר

. מופיעות ג# תוצאות של נבדקי ביקורת

 תוצאות מבקי זיכרו� לטווח קצר והשוואה לקבוצת ביקורת.17טבלה

Digit 
span

Digit 
span 
ביקורת

מילי#
קצרות

)בסיסי(

מילי# קצרות
) בסיסי(

ביקורת

מילי#
ארוכות

מילי#
ארוכות
ביקורת

מילות
 תפל

מילות תפל
 ביקורת

מילי# דומות
 לוגיתפונו

מילי# דומות
 לוגיתפונו

ביקורת
44.633.92333.6--הדנג

 נמצאה רמה נמוכה מהמצופה לגילה,)#מבח� זיכרו� מספרי(הועבר מבח� אסטו�יונג

------44.6--מינג

54.84.54.63.53.92333.6נונד

45.8955.1444.3223.3533.94יוזט

4.55.4244.633.3544.5--יפזמ

--57.245.4234.623.35ברזמ

 בהק משל קבוצת הביקורתהתאי# הצבועי# מסמני# ביצועי# נמוכי# במו*

א% רק בחלק, הביצוע של כל הנבדקי# היה נמו% במרבית הקטגוריות מהביצוע של קבוצת הביקורת

 אצל הדנג היה הבדל מובהק בספא� מילי# ארוכות. נמצא הבדל מובהקמבדקי# מה

)t(9) = 2.3.2, p =   ,t(9) = 3.13( יוזט היה הבדל מובהק בספא� מילות תפל אצל,)046.

p = t(8) = 2.97, p(ובספא� מילי# דומות פונולוגית,)006. = אצל ברזמ נמצא ביצוע נמו% בכל ).009.

t(51) = 2.16, p;:ספרות(הספאני# שנבדקו  = t(51) = 1.98, p;: בסיסי018. = : ארוכות026.

;t(18) = 2.29, p = t(65) = 2.63, p: תפל017. = נ).005. מו% מהביצוע של הביצוע של יפזמ היה

. א% לא באופ� מובהק, קבוצת הביקורת
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 דיו�

עד, לאחר פגיעה מוחית, דיסגרפיית באפר גרפמי דווחה בספרות אצל נבדקי# ע# דיסגרפיה נרכשת א%

במחקר זה אותרו עשרה נבדקי#. כה טר# דווח על מקרי# של דיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותית

עשרת הנבדקי# שהוצגו במחקר זה הראו. פגיעה בבאפר הגרפמיבגילאי# שוני# שכתיבת# מאפיינת 

מאפייני כתיבה דומי# למאפייני הכתיבה שדווח עליה# אצל נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי 

ובאפקט, שיכולי# והוספות של אותיות, החלפות, כתיבת# של הנבדקי# התאפיינה בהשמטות. נרכשת

י# שדווחו בנוגע לנבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי ממצאי# אלו תואמי# לממצא. אור% בולט

 ). Cipolotti et al., 2004; Rapp, 2005(נרכשת בשפות שונות 

 דפוס הטעויות

מנגנו� זהות שאחראי על יצירת אקטיבציה לאותיות, מניחי# כי לבאפר הגרפמי שני מנגנוני# שוני#

הא, המרכיבות את המילה ותיות לפי הסדר המתאי# מתו% האותיות ומנגנו� סדר שאחראי על בחירת

 & Houghton, Glasspool, & Shallice, 1994; McCloskey et al., 1994; Rapp(שעברו אקטיבציה 

Kong, 2002 .( #טעויות שמאפיינות פגיעה לפחות באחד משני מנגנוני# אלו נמצאו אצל כל הנבדקי

 ,Annoni et al., 1998; Blanken, Schafer, Tucha, & Lange(ע# דיסגרפיית באפר גרפמי נרכשת 

1999; Gvion & Friedmann, 2006; Kan et al., 2006; Kokubo et al., 2001; Sage & Ellis, 2004 .(

, החלפות(ג# אצל הנבדקי# שהוצגו במחקר זה היו טעויות שמתאימות לפגיעה ה� במנגנו� הזהות 

ונ(וה� במנגנו� הסדר) השמטות והוספות  אצל מרבית הנבדקי# רוב טעויות הבאפר.)דידותשיכולי#

 מרבית הטעויות היו אצלוש)יפזמ( א% היה נבדק אחד,היו טעויות שמקור� בפגיעה במנגנו� הזהות

כי אלוהטעויות אלו מעידהדיסוציאציה בי�. שמעידות על פגיעה במנגנו� הסדר, טעויות של שיכולי#

. ולהוביל לטעויות שונות אצל נבדקי# שוני#, גע באופ� נפרדשני מנגנוני# נפרדי# שיכולי# לכ� להיפ

 טעויות שמאפיינות כתיבה דר% היהדפוס נוס" של טעויות שהופיע אצל כל הנבדקי# במחקר זה

מכיוו� שקשיי הכתיבה של הנבדקי# הופיעו אצל#ש יתכ�.)דיסגרפיית שטח(גרפמי�הממיר הפונמי

וה#,ר פג# ביכולת# למלא את הלקסיקו� האורתוגרפיכבר מתחילת תהלי% רכישת הכתיבה הדב

ה אצל כל הנבדקי# הופיעו שני סוגי. לקסיקלי לצור% איות מילי#�תתנאלצי# להסתמ% ג# על המסלול

אלו, או בדיסגרפיית שטחהא# מקור� בדיסגרפיית באפר גרפמיטעויות נוספי# שלא נית� לקבוע 

 ראו גביעו�–דיסקרביה(פות קוליות של אותיות טעויות של השמטת תנועות וטעויות של החל

מכיוו� שלא יכולנו לקבוע בוודאות איזה אחוז מתו% השמטת התנועות ומהחלפות ). 2007, ופרידמ�

ולכ� יתכ� כי אחוז, לא החשבנו אות� כטעויות באפר, א# בכלל, הקוליות נובעת מפגיעה בבאפר

.טעויות הבאפר בפועל היה גבוה יותר

 אפקטי#

, הוא קיומו של אפקט אור% מאפיי� עיקרי בכתיבת# של נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי נרכשת

מכיוו� שככל שהמילה ארוכה יותר כמות הפריטי# שהבאפר צרי% להחזיק גדולה יותר והייצוגי#

 ,Caramazza et al., 1987; Glasspool & Houghton(הגרפמיי# צריכי# להישמר בבאפר זמ� רב יותר 
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 ג# אצל עשרת הנבדקי# במחקר זה נמצא אפקט אור% שבא לידי ביטוי בטעויות באפר,ואכ�).2005

 הפער בקרב הנבדקי# בי� אחוזי הטעויות במילי# בנות שתי.רבות יותר ככל שהמילי# ארוכות יותר

הבאפר הגרפמי. 79%�ל20%אותיות לאחוזי הטעויות במילי# בנות תשע אותיות ומעלה נע בי�

לכ� בניגוד לאפקט, ממוק# לאחר לקסיקו� הפלט האורתוגרפי והוא משות" לשני מסלולי הכתיבה

לא מצפי# לקיומ# של אפקטי#, שהוא אחד מהמאפייני# המסמני# פגיעה בבאפר הגרפמי, אור%

 כתיבת# של הנבדקי# לא אמורה להיות מושפעת.נוספי# אצל נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי

 א% מחקרי#,)Cipolotti et al., 2004(' דמינ.ת וכו, תדירות, רגולריות: סיקליי# שוני# כמוממשתני# לק

שוני# דיווחו על נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי אשר נמצאו אצל# אפקטי# לקסיקליי# שוני#

 ;McCloskey et al., 1994; Miceli et al., 1995; Sage & Ellis, 2004(בנוס" לאפקט אור% 

Shallice et al., 2000; Schiller et al., 2001; Tainturier & Caramazza, 1996; .( לכ� הועלתה השערה

כאשר כל אחד מהסוגי# נובע מפגיעה במנגנו�, סוגי# של דיסגרפיית באפר גרפמי�לפיה ישנ# שני תתי

הגרפמות כ� ההנחה היא שכאשר הפגיעה היא במנגנו� האקטיבציה של זהות. אחר של הבאפר הגרפמי

לא, יופיעו אפקטי# לקסיקליי# בכתיבה ואילו כאשר הפגיעה היא במנגנו� סדר האותיות הכתיבה

 ). Buchwald & Rapp, 2004; Rapp & Kong, 2004( תושפע מאפקטי# לקסיקליי#

במחקר הנוכחי בדקנו הא# אפקטי# לקסיקליי# שוני# השפיעו על טעויות הבאפר בכתיבת# של

% עשרת הנבדקי# שהשתתפו במחקר רק אצל נבדקת אחת נמצאו שני אפקטי# מתו.י#בדקהנ

אצל א" אחד. אפקט דמינות וטעויות רבות יותר במילות תפל לעומת מילי# לקסיקליות: לקסיקליי#

יתכ� שדפוס. או אפקט קטגוריה לקסיקליתלקסיקליאפקט, מהנבדקי# לא נמצא אפקט תדירות

זההטעויות השונה מבחינת השפעת# ובמחקרי#, של האפקטי# שנמצא אצל אחת מהנבדקות במחקר

הראשונה היא פגיעה בבאפר שאינה מושפעת מאפקטי#, שוני# מעיד על שני סוגי# נפרדי# של פגיעה

שכ� מושפעת, והשנייה היא פגיעה בקשר שבי� לקסיקו� הפלט האורתוגרפי לבאפר, לקסיקליי#

. מאפקטי# לקסיקליי# שוני#

ט וקלטאופני פל

הבאפר הגרפמי משמש כשלב מעבר בי� התהליכי# המרכזיי# של הכתיבה לפריפריאליי# ולכ�

 ,Beeson & Rapcsak(דיסגרפיית באפר גרפמי מופיעה ללא קשר לאופני הקלט או הפלט הנבדקי# 

2002; Schiller et al., 2001 .( 

ורי ושה� מופיעות ג# כאשר סוג כדי לוודא כי טעויות הכתיבה אינ� תוצאה של תקלה בקלט האודיט

 שיו#–קלט סמנטי(הועברו לנבדקי# מטלות שונות שעירבו סוגי# שוני# של קלט, הקלט משתנה

של). העתקה מעוכבת–קלט ויזואלי, כתיבה ספונטנית, תמונות בכתב כאשר בדקנו את יכולת האיות

היו דומי# לביצוע במטלות הנבדקי# במטלות שלא מערבות קלט אודיטורי ראינו כי ביצועיה# 

א#, משמע.באפר ומבחינת דפוס הטעויותהההכתבה מבחינת אחוז טעויות  שהליקוי אינו בקלט כי

.בפלט הכתיבה

על מנת לבדוק כי מקור� של הטעויות בכתיבה אינו פגיעה בשלבי# פריפריאליי# יותר בתהלי% פלט

). איות בעל פה והקלדה(כתיבה ידנית נבדקו ג# מטלות שאינ� דורשות) רמת האלוגר"(הכתיבה 

אצל כל הנבדקי# היה דפוס טעויות דומה לזה שנמצא, בבדיקה של מטלות המערבות אופני פלט שוני#
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 הטעויות במטלות איות בעל פה היו שוני# באופ� מובהקיאצל שניי# מהנבדקי# אחוז. בכתיבה ידנית

ת היה גבוה יותר ואילו אצל השני אחוז א% אצל אחד מה# אחוז הטעויו, ממטלות שעירבו כתיבה

, בעבריתלדעתנו נית� להסביר הבדל זה בכ% שמטלת איות בעל פה היא חריגה, הטעויות נמו% יותר

) שביצע פחות טעויות איות( יוזטכאשר, לעומת זאת. ולכ� הנבדקי# ביצעו בה טעויות רבות יותר

יתכ�, ג# חזר עליה תו% כדי תהלי% האיותו, התבקש לאיית בעל פה הוא אמר כל מילה מספר פעמי#

, ובכ% להפחית את העומס על הבאפר, שפעולה זו סייעה לו לחלק את המילה לחלקי# קטני# יותר

, אצלו נמצא קושי רב יותר באיות מילי# בעזרת אותיות נתונותשדיזמ היה היחיד. ולבצע טוב יותר

במהל% המטלה הוא היה, בהקלדה על מחשבמטלה זו הועברה לו בעזרת כרטיסיות של אותיות ולא

חיפוש זה של כל אחת, צרי% למצוא את האות הנכונה מבי� הכרטיסיות שהופיעו מולו על השולח�

מהאותיות לקח זמ� ויתכ� שהיה לו קושי להחזיק את המילה בבאפר למש% פרק הזמ� הנדרש ולכ� 

.ביצע אחוז רב יותר של טעויות במטלה זו

ומה באופני הקלט והפלט והעובדה שלא היו כמעט הבדלי# מובהקי# בי� ביצועי דפוס הטעויות הד

–הנבדקי# במטלות השונות מספק הוכחה לכ% שהפגיעה אצל כל הנבדקי# אינה פגיעה פריפריאלית 

. ותומכת בממצאי# האחרי# שמוכיחי# כי הפגיעה הינה פגיעה בבאפר הגרפמי, מוטורית או אודיטורית

 מיקו# הטעויות

 דפוס.שני דפוסי# שוני# של מיקו# טעויות נמצאו אצל נבדקי# ע# דיסגרפיית באפר גרפמי נרכשת

ראשו� הוא אחוז גבוה יותר של טעויות באותיות האמצעיות של המילה לעומת אחוז הטעויות באותיות

 & Beeson & Rapcsak, 2002; Caramazza & Miceli, 1990; Gvion(הראשונות והאחרונות 

Friedmann, 2006; Jonsdottir et al., 1996; Posteraro et al., 1988; Tainturier & Rapp, 2004 .(

דפוס שני שנמצא הוא כמות גדלה של טעויות לאור% המילה כ% שהאותיות האחרונות פגועות יותר 

 ;Sage & Ellis, 2004; Schiller et al., 2001(מהאמצעיות והאמצעיות פגועות יותר מהראשונות 

Tainturier & Caramazza, 1996 .(#אצל שבעה, במחקר זה מציגי# את שני הדפוסי# הללוג# הנבדקי

בעוד שאצל שלושת הנבדקי# הנותרי# אחוז, מהנבדקי# נמצא אחוז טעויות גבוה יותר באמצע המילה

. כ% שהאותיות האחרונות היו הפגועות ביותר, הטעויות עלה לאור% המילה

קיומו של אפקט אור% והעדר# של אפקטי#, סוגי הטעויות שבוצעו� של הנבדקי# דפוס הכתיבה

מיקו# הטעויות במילה ודפוס טעויות דומה במגוו� אופני קלט ופלט מובילי# אותנו, לקסיקליי#

ומאפייניה דומי# מאוד למאפייני הפגיעה, למסקנה שדיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותית אכ� קיימת

. הנרכשת

 אה ודיסגרפיית באפר קרי

כל, על מנת לבחו� את מאפייני הקריאה של הנבדקי# במחקר זה העברנו לה# מבדק סינו� קריאה אצל

ש. הטעויות היה שונה מנבדק לנבדק א% דפוס, הנבדקי# נמצא קושי בקריאה מספר מחקרי# מכיוו�

ב  ;Annoni et al., 1998(קושי בקריאת מילות תפל מדווחי# על דיסגרפיית באפר גרפמי שמלווה

Caramazza & Miceli, 1990; Gvion & Friedmann, 2006; Miceli et al., 1995; Sage & Ellis, 
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2004; Schiller et al., 2001(,#השווינו ג# אצל הנבדקי# במחקר זה בי� אחוזי הטעויות בקריאת מילי

בק, רגילות ומילות תפל ריאת מילות תפל לעומת מילי# רק אצל שלושה מהנבדקי# היה קושי מובהק

.קיימות

 היו טעויות של שיכול חלק#אצל, אצל כל הנבדקי# היו טעויות קריאה שמאפיינות דיסלקסיית שטח

בבאחוז, אותיות בשמצביע על פגיעה ) יוזט( ואצל אחד הנבדקי#,נתח הויזואליפונקצית מיקו# אותיות

אצש א% כמעט,נמצאה דיסלקסיה קשבית .ל# טעויות הדומות לטעויות הכתיבה שלה#לא הופיעו

 סוגי הטעויות העיקריי#–החלפות והוספות של אותיות, היה אחוז קט� מאוד של השמטות,כלומר

. שנמצאו בכתיבה

דפוס הקריאה של הנבדקי# מהווי# תמיכה נוספת לכ% שדיסלקסיות ודיסגרפיות לגבי ממצאי# אלו

 זה אומר שאצל אותו נבדק יופיעו טעויות דומות בקריאה יכולות להופיע באופ� מקביל א% אי�

. כלומר דיסגרפיה מסוג מסוי# יכולה להיות מלווה בדיסלקסיה מסוג אחר ולהיפ%, ובכתיבה

ראינו כי הנבדקי# במחקר זה ביצעו באופ� דומה לנבדקי# שדווחו כבעלי פגיעה נרכשת, לסיכו#

יבת# של עשרת הנבדקי# שהצגנו מספקי# הוכחה בכתדפוס הטעויות והאפקטי#,ר הגרפמיבבאפ

שמאפייניה דומי# למאפייני# של דיסגרפיית באפר, לקיומה של דיסגרפיית באפר גרפמי התפתחותית

מחקר זה מצטר" לשורה של מחקרי# שמראי# כי דפוסי פגיעות שוני# שמופיעי# אצל. גרפמי נרכשת

.ב נבדקי# ע# לקויות התפתחותיותנבדקי# ע# פגיעות נרכשות ניתני# לאיתור ג# בקר
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