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 תקציר

בין מילים בעלות  הסמנטית הקרבה מידת של ההשפעה את לבחון הייתה הנוכחי המחקר של מטרתו

קוראים בעלי דיסלקציה תוך  בקרב, ומפורש סמוי, מורפולוגי ידע על (קשר מורפולוגי )שורש זהה

 השוואה לקוראים תקינים, באופנות השמיעתית. 

וא ידע על יחידות המשמעות הקטנות ביותר בשפה ועל אופן הצטרפותן ליצירת ידע מורפולוגי ה

מילים. ממצאי מחקרים קודמים מצביעים כי במהלך התהליך של זיהוי מילים מתרחש פירוק 

מורפולוגי אוטומטי באמצעות חילוץ מורפמת השורש. תהליך זה משקף ידע מורפולוגי סמוי. הכרת 

לי. במקביל לידע המורפולוגי הסמוי, אאופן ארגון הלקסיקון המנטלהבנת  עשויה לתרוםידע זה 

קיים גם ידע מורפולוגי מפורש, הבא לידי ביטוי ביכולת לזהות את המרכיבים המורפולוגיים במילה 

ולתפעל אותם באופן מודע. ידע זה קשור להתפתחותם של יכולת הקריאה, של איות נכון ושל 

להבנת אופן השימוש המכוון בידע המורפולוגי  עשויה לתרוםזה הרחבת אוצר המילים. הערכת ידע 

  לשם ניתוח מילים והפקתן.

בהתאם למטרות המחקר, הסקירה הספרותית התמקדה במחקרים אשר בחנו ידע מורפולוגי, 

מפורש וסמוי, הן בקרב קוראים בעלי דיסלקציה והן בקרב קוראים תקינים. עד כה לא נערכו 

בין מילים על הידע המורפולוגי  הסמנטית הקרבה מידתשל ההשפעות מחקרים אשר בחנו את 

הסמוי והמפורש בקרב קוראים בעלי דיסלקציה, ובכך ייחודו של מחקר זה. בחינת השפעות אלו, 

תוך השוואה בין קוראים בעלי דיסלקציה ובין קוראים תקינים, עשויה לשפוך אור על אופן ארגונו 

ונות )סמוי ומפורש(. זאת ועוד, בחינה זו עשויה לתרום להבנת של הידע המורפולוגי ברמות הש

הבנה , ומתארגן מתהווה שלהם המורפולוגי הידע כיצדהקשיים של קוראים בעלי דיסלקציה ולשקף 

 .להקל במציאת פתרונות לקשיים שבהם הם נתקליםהעשויה 

עלות קשר השפעת הסמנטיקה נבחנה באמצעות תפעול מידת הקרבה הסמנטית בין מילים ב

הסמוי  – המורפולוגי ידעשל הרמות המורפולוגי )שורש זהה( בשתי משימות המשקפות את שתי 

 המוגדרים נבדקים 21 –( נשים 25, גברים 15) סטודנטים 40והמפורש. בשתי המשימות השתתפו 

 .35-ל 19 בין נע הנבדקים גיל טווח. דיסלקציה בעלי קוראים נבדקים 19-ו תקינים קוראים

ימה הראשונה נבחן הידע המורפולוגי הסמוי באמצעות מטלת החלטה לקסיקלית במש

בפרדיגמת ההטרמה בטווח הקצר. מטרת המשימה הייתה לבדוק כיצד הקשר הסמנטי בין מילים 

תורם למהירות ולדיוק בזיהוי מילים )אפקט הטרמה מורפולוגי(. במשימה השנייה נבחן הידע 

ת אנלוגיות מורפולוגיות. מטרת המשימה הייתה לבדוק כיצד המורפולוגי המפורש באמצעות מטל



לאחוזי וקשור הקשר בין זוגות מילים בעלות שורש משותף תורם למהירות ולדיוק בפתרון אנלוגיות 

 השגיאות שביצעו הנבדקים. כל המשימות נדגמו בקרב אותם נבדקים ונעשו באופנות השמיעתית. 

ם בעלי דיסלקציה המאפיינים הסמנטיים השפיעו על תוצאות המחקר מלמדות כי בקרב קוראי

היכולות המורפולוגיות, הן הסמויות והן המפורשות. במשימה הראשונה אשר בחנה את הידע 

המורפולוגי הסמוי, נמצא כי בקרב קוראים בעלי דיסלקציה התקבל אפקט הטרמה מורפולוגי 

, בקרב הקוראים התקינים מובהק רק כאשר המילים היו בעלות קרבה סמנטית. לעומת זאת

התקבל אפקט הטרמה מורפולוגי מובהק ללא תלות במאפיינים הסמנטיים של המילים. תוצאות 

לא נמצאו דומות התקבלו במשימה השנייה אשר בחנה את הידע המורפולוגי המפורש. במשימה זו 

ים חלקו קשר בקרב קוראים תקינים הבדלים מובהקים בדיוק ובזמני התגובה בין התנאי שבו המיל

לעומת זאת, בקרב הקוראים בעלי  סמנטי קרוב ובין התנאי שבו המילים חלקו קשר סמנטי רחוק.

 דיסלקציה נמצאו מידת דיוק גבוהה וזמן תגובה קצר רק בתנאי שבו המילים היו קרובות סמנטית.

ממצאים אלו מלמדים שקוראים בעלי דיסלקציה נשענים על מאפיינים סמנטיים המעורבים 

סמנטיים( של הידע המורפולוגי, בעוד שאצל קוראים -בשלבי ההתפתחות הראשוניים )מורפו

 תקינים יכולת העיבוד של מילים נסמכת על ידע מורפולוגי מבני מופשט. 

גם מניתוח סוגי השגיאות עולים ממצאים המצביעים על אופן תהלוך מורפולוגי שונה בין שתי 

קה ידע מורפולוגי מפורש, באנלוגיות שבהן המילים היו במטלת האנלוגיות אשר בדהקבוצות. 

קרובות סמנטית נמצא בקרב הקוראים בעלי דיסלקציה מספר נמוך יותר של שגיאות מסוג "לא 

ממצאים אלה מעידים על מורפולוגיות" מאשר באנלוגיות שבהן המילים היו רחוקות סמנטית. 

  ובשימוש מכוון בהם.וגים מורפולוגיים ייצ בזיהויראים בעלי דיסלקציה וקשל  יכולת נמוכה

חינוכית. מבחינה תיאורטית, בדיקת -לממצאי המחקר תרומה תיאורטית ותרומה מעשית

 הידעההשפעות הסמנטיות על הידע המורפולוגי ברמות השונות תורמת להבנת הדרך שבה 

 מבחינה. ניםתקי לקוראים בהשוואה דיסלקציה בעלי קוראים בקרב ומתארגן מתהווה המורפולוגי

 מוקדי של מובחן באיתור לסייע עשויה המורפולוגי הידע לש התפקיד הבנת, חינוכית-מעשית

 בקידום יסייעו אשר התערבות כלי בפיתוח לכך ובהתאם, דיסלקציה בעלי קוראים של הקשיים

 . אלה קוראים של הנקרא והבנת קריאה, איות היכולות

 


