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דיסלקציה
דיסלקציה הנה לקות למידה התפתחותית ספציפית שמתבטאת בקושי ברכישת
הקריאה ו\או הכתיבה ובבסיסה חסך פונולוגי )באחד או יותר מהבאים-תפיסת
דיבור,פונולוגיה,מודעות פונמית שיום וזיכרון(.
קריאה נבנית על התפתחות מוקדמת של השפה הדבורה ולכן ,כאשר קיימת לקות
קריאה ,ניתן לשער ,כי קיימים קשיים בתפקודים שפתיים ו\או תפקודים חזותיים
הקולטים דפוס כמו גם התפקודים המקשרים ביניהם .בתהליך קריאה מתורגמים
ומקודדים הסמלים הגרפיים )גרפמות( לצלילים )פונמות( ולאור מחקרים עדכניים
בבסיס הלקות קושי שפתי ולא חזותי .
דיסלקציה התפתחותית קיימת כאשר הקריאה אינה מתפתחת או לא מגיעה לרמה
מספקת או שמבוצעת עם קושי רב מאוד ובנוסף שנמצא כי טיפול ממוקד על ציר
זמן לא הביא לשיפור.
הבסיס ללקות הינו נוירולוגי ואינטריזי לפרט -כלומר המאובחן מראה פערים בתוך
עצמו במיומנויות ויכולות.
הבסיס הקוגניטיבי לדיסלקציה

קשור בכשל התפתחותי

בבניית ייצוגיים

פונולוגיים  -בעיה בסיסית ביכולת לפתח רגישות לצלילים בשפה והנה לקות מולדת.
דיסלקציה שהנה לקות בקריאה תבוא לידי ביטוי בתפקודים לימודיים כגון קריאת
מילים וזיהויים ,איות ,הבנת הנקרא והבעה בכתב .יחד עם זאת ,יש לזכור שישנם
הפרעות שאינן לקות למידה אולם מקרינות ומשפיעות על הלקות הקיימת דוגמת-
תפקודיים קשביים וזיכרון עבודה .
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דיסלקציה טהורה הנה קושי בפענוח מילים כלומר קושי מתמשך בקריאה יעילה
ברמת המילה הבודדת ונמדד ע"פ דיוק וקצב והמתאם ביניהם בקריאה .ישנם
מצבים של חסך אחד או בקצב או בדיוק וכן ישנו מצב של חסך כפול שבה לידי
ביטוי גם בקצב וגם בדיוק בקריאה.
יחד עם זאת ,קשיי קריאה יכולים להתקיים ללא קושי ספציפי ברמת המילה
הבודדת ,ולהשפיע רק על יכולות הבנת הנקרא במקרים אלו מקורה הנה קרוב
לוודאי בלקות שפתית.
לדיסלקטים טהורים אין קושי בהבנה כלומר ,אם החומר הכתוב יוקרא הם יוכלו
להבינו.
נמצא כי בקרב הדיסלקטים ישנם חולשות בתחומי שפה נוספים דוגמת אוצר
מילים ,ידע מורפולוגי  /צורני )מבנה המילים ,שורש ותבנית( ,ידע בתחביר )מבנה
המשפט( ובפונולוגיה )בתחומי שליפת-מילים,זכירת שמות ומספרים(  .בנוסף ,נמצא
כי ישנם לקויות קריאה שאינן דיסלקסיה ולפיכך מקור הקושי אינו בפונולוגיה .
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