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 לכבוד

 חברי סגל הפקולטה למדעי הבריאות

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 הנדון: סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות: סיכום מפגש שלישי

 

 שלום רב,

התקיימה פגישת סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות, בה הועברה הרצאתה  4102בדצמבר  42 -ביום רביעי, ה
 ". Balance as an acquired skillעליון, בנושא: " של ד"ר אורית

 רופ' מאיר לוטן(:ד"ר עו"ד רחלי ניסנהולץ ופ: ורצאתה )כתבמה

מיומנויות מוטוריות של שיווי משקל  ת. האם למידחסר משקלהמחקר העוסק בתהליך הלמידה בתחום שיווי 
איך לומד מבוגר? איך מודדים למידה? אילו אסטרטגיות צריך דומה ללמידה של מיומנויות מוטוריות אחרות? 

אופטימלי למפגש טיפולי? מה צריך להיות מרווח מפגשי החזרות הלהפעיל כדי לממש למידה? מהו מספר 
 הטיפול? תכני המפגש הטיפולי? 

ות נלוות. שיווי משקל מעורב במטלשיווי משקל הוא פעולה אוטומטית המשפיעה על כל הפעילות במשך היום. 
בנוסף שיווי משקל משפיע על יכולת השיקום שלנו. שיווי משקל מאפשר ביצוע עצמאי של תפקידים אחרים. 

 Fast) בשלב הראשון באימון בדרך כלל רואים שיפור מהיר ולמידה מהירה -בלמידה של מיומנות מוטורית
learning)כל השלבים ע למצב של "פלאטו". , לאחר מכן שלב של "פלאטו". על מנת להגיע ללמידה יש להגי

שיפור בביצוע המטלה בלי אימון נוסף, למשל  -Consolidationמצב של הללו מתאימים לצעירים ולמבוגרים. 
ניתן לראות רק אם הגיעו  Consolidation -ביצוע המטלה בלי להתאמן. את האדם שישן ולמחרת שיפר את 

( חשובה REMלא מפריע לשמירת הרצף הנלמד. שנת חלום )לאחר שינה או מנוחה הרצף החדש קודם לפלאטו. 
 שפתי ומוטורי.   Consolidation( לא יהיה REMחוסר שינה )ללא במצב של למטלות תלויות ראייה. 

חובה לעבוד ברמה מאתגרת בהתאם ליכולת המטופל. רוב זמן השיקום מבוזבז על ישיבה חסרת מעש, כל 
למידה, בספציפיות יותר עה על מטלות אחרות. ככל שעולים בגיל יש מטלה נלמדת באופן ספציפי ולא משפי

להעביר אימון מהבית או החצר לאימון בשטח(. העברה בין  -ולמידה ספציפית תמנע השלכות רחבות )למשל
עם הזמן מטלה הופכת להיות מאוד ספציפית, למשל אם מיומנויות כמו בין סקייטבורד לאופניים/ קורקינט. 

פינג פונג, זה לא אומר שנשחק טוב טניס. אדם שיש לו מיומנות גדולה במטלה מסויימת, יש לו למדנו לשחק 
 זה מה שהאדם ילמד.  -ומה שאנו מלמדים -רצף נוירונים במח, שאותם הוא לומד ולכן הלמידה חשובה

לענות לשאלות כמו האם למידת מיומנות שיווי משקל דומה ללמידה של מיומנות  ד"ר עליון במחקרה ניסתה
 האם מה שלמדנו היה ספציפי או שיש העברה למיומנות אחרת? מהי יכולת ההעברה לסביבות אחרות?רגילה? 



קבוצות. שימוש במערכת שמדמה מציאות מורכבת. האדם מתחבר למערכת  2 -נבדקים חולקו ל 10שיטות: 
ראו כביש עולה  נבדקים: תנועות של הפלטפורמה וה0פי סימנים והנתונים עוברים למחשב. קבוצה שזזה ל

פלטפורמה וגירוי ויזואלי + מטלה  -1הפלטפורמה נעה אך ללא ראיה. קבוצה  -4ויורד, ימינה ושמאלה. קבוצה 
נצפה גם  -מים השוניםלפגוע בכדורים שרצו על מסך. בקבוצה הראשונה נמצא שיפור מובהק בין האימונים בי

במהלך האימון לא הייתה למידה  -4למדו את המטלה שלהם. קבוצה  -. דהיינוConsolidation -הפלאטו וגם ה
אולם לאחר ארבעה שבועות רואים שיפור בביצוע. זאת אומרת שהלמידה הייתה בין הלימודים. זה מאפיין 

והם הקישו בין נסיעה באוטובוס )בעמידה(  אנשים שהמטלה אינה חדשה עבורם. כנראה נוסעים באוטובוס
באופן דומה  Consolidation –ישנה למידה גם במהלך האימון וישנה גם מגמה של  -1למטלה הנוכחית. קבוצה 

 . 0לקבוצה 

לסיכום: ראינו שאם מסתכלים על תהליכי למידה, שלבי למידה של מיומנות מוטורית מורכבת דומה ללמידה 
וספה של מטלה נוספת לא שינתה את תהליך הלמידה. למידה בעיניים עצומות שינתה את של מיומנות רגילה. ה

למידה של מטלה מורכבת דומה ללמידה של . Between session -מלמידה בתוך אימון ללמידה -אופי התהליך
מטלה ספציפית אבל לוקח ללמידה זמן ארוך להתקבע. לא הייתה העברה לבדיקות שווי משקל בין קבוצת 

 הביקורת לקבוצת שיווי המשקל כיוון שהלמידה הייתה ספציפית. 

 

 בברכה, 

 

 דר' ליאת קורן 
 מרכזת סמינריון הפקולטה 

 המחלקה למנהל מערכות בריאות
 הפקולטה למדעי הבריאות

 

 


