
  1811.21. –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 . קורמן מריה הרצאתה של ד"ר

תנאיי סף מעבר לאימון וביצוע חוזר  - אפקטיביות עקרונות של למידה פרוצדוראלית בנושא
 .ונשנה

 להלן סיכום ההרצאה:

נעסוק בנושא של רכישת מיומנויות מוטוריות. תחום זה קשור ליכולת לייצור ייצוגים חדשים 
שהלמידה אינה צפויה, ומכאן  של מיומנויות או מטלות חדשות. נקודה חשובה בתחום זה היא

מחייבת פלסטיות מוחית. ההבנה של התהליכים הפלסטיים במח )מבחינה נוירופיזיולוגית 
ומבחינה התנהגותית( חשובה על מנת להבין מדוע לפעמים קשה לרכוש מיומנות מוטורית. 

ולפעמים, אוכלוסיות שמראות קשיי למידה, למעשה מקור הקושי הוא שונה, ותחת תנאי 
 למידה אחרים אפשר ללמדם מטלות מוטוריות בהצלחה.

למידה מוטורית היא תהליך של שיפור מתמיד לאורך החיים, מדובר על מטלות פרוצדורליות 
עוסקות באיך עושים דברים )ולא במה יודעים(. למידה כזו מתרחשת  –)ולא דקלרטיביות( 

יכים דומים לאלו הקיימים בלמידה באיזורים מוחיים שונים. יצירת זיכרון מוטורי מגייסת תהל
דקלרטיבית: קידוד ורכישת המיומנות, תהליך הייצוב )יצירת קישוריות חדשה במח(, ולאחר 
הלמידה מתקיים תהליך ארוך טווח של המשכיות הייצוב והטמעה של היכולת החדשה בידע 

 המוטורי הקודם.

מטלה  – finger sequence task אחת המיומנויות שבודקים בהקשר זה היא מטלת
מוטורית בה יוצרים רצף תנועות עם אצבעות היד. בודקים זמן ביצוע, דיוק )כמות טעויות( , 

שניות של ביצוע רציף. המחקר תומך בכך שרכישת  30כאשר לרב מבקשים מהנבדק לבצע 
לפני אימון,  –מיומנות מוטורית מתקיים בשלבים. בודקים את הביצוע בכמה נקודות זמן 

ימון, ואחרי שינה. למידה מוטורית קשורה לכמות החשיפה למטלה. נדרשת אחרי א
טמיע את היכולת בזיכרון ארוך הטווח. לרב, מייד לאחר האינטנסיביות מסויימת על מנת ל

האימון רואים שהביצוע משתפר )רווח מיידי(. לאחר מכן תהליך הלמידה ממשיך. אם נבדוק 
נוסף )רווח דחוי(, הגברה התנהגותית, תוספת שעות כולל שינה, נראה רווח  24לאחר 

ביכולת הביצוע. אם בטווח של שעתיים לאחר האימון המוצלח מבצעים אימון שונה )הפרעה(, 
שעות. למעשה מאבדים את  24הלמידה "מתקלקלת", ולא מגלים רווח דחוי בביצוע לאחר 

הוא קריטי. עדיף התוספת המשמעותית ביעילות הביצוע. ולכן, תיזמון האימון המתחרה 
לדחות אותו ליותר משעתיים לאחר האימון הראשוני, וזה חשוב ביותר בעולם הקליני )למשל, 

אירגון סדר היום של מטופל בבית חולים שיקומי(. במחקר בודקים גם את זמני התנועה של 
כל אבצע בנפרד, וכך מבינים מה תורם לשיפור התנועה בכללותה. מתברר שיש קשר בין 

התנועות  –ה ההתנהגותית לבין אלמנטים של הלמידה המוטורית. לפני אימון ההפרע
התנועות יותר קרובות  –מבוצעות בזו אחר זו, כל תנועה באופן דיסקרטי. לאחר אימון 

החפיפה הולכת לגדלה. תנועה של אצבע  –וצפופות, וכל הרצף יותר מהיר. לאחר שינה 
האצבע הקודמת. אך, אם יש הפרעה, אין את עוקבת מתחילה עוד לפני שהסתיימה תנועת 
 ההתקרבות הנוספת הזו, אין למידה נוספת.

, תהליכים נמוכים, ובקונסולידציה bottom-up –בלמידה ניתן לזהות שני תהליכים: ברכישה 
– top-down השינה בלילה לאחר הלמידה חיונית  –, שיפור התנועה. לצורך הקונסולידציה

ממש, ומביאה לשיפור בביצוע המוטורי. אם מונעים שינה, מונעים היווצרות של רוווחים 
(, מאד 5-30%דחויים. אם כי חשוב לציין כי ישנה שונות בין אישית גדולה בגודל הרווח )בין 

במחקר בדקו האם שינה קצרה )כשעה וחצי( במהלך היום  תלוי במבנה השינה ובאיכותה.
כך  –במרווח של שעתיים לאחר האימון, יכולה לתת רווח דומה. והתשובה היתה חיובית 

אפשר "לדחוס" את תהליך הלמידה האפקטיבית לזמן קצר יותר. אם בטווח זה יש הפרעה, 
 עדיין הרווח נשמר.



ם ושיש להם תהליכי קונסולידציה יעילים. אם מחקר בקרב קשישים העיד שהם לומדים טובי
מלמדים אותם ומאפשרים להם לנמנם מייד לאחר האימון, הם מתפקדים כמו צעירים )!(. גם 

נעשה מחקר, שהעיד על חסינותם להפרעות רקע, ועל יכולתם להגיע  ADHD באוכלוסיית
   ללמידה טובה אף יותר מקבוצת הביקורת, ללא הפרעות קשב.

 


