מאמר מחקרי
השפעת התבוננות בתנועת האחר  -עם וללא ביצוע תנועה  -על זמן הביצוע של
רצף תנועות הושטה אצל בריאים
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תקציר
רקע :ניתן לשפר יכולת מוטורית באמצעות התבוננות בתנועת
האחר .השפעת ההתבוננות בתנועה על היכולת המוטורית
מותנית בגורמים שונים .אחד הגורמים שטרם נבדק לעומק
הוא תרגול המשלב התבוננות בתנועה וביצוע תנועה .מטרת
המחקר הנוכחי הייתה להשוות את ההשפעה המיידית
והמאוחרת של תרגול רצף תנועות הושטה באמצעות התבוננות
ברצף תנועות  -לעומת ההשפעה של תרגול שמשלב ביצוע רצף
תנועות והתבוננות ברצף  -על מדדי הזמן של ביצוע הרצף,
בקרב נבדקים בריאים .ההשערות היו .1 :הן תרגול המשלב
ביצוע של רצף תנועות והתבוננות ברצף והן תרגול הכולל רק
התבוננות ברצף ,משפרים מדדי זמן של ביצוע הרצף ו .2-תרגול
משולב משפר את מדדי הזמן יותר מתרגול הכולל התבוננות
בתנועה בלבד.
שיטות :עשרים וארבעה נבדקים חולקו באופן אקראי לקבוצת
"התבוננות בתנועה" או לקבוצת "שילוב התבוננות בתנועה
וביצוע תנועה" .כל אחת מן הקבוצות הונחתה להתבונן
בסרטון המציג רצף של שש תנועות הושטה של הגף העליון
לכיוונים שונים ,ללמוד את הרצף ולבצע את הרצף במהירות
ובדיוק המרביים בתום ההתבוננות .תנועות ההושטה הנצפות
בוצעו לעבר חמש יחידות המכילות נוריות ומתגים ,שהיו
פרושות על לוח שולחן לפני הנבדקים בחצי גורן ,ושנדלקו
לסירוגין ברצף מובנה .קבוצת "התבוננות בתנועה" התבוננה
בסרטוני וידיאו שהציגו  60רצפי תנועות הושטה .קבוצת
"שילוב התבוננות בתנועה וביצוע תנועה" התבוננה בסרטוני
וידיאו שהציגו  10רצפים (ללא הפסקה) ,ומייד לאחר מכן
תרגלה באופן אקטיבי את אותם  10הרצפים (ללא הפסקה),

וחזרה על כך שלוש פעמים .יכולתם של הנבדקים לבצע את
רצף תנועות ההושטה על אותו המכשיר נבדקה לפני התרגול,
מייד בתום התרגול ו 24-שעות מתום התרגול .במהלך כל
אחת מן הבדיקות ,הנבדקים ביצעו את הרצף שבו התבוננו.
לעיתים ,שונה רצף התנועות בפתאומיות ,כך שנורית נבחרת
אחרת נדלקה בתחילת הרצף .מדדי המחקר כללו .1 :הזמן
הממוצע של תנועות ההושטה (מילי-שניות) .2 ,דלתא (מילי-
שניות) :ההפרש בין זמן תנועת ההושטה לנורית הנבחרת ברצף
הבלתי צפוי לזמן תנועת ההושטה לאותה הנורית ברצף הצפוי,
 .3כישלון :שיעור ההושטות ,שנמשכו יותר משנייה ,מתוך סך-
כול הושטות היד.
תוצאות :הזמן הממוצע של תנועות ההושטה והדלתא השתפרו
מייד בתום התרגול וכעבור  24שעות מתום התרגול בהשוואה
לבדיקת הבסיס (לפני התרגול) באופן דומה בשתי הקבוצות.
לא נמצא הבדל מובהק בין הבדיקה המיידית בתום התרגול
לבדיקה המאוחרת ,עבור משתנים אלה ,בשתי הקבוצות.
שיעור תנועות ההושטה ,שמשכן היה ארוך משנייה אחת
מתוך סך-כול תנועות ההושטה (מדד כישלון) ,קטן בבדיקה
המאוחרת בהשוואה לבדיקת הבסיס ולבדיקה המיידית בתום
התרגול באופן דומה בשתי הקבוצות.
מסקנות :תרגול באמצעות התבוננות בלבד ברצף תנועות
הושטה יכול לשפר את מדדי הזמן של ביצוע הרצף גם ללא
שילוב של ביצוע הרצף .השיפור ,שהושג בתום תרגול המשלב
התבוננות וביצוע ,ובתום תרגול שכלל רק התבוננות ברצף,
נשמר לפחות במשך  24שעות .ממצא זה מעיד על תהליך
התגבשות ( )consolidationהן לאחר התבוננות בתנועה בלבד
והן לאחר תרגול המשלב התבוננות וביצוע תנועה.
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מאמר מחקרי
מילות מפתח :התבוננות בתנועה ,ביצוע מוטורי ,הנחיה

שהתבקשה להתבונן בתנועה בלבד ,זמן תנועות ההושטה
המשיך להשתפר גם בבדיקה שנערכה כעבור  24שעות.

הקדמה
תרגול באמצעות התבוננות בתנועת האחר יכול לשפר ביצוע
מוטורי 4-1.נמצא שיפור בעקבות תרגול מסוג זה ביכולות
4
מוטוריות שונות ,כגון מיומנויות ספורט 6,5,מטלות כוח
ומטלות מוטוריות חדשות שאינן חלק מהרפרטואר המוטורי
של הנבדק אצל נבדקים בריאים 3.נמצאה השפעה חיובית
בעקבות תרגול זה גם בקרב חולים עם בעיות נוירולוגיות ,כגון
10,9
שבץ מוחי 8,7ובקרב חולים עם בעיות אורתופדיות.
נראה שההשפעה החיובית של תרגול באמצעות התבוננות
בתנועה מתווכת על-ידי שפעול מערכת "נוירוני מראה" -
נוירונים שמפתחים פוטנציאל פעולה גם בזמן תנועה עצמית
וגם בזמן התבוננות בתנועת האחר 12,11.נוירוני מראה נמצאו
לראשונה בקופי מקק 14,13.לאחר מכן ,נמצאו עדויות תומכות
לקיומה של מערכת נוירוני מראה גם בבני אדם באמצעות
מכשור לבדיקת פעילות מוחית ,כגון Functional Magnetic
 16,15,Resonance Imagingאלקטרואנצפלוגרפיה 18,17,מגנטו-
20
אנצפלוגרפיה 19וגרייה מוחית מגנטית.
ההשפעה של התבוננות בתנועה על היכולת המוטורית
21
קשורה בגורמים שונים ,כגון נקודת המבט של המתבונן,
מיומנות התנועה הנצפית 22וההנחיה שמקבל הנבדק במהלך
ההתבוננות 26-23.מדדים טמפורליים של מטלת תזמון תנועת
האצבע המורה השתפרו בקבוצת נבדקים שהתבוננו בתנועה
מנקודת מבט אגוצנטרית (המתבונן נמצא אחורית למודל
המבצע את התנועה) ,בהשוואה לנקודת מבט אלוצנטרית
(המתבונן נמצא מול המודל ,כמו מול מראה) 21.מדדים
טמפורלים של מטלה הכוללת ארבעה חלקים ושל ביצוע
חלק מהמטלה השתפרו לאחר התבוננות במטלה המבוצעת
ברמות שונות של מיומנות (המטלה שבה התבוננו  -אדם
שמיומן בביצוע המטלה לעומת אדם שאינו מיומן בביצוע
המטלה) בהשוואה לקבוצת הביקורת 22.במחקר שפרסמנו
לאחרונה 23,זמן תנועות הושטה השתפר מייד לאחר התבוננות
ברצף תנועות הושטה בשלוש קבוצות שקיבלו הנחיות שונות:
להתבונן בלבד ,להתבונן וללמוד לבצע את הרצף ,להתבונן
וללמוד לבצע את הרצף ובמקביל להתבוננות לדמיין שהתנועה
הנצפית מבוצעת על-ידי המתבונן .מעניין ,שרק בקבוצה
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גורם נוסף שעשוי להשפיע על הלמידה מהתבוננות בתנועה
הוא שילוב ביצוע התנועה בהתבוננות בתנועה .ההשפעה של
29-27
גורם זה נבחנה במחקרים יחידים ,שממצאיהם סותרים.
 27 Weeks & Andersonהשוו בין שלושה פרוטוקולים המשלבים
התבוננות בתנועה של הגשת כדורעף עם תרגול תנועה זו.
הפרוטוקולים כללו .1 :התבוננות בתנועה ,ולאחר מכן אימון
הכולל ביצוע התנועה .2 ,שילוב של התבוננות בתנועה וביצוע
תנועה במהלך כל האימון ו .3-שילוב של התבוננות בתנועה
וביצוע תנועה במחצית הראשונה של האימון וביצוע תנועה
במחצית השנייה של האימון .נמצא כי יכולת השיפור הגבוהה
ביותר בתנועת ההגשה בכדורעף נמצאה בקבוצה השלישית,
לאחר מכן בקבוצה הראשונה ולבסוף בקבוצה השנייהShea .
ועמיתים 28השוו בין קבוצה ששילבה תרגול תנועה אקטיבית
והתבוננות בתנועה ,ובין קבוצה שביצעה תרגול תנועה
אקטיבית בלבד .המטלה אותה תרגלו ובה התבוננו הייתה מטלה
ממוחשבת שבמהלכה התבקשו להניע עכבר מחשב ,כך שסמן
המופיע על מסך המחשב יוצב בקצב מתאים על קו מטרה אנכי,
שמוצג גם הוא על המסך .לא נמצא הבדל בין הקבוצות בביצוע
המטלה כעבור  24שעות מסיום התרגול .עם זאת ,ביצוע מטלת
העברה ( )transferהשתפר בקבוצה ששילבה תרגול תנועה
והתבוננות בתנועה בהשוואה לקבוצה שתרגלה תנועה בלבד.
בניגוד ליתרון שנמצא לתרגול המשולב באמצעות התבוננות
בתנועה וביצוע תנועה במחקר הזהLago-Rodriguez 28,
ועמיתים 29לא מצאו הבדל בביצוע העברה למטלה אחרת בין
קבוצה שתרגלה הזזת כדור קטן למטרה באמצעות האצבע
המורה ובין קבוצה שתרגלה זאת בשילוב התבוננות בתנועה.
מטלת ההעברה הייתה הזזת כדור קטן למטרה באמצעות
האצבע החמישית .עם זאת ,במחקר זה 29,נמצאה עוררות
מוגברת בקורטקס המוטורי לאחר אימון המשלב התבוננות
בתנועה וביצוע תנועה ,בהשוואה לאימון המתמקד בביצוע
תנועה בלבד .יש לציין ,שהעוררות המוגברת באימון המשולב
נמצאה גם בהשוואה לאימון באמצעות התבוננות בתנועה
בלבד או לחוסר תרגול 30Andrieux & Proteau .מצאו כי קיים
יתרון לתרגול המשלב התבוננות בתנועה וביצוע תנועה,
שהתבטא בשגיאה קטנה יותר במדד זמן יחסי של מטלת רצף
תנועות ידניות  24שעות מתום התרגול ,לעומת ההתבוננות
בתנועה ולעומת תרגול התנועה בלבד.

מאמר מחקרי
לאור הפוטנציאל הטמון בטיפולים המשלבים התבוננות
בתנועה בשיקום אורתופדי ונוירולוגי 10-7,יש צורך במחקר-
המשך שיבדוק את תנאי ההתבוננות שתורמים לשיפור המיטבי
בביצוע המוטורי .כאמור ,מחקרים מעטים בדקו את ההשפעה
של תרגול המשלב תנועה והתבוננות בתנועה על היכולת
המוטורית ,והממצאים סותרים 30-27.כמו כן ,למיטב ידיעתנו,
רק מחקר אחד בדק אם תרגול משולב יעיל בהשוואה לתרגול
הכולל התבוננות בתנועה בלבד 29.טרם הושווה תרגול המשלב
תנועה והתבוננות בתנועה לאורך האימון כולו להתבוננות
בתנועה בלבד .לפיכך ,מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק
אם תרגול המשלב התבוננות ברצף תנועות עם ביצוע הרצף
משפר את מדדי הזמן של הרצף יותר מתרגול הכולל התבוננות
בלבד ,בקרב נבדקים בריאים .פרט לבדיקת ההשפעה שיש
להתבוננות בתנועה ,עם וללא ביצוע תנועה ,על הרצף בטווח
המיידי ,נערכה בדיקה  24שעות לאחר תום התרגול כדי לבדוק
את תהליך ההתגבשות ( .)consolidationנמצא שתהליכי
ההתגבשות הובילו לשיפור בביצוע המוטורי גם כעבור 24
32,31,23
שעות מתום התרגול באמצעות התבוננות בתנועה
ומתום תרגול תנועה 33,אבל לא ידוע אם יש הבדל בין תהליכי
התגבשות שמתרחשים לאחר התבוננות בתנועה ובין תהליכי
התגבשות המתרחשים לאחר תרגול המשלב התבוננות
בתנועה לאורך האימון כולו .השערותינו היו .1 :התבוננות
ברצף תנועות הושטה ,עם וללא ביצוע הרצף ,משפרים את זמן
ביצוע הרצף ו .2-תרגול המשלב התבוננות ברצף וביצוע הרצף
משפר את מדדי הזמן יותר מתרגול הכולל התבוננות בתנועה
בלבד.

כלי המדידה
מכשיר ,שמשמש למדידת זמן ביצוע תנועות הושטה ,הונח על
שולחן בגובה מתכוונן בגודל  105X80ס"מ .חמש יחידות בגודל
 5X8X5ס"מ הוצמדו לשולחן במבנה של חצי גורן ברדיוס של
 45ס"מ .כל יחידה כללה נורית תאורה ומתג הפעלה .היחידות
מוספרו מאחת עד חמש (איור  .)1המכשיר הופעל על-ידי
תוכנת  ,Lab viewשאפשרה בחירת רצף של סדר הידלקות
הנוריות ,מרווח הזמן בין הידלקות הנוריות ומספר הפעמים של
הידלקות הנוריות .הנבדק התחיל כל תנועת הושטה באגרוף
קפוץ ,שהונח במרכז השולחן מול חזהו (מקביל ליחידה  ,)3כך
שיוכל להושיט את ידו וללחוץ על הלחצן עם עצם המסרק
השלישית בידו הימנית .בעת הידלקות נורית מסוימת היה
הנבדק צריך להושיט את ידו לכיוון הנורית וללחוץ על המתג
הצמוד לנורית .הלחיצה כיבתה את אור הנורית ,ונמדד זמן
תנועת ההושטה בין הידלקות האור בנורית לבין כיבויה .כל
נורית תוכנתה להידלק למשך שנייה אחת בלבד ,והיה ולא
כובתה במשך פרק זמן זה (באמצעות לחיצה על המתג) ,נרשם
האירוע ככישלון .הנבדק ישב על כיסא בעל משענת יציבה מול
כשמפרקי ירכיו וברכיו בזווית כיפוף של .90°
השולחן,
מטלת הניסוי
איור :1
איור  :1מטלת הניסוי

שיטות
משתתפים
 24נבדקים ( 14נשים 10 ,גברים ,גיל 24.5 ± 2.25 :שנים)
השתתפו במחקר .היד הדומיננטית הימנית נבדקה אצל כל
הנבדקים .הקריטריונים להכללה .1 :גיל  .2 ,35-20דומיננטיות
ימנית ,ו .3-הצהרת בריאות לפי דיווח עצמי .הקריטריונים לאי-
הכללה :בעיות שלד-שריר או בעיות נוירולוגיות שמפריעות
לביצוע מטלת הניסוי (הושטה בישיבה) .הניסוי אושר על-ידי
ועדת האתיקה של אוניברסיטת אריאל .הנבדקים קיבלו הסבר
על הניסוי ,וחתמו על טופס הסכמה מדעת.

העיגולים הממוספרים מייצגים את היחידות  .5-1העיגול השחור מסמן

העיגולים הממוספרים מייצגים את היחידות  .5 - 1העיגול השחור מסמן את נקודת
תנועהלפני
הקפוץ
את אגרופו
ההתחלה,
את
הושטה לכיוון
שהתחיל כל
עליה לפני
הניח הקפוץ
שהנבדקאגרופו
הניח עליה את
נקודתשהנבדק
ההתחלה,
לרצף(.לכיוון היחידות ( 5-1בהתאם לרצף).
הושטה
כל5תנועת
)בהתאם
שהתחיל– 1
היחידות
איור  :2מהלך המחקר
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מאמר מחקרי
מהלך המחקר

 30רצפים .את רצף התנועות על המכשיר ביצעה צעירה בת 23
בידה הדומיננטית הימנית (זמן התגובה הממוצע של תנועות
ההושטה היה  550 ± 35מילי-שניות (מ"ש)).

הנבדקים השתתפו בשני מפגשים .במפגש הראשון נערכו
תרגול להכרת המכשיר ,בדיקת בסיס (ב ,)1התבוננות בסרטוני
בתחילת הניסוי ,ביצעו הנבדקים תרגול היכרות עם המכשיר.
וידיאו שמציגים רצף של תנועות הושטה ,ובדיקה מיד בתום
התרגול כלל  30תנועות הושטה מהירות ככל הניתן ,בידם
ההתבוננות (ב .)2במפגש השני נערכה בדיקה מאוחרת
הימנית הדומיננטית ,לעבר כל נורית שנדלקה ברצף אקראי,
כעבור  24שעות (ב .)3הנבדקים חולקו באופן אקראי לקבוצת
לחיצה על הלחצן הסמוך לנורית ,חזרה לנקודת המוצא ,וכן
"התבוננות בתנועה" ( 12משתתפים) ולקבוצת "שילוב
הלאה עבור הנוריות האחרות שנדלקו .במהלך כל אחת מן
התבוננות בתנועה וביצוע תנועה" ( 12משתתפים) .כל אחת
הבדיקות (ב ,1ב 2ו-ב ,)3הנבדק ביצע תנועות הושטה לכיוון
מקבוצות אלה קיבלה את ההנחיה הזו" :התבונן בקפידה ברצף
היחידות ,שהנוריות שלהן נדלקו לפי הרצף שבו התבוננו
תנועות ההושטה ,ול ְמד את הרצף .לאחר ההתבוננות תתבקש
( .)1-4-3-5-4-2בכל בדיקה ביצע הנבדק  20רצפים (120
לבצע את אותו הרצף מהר ומדויק ככל הניתן" .כל הנבדקים
תנועות הושטה) .חמישה רצפים ( 30תנועות הושטה) נחשבו
התבקשו להימנע מתזוזה במהלך ההתבוננות בתנועה .הרצף
לבלוק ,כך שכל בדיקה כללה ארבעה בלוקים .הנבדק נח למשך
הנצפה בסרטוני הווידאו כלל שש תנועות הושטה אל היחידות,
 30שניות לאחר ביצוע של כל בלוק .בכל בלוק ,סדר רצף
לפי סדר קבוע (משמאל לימין) .1-4-3-5-4-2 :כל רצף נמשך
התנועות השתנה בפתאומיות באחד מהרצפים ,והחל ביחידה
שבע שניות .שתי הקבוצות התבוננו ברצפי תנועות ההושטה
 5במקום ביחידה  .1כלומר ,במקום הרצף הצפוי (1-4-3-5-
מנקודת מבט אגוצנטרית ,הואיל ונמצא שלמידה לאחר
 )4-2הופיע הרצף  .5-4-3-5-4-2שינוי זה ברצף התנועות חל
התבוננות בתנועה מנקודת מבט זו יעילה יותר בהשוואה
בזמן שונה בכל בלוק .בבלוקים הראשון עד הרביעי הוא חל
לנקודת מבט אלוצנטרית 21.קבוצת "התבוננות בתנועה"
ברצף החמישי ,השלישי ,הרביעי והשני ,בהתאמה (איור .)2
התבוננה ב 60-הרצפים( 1-4-3-5-4-2 :סה"כ  360תנועות
הושטה) ,עם הפסקה של  30שניות לאחר כל  20רצפים.
נמדדו הזמן הממוצע של כל תנועות ההושטה לכל היחידות,
לעומתה ,קבוצת "שילוב התבוננות בתנועה וביצוע תנועה"
מסמן
השחור
העיגול
ומייד .5 - 1
היחידות
(ללאאת
מייצגים
הממוספרים
נקודתבמהלך הידלקות
אתיחידה 5
לכיוון
ההושטה
תנועות
והזמן של
הפסקה),
1-4-3-5-4-2
העיגוליםהרצפים
התבוננה ב10-
תנועה
שהתחיל כל
אגרופוכךהקפוץ
(ללא את
הרצפיםעליה
 10הניח
שהנבדק
לכיווןכפי שצוין
הושטהצפוי.
הרצף הבלתי
ובמהלך
לפניברצף הצפוי
הנורה
הפסקה) .על
ההתחלה,את אותם
לאחר מכן תרגלה
לעיל ,כל נורית נדלקה למשך שנייה אחת .אם הנבדק לא
לרצף(.רצפים ,ותרגלה
התבוננה ב30-
ובסך הכול
חזרה שלוש
)בהתאם
פעמים5 –,
היחידות 1
מהלך:2המחקר
איור :2
מהלך המחקר
איור

צפוי עם
והחל
בלוק,
פתאומי.1בכל
באופן
השתנה
התנועות
השתנהרצף
רצפים.
חמישה
חמישהכלל
כללבלוק
בלוקכל
כל *
5-4-3-5-4-2
בלתי
כלומר רצף
יחידה  5במקום
והחל עם
בכל בלוק,
באופן פתאומי
התנועות
רצפים .רצף
5-4-3-5-4-2אחד עד
הרביעי והשני בבלוקים
השינוי ,היה
.1-4-3-5-4-2
במקום הרצף
בהתאמההצפוי .1-4-3-
ארבע.הרצף
במקום
השלישי,צפוי
החמישי,בלתי
ברצף רצף
כלומר
יחידה 1
הצפויבמקום
יחידה 5
40

 5-4-2השינוי היה ברצף החמישי ,השלישי ,הרביעי והשני בבלוקים אחד עד ארבע,
בהתאמה.
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מאמר מחקרי
הספיק להושיט את ידו לכיוון הנורית המוארת בשנייה זו,
התנועה נחשבה ל"כישלון" ,ולא נכללה בחישוב הזמן הממוצע
של רצף תנועות ההושטה.
מדדי המחקר היו" .1 :זמן הושטה" (מ"ש) :הזמן הממוצע של
תנועות ההושטה (מהידלקת הנורית ועד לכיבויה בלחיצה על
המתג)" .2 ,דלתא" (מ"ש) :ההפרש בין זמן תנועת ההושטה
לכיוון יחידה  5ברצף הבלתי צפוי ובין זמן תנועת ההושטה
לכיוון יחידה  5ברצף הצפוי" .3 ,כישלון" :אחוז האיחורים
בהגעה אל הנורית המוארת ובלחיצה על המתג במהלך השנייה
שבה הנורית האירה .מדד זה חושב עבור כל בלוק על-ידי
הנוסחה 30(*100 :תנועות הושטה בבלוק /מספר הכישלונות).
מכיוון שהזמן לביצוע כל תנועת הושטה הוגבל לשנייה אחת,
ושלכל אחת מהבדיקות ב ,1ב 2ו-ב ,3חושבה הדלתא עבור
ארבע תנועות הושטה בלבד ,ניתן הערך  1001מ"ש לכל
תנועות ההושטה שלא הגיעו במהלך השנייה לעבר הנורית
שנדלקה באופן בלתי צפוי (גישה דומה ניתן למצוא במאמרים
קודמים .)35,34,23השיפור בביצוע המוטורי התבטא בשלושת
המדדים :הקטנת זמן תנועת ההושטה למתג ברצף הצפוי ("זמן
הושטה" קטן יותר) ,הגדלת ההבדל בין זמן ההגעה לעבר נורית
של יחידה  5שנדלקה באופן בלתי צפוי לעומת האופן הצפוי
("דלתא" גבוהה יותר) וכן על-ידי שיעור כישלונות קטן יותר.

וביצוע תנועה") כ  .between-subject factor -דרגות החופש
תוקנו באמצעות )Greenhouse-GeisserEpsilon (G-GE
כש Mauchly’s Test of Sphericity-נמצאה מובהקת .כל
המבחנים בוצעו באמצעות ( SPSSגרסה  )25.0עם רמת
מובהקות של .p < 0.05

תוצאות
לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות במשתנה גיל (קבוצת
"התבוננות בתנועה" 23.8 ± 1.9 :שנים; קבוצת "שילוב התבוננות
בתנועה וביצוע תנועה" 25.2 ± 2.4 :שנים) ובמשתנה מין (קבוצת
"התבוננות בתנועה" :שמונה נשים; קבוצת "שילוב התבוננות
בתנועה וביצוע תנועה" :שש נשים).
ממוצע הערכים וסטיות התקן של המדדים" :זמן הושטה"
(מ"ש)" ,דלתא" (מ"ש) ו"כישלון" ( )%בכל אחת מהקבוצות
וזמני הבדיקות מוצגים בלוח  .1בלוח זה מוצגים הערכים
המקוריים (ולא ערכי הלוג) של "כישלון" (ממוצע וסטיות תקן)
כדי להקל על הקורא.
לא היה הבדל בין הקבוצות עבור המדד "זמן ההושטה"
(" ,)t(22), p = 0.910דלתא" ( )t(22), p = 0.118ו"כישלון"
( )t(22), p = 0.640בבדיקה ב.1

ניתוח סטטיסטי
ההבדל בין הקבוצות במשתנים גיל ומין חושב על-ידי t-test

ומבחן חִי ,בהתאמה.
המדדים "זמן הושטה" ו"דלתא" התפלגו התפלגות נורמלית.
המדד "כישלון" לא התפלג נורמלית .לפיכך ,השתמשנו
בטרנספורמצית לוג של הערך המקורי של "כישלון" 1+
(תוספת הערך  1קשורה בעובדה שלחלק מהנבדקים היו
אפס כישלונות) .ההבדל בין הקבוצות לגבי כל אחד מהמדדים
בבדיקת ב 1נבדק באמצעות  one-way ANOVAעם תיקון על
שם בונפרוני להשוואות מרובות.
השפעת סוג התרגול והזמן על המדדים "זמן הושטה"" ,דלתא"
ו"כישלון" נבדקו באמצעות  Mixed ANOVAעם זמן (ב ,1ב,2
ב )3כ  ,within-subject factor -עם תיקון על שם בונפרוני
להשוואות מרובות ,להשוואה בין הבדיקות בשלוש נקודות
הזמן וקבוצה ("התבוננות בתנועה"" ,שילוב התבוננות בתנועה

המדד "זמן הושטה" (מ"ש) :אפקט עיקרי של זמן (= F2,44
)64.291; p < 0.001; partial η2 = 0.75; observed power = 1.00

הראה שעל פני כל הקבוצות ,הזמן הממוצע של תנועות הושטה
היה ארוך יותר בבדיקה ב 612.27 ± 82.95( 1מ"ש) בהשוואה
לבדיקה ב 475.41 ± 80.78( 2מ"ש)pBonferonni < 0.001 ,
ובהשוואה לבדיקה ב 440.87 ± 100.23( 3מ"שpBonferonni ,
 .)< 0.001לא נמצא הבדל מובהק בין בדיקה ב 2לבדיקה ב3
( )pBonferonni = 0.062ובין הקבוצות (אפקט עיקריF1,22 = :
.)0.162; p = 0.691; partial η2 = 0.01; observed power = 0.07
גם לא נמצאה אינטראקציה לגבי זמן  Xקבוצה (;F2,44 = 0.580
( )p = 0.564; partial η2 = 0.03; observed power = 0.14איור
.)3
המדד "דלתא" :אפקט עיקרי של זמן (< F2,44 = 35.980; p
 )0.001; partial η2 = 0.62; observed power = 1.00הראה
שעל פני כל הקבוצות ,דלתא היה קצר יותר בבדיקה ב1
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טבלה  :1ממוצעים וסטיות תקן של “זמן הושטה”“ ,דלתא” ו”כישלון” בקבוצות בשלוש הבדיקות
קבוצה
וזמני
בדיקה

“התבוננות בתנועה”
( 12משתתפים)
ב1

משתנה
“זמן הושטה” (מ”ש)
“דלתא” (מ”ש)
“כישלון” ()%

610.3 ±
95.4
56.7 ±
57.2
4.1 ±
4.4

ב2
481.3 ±
90.8
304.5 ±
127.9
2.4 ±
2.2

“שילוב התבוננות בתנועה וביצוע תנועה”
( 12משתתפים)
ב3
456.1 ±
103.7
219.2 ±
194.1
1.4 ±
1.8

ב1
614.3 ±
72.6
18.2 ±
58.5
2.3 ±
1.6

ב2
469.5 ±
72.9
308.1 ±
131.1
2.3 ±
1.9

ב3
425.7 ±
98.8
239.1 ±
137.4
1.3 ±
1.3

מ”ש = מילי-שניות

( 59.90 ± 37.46מ"ש) בהשוואה לבדיקה ב± 306.31 2
 )126.68מ"ש )pBonferonni < 0.001 ,ובהשוואה לבדיקה ב3
( 164.77 ± 229.14מ"ש .)pBonferonni < 0.001 ,לא נמצא
הבדל מובהק בין בדיקה ב 2לבדיקה בpBonferonni =( 3
 )0.055ובין הקבוצות (אפקט עיקריF1,22 = 0.020; p = 0.890; :
 .)partial η2 = 0.001; observed power = 0.05גם לא נמצאה
אינטראקציה לגבי זמן  Xקבוצה (;F2,44 = 0.427; p = 0.655
( )partial η2 = 0.02; observed power = 0.12איור .)4
המדד "כישלון" :אפקט עיקרי של זמן (= F2,44 = 6.162; p
 )0.004; partial η2 = 0.22; observed power = 0.87הראה שעל

איור  :3זמן ממוצע של תנועות הושטה (מ"ש) בשלוש הבדיקות

פני כל הקבוצות ,אחוז הכישלונות היה גדול יותר בבדיקה ב1
(ערך לוג ,0.35 ± 0.49 :ערך מקורי )3.39 ± 3.19 % :ובבדיקה
ב( 2ערך לוג ,0.25 ± 0.45 :ערך מקורי,1.98 ± 2.33 % :
בתום = 3בדיקה
התרגול ,ב
מיידית
בדיקה
בדיקת= 2
בדיקת=בסיס ,ב
מילי-שניות ,ב= 1
בתוםמיידית
בדיקה
ב= 2
בסיס,
מילי-שניות ,ב1
 pBonferonni = 0.024ו  ,pBonferonni = 0.011 -בהתאמה) מ"ש =מ"ש =
מוצג בכל קבו
הקבוצות )ולא
בגרף על
ההושטה מוצג
= 24שעות.
מאוחרת
שתיההושטה
פניזמן
שעות.
כעבור 24
זמןמאוחרת
בדיקה
כעבור ב3
התרגול,
קבוצה.
X
זמן
לגבי
מובהקת
אינטראקציה
נמצאה
לא
כי
בהשוואה לבדיקה ב( 3ערך לוג ,0.27 ± 0.29 :ערך מקורי :בנפרד(בגרף על פני שתי הקבוצות (ולא בכל קבוצה בנפרד) כי לא נמצאה
קבוצה.
)מ"ש( זמן x
מובהקת לגבי
אינטראקציה
הבדיקות4איור
בשלוש
של דלתא
 .)1.53 ± 1.35 %לא נמצא הבדל מובהק בין בדיקה ב 1לבדיקה  :הזמן הממוצע
ב )pBonferonni = 1.000( 2ובין הקבוצות (אפקט עיקריF1,22 :
.)= 0.003; p = 0.960; partial η2 = 0.00; observed power = 0.05
גם לא נמצאה אינטראקציה לגבי זמן  Xקבוצה
(F2,44 = 0.423; p = 0.657; partial η2 = 0.02; observed
( )power = 0.11איור .)5
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מ"ש = מילי-שניות ,ב = 1בדיקת בסיס ,ב = 2בדיקה מיידית בתום התרגול ,ב = 3בדיקה
מאוחרת כעבור  24שעות .זמן ההושטה מוצג בגרף על פני שתי הקבוצות )ולא בכל קבוצה
בנפרד( כי לא נמצאה אינטראקציה מובהקת לגבי זמן  Xקבוצה.

מאמר מחקרי

 :הזמן הממוצע של דלתא )מ"ש( בשלוש הבדיקות4איור

איור  :4הזמן הממוצע של דלתא (מ"ש) בשלוש הבדיקות

דיון

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות את ההשפעה המיידית
והמאוחרת (כעבור  24שעות) של תרגול רצף תנועות הושטה
המשלב התבוננות ברצף זה לעומת תרגול של התבוננות
בלבד ברצף .הזמן הממוצע של תנועות ההושטה וההבדל
בין זמן תנועות ההושטה לכיוון יחידה  5ברצף הבלתי צפוי
לזמן תנועות ההושטה לכיוון זה ברצף הצפוי (מדד "דלתא")
השתפרו מייד בתום התרגול וכעבור  24שעות מתום התרגול,
בהשוואה לבדיקת הבסיס ,באופן דומה בשתי הקבוצות .כמו
כן ,לא נמצא הבדל מובהק בין הבדיקה המיידית לבדיקה
המאוחרת בשתי הקבוצות .שיעור תנועות ההושטה ,שנמשכו
יותר משנייה ,מתוך סך כול תנועות ההושטה (מדד כישלון),
קטן בבדיקה המאוחרת בהשוואה לשיעורו בבדיקת הבסיס
בתום = 3בדיקה
התרגול ,ב
מיידית
בדיקה
בדיקת= 2
בדיקת=בסיס ,ב
מילי-שניות ,ב= 1
בתוםמיידית
בדיקה
ב= 2
בסיס,
מילי-שניות ,ב1
מ"ש =מ"ש =
ובבדיקה המיידית בתום התרגול באופן דומה בשתי הקבוצות.
מאוחרת כעבור  24שעות .דלתא מוצגת בגרף על פני שתי הקבוצות )ולא בכל קבוצה

התרגול ,ב = 3בדיקה מאוחרת כעבור  24שעות .זמן ההושטה מוצג
לגבי זמן
מובהקת
אינטראקציה
בנפרד( כי
קבוצה .כי לא נמצאה
קבוצהXבנפרד)
בכל
הקבוצות (ולא
נמצאהשתי
בגרףלאעל פני
אינטראקציה מובהקת לגבי זמן  xקבוצה.

הממצאים הללו אוששו את השערתנו הראשונה ,שתרגול
הכולל התבוננות בתנועה ,עם וללא ביצוע תנועה ,משפרים
 :שיעור הכישלונות בשלוש הבדיקות5איור
יכולת מוטורית בקרב בריאים .ממצאים אלה תומכים בעדויות
איור  :5שיעור הכישלונות בשלוש הבדיקות
קודמות לשיפור מוטורי לאחר תרגול הכולל התבוננות בתנועה
בלבד 23,4,3ולאחר תרגול המשלב התבוננות בתנועה וביצוע
תנועה 30,28-27.לדוגמה 3Mattar & Gribble ,מצאו שנבדקים
שהונחו להתבונן בסרטוני וידיאו שמציגים אדם הלומד לבצע
תנועות הושטה במכשיר שמייצר כוחות הפועלים להסטת
היד הצידה בעת ביצוע תנועות הושטה ,שיפרו את יכולתם
לבצע תנועות הושטה כנגד הכוחות המסיטים (בדומה למטלה
הנצפית) בהשוואה לקבוצות ביקורת .קבוצות הביקורת כללו
הן קבוצה שלא התבוננה בתנועה והן קבוצה שהתבוננה
בסרטוני וידיאו המציגים אדם ,הלומד לבצע תנועות הושטה
כנגד כוחות הסטה ההפוכים בכיוונם לאלו שהסיטו את
תנועות ההושטה של הנבדקים במהלך הביצוע .במחקר
של  30Andrieux & Proteauקבוצה אחת התבוננה בתנועות
בתוםכעבור 24
מאוחרת
בדיקה
התרגול =,ב= 3
בדיקתבתום
בדיקה=מיידית
בדיקת=בסיס ,ב= 2
מיידית
בדיקה
בסיס ,ב2
מילי-שניות ,ב1
ב = 1מ"ש
של מומחה בביצוע מטלה המשלבת היבטי זמן ומרחב בגף
בנפרד( כי לא
קבוצה
)ולא בכל
שתי24הקבוצות
על פני
מוצג בגרף
הכישלונות
שעות .שיעור
מוצג
ההושטה
זמן
שעות.
כעבור
מאוחרת
בדיקה
=
ב3
התרגול,
העליון ,קבוצה שנייה התבוננה בתנועות של אדם שאינו מכיר
הקבוצותזמן X
מובהקת לגבי
קבוצה.קבוצה בנפרד) כי לא נמצאה
(ולא בכל
אינטראקציה שתי
נמצאהבגרף על פני
את המטלה ,קבוצה שלישית התבוננה בתנועות הן של מומחה
אינטראקציה מובהקת לגבי זמן  xקבוצה.
והן של אדם שאינו מכיר את המטלה וקבוצה רביעית (קבוצת
ביקורת) לא התבוננה בתנועות .היכולת לבצע את המטלה
 10דקות לאחר תום התרגול השתפרה בשלוש הקבוצות
הראשונות בהשוואה לקבוצת הביקורת .לא נמצא הבדל בין
שלוש הקבוצות הראשונות.
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מאמר מחקרי
ממצאי המחקר הנוכחי ,שלפיהם השיפור בזמן הממוצע
של תנועות הושטה ובדלתא לא הושפע מהשיוך הקבוצתי
(התבוננות בתנועה בלבד או שילוב התבוננות בתנועה וביצוע
תנועה) ,הפריך את השערתנו השנייה ,שתרגול משולב משפר
יכולת מוטורית יותר מתרגול הכולל התבוננות בתנועה בלבד.
השערתנו ,שלתרגול משולב יתרון על פני תרגול הכולל
התבוננות בתנועה בלבד ,התבססה על עדויות קודמות לשיפור
גדול יותר בביצוע מוטורי לאחר ביצוע תנועה בהשוואה
להתבוננות בתנועה 33,30,28.לדוגמה ,היכולת לבצע מטלה
מורכבת ,המשלבת היבטי זמן ומרחב בגף העליון ,השתפרה
יותר כעבור  10דקות מתום התרגול בקבוצה שתרגלה את
המטלה בהשוואה לקבוצה שהתבוננה בסרטוני וידיאו המציגים
תנועות של מומחים במטלה 30.ייתכנו כמה הסברים להיעדר
הבדל בין הקבוצות במחקר הנוכחי .ראשית ,היכולת ללמוד
מהתבוננות בתנועה מושפעת מגורמים שונים ,ביניהם מידת
המומחיות של ביצוע המטלה הנצפית 22.במחקר הנוכחי ,רצף
תנועות ההושטה ,שבו התבוננו ,בוצע על ידי צעירה ,שתרגלה
את הרצף לפני שצולמה .ייתכן שתרגול המשלב ביצוע רצף
תנועות והתבוננות בסרטונים המציגים ביצוע רצף תנועות
הושטה ברמת מומחיות שונה ,או את תהליך הלמידה 3של
אדם שמשתפר עם הזמן ומבצע במהירות ובדיוק את רצף
תנועות ההושטה (ללא פספוסים) ,היה מבליט את יתרון
התרגול המשולב .זאת משום שהתבוננות בתנועות המבוצעות
ברמת מומחיות שונה מאפשרת ללמוד את הפער בין הרצוי
למצוי ,מה שמתרחש באופן טבעי כשמתרגלים את התנועה.
שנית ,ייתכן שהפרוטוקול המיטבי של שילוב התבוננות
בתנועה וביצוע תנועה הוא שונה מזה שתורגל במחקר הנוכחי
(במחקר זה הנבדקים התבוננו בעשרה רצפים ,ולאחר
מכן תרגלו עשרה רצפים .על כך חזרו שלוש פעמים) .אכן,
 27,Anderson & Weeksשהשוו בין שלושה פרוטוקולים
המשלבים התבוננות בתנועה של יכולת הגשת כדורעף ותרגול
תנועה זו ,מצאו שיכולת הגשת כדורעף השתפרה באופן המרבי
בקבוצה ששילבה בתרגול התבוננות בתנועה וביצוע תנועה
במחצית הראשונה של האימון ,ושביצעה תנועה במחצית
השנייה של האימון .זאת בהשוואה לקבוצה שהתבוננה
בתנועה ,ולאחר מכן ביצעה את התנועה ,ובהשוואה לקבוצה
ששילבה בתרגול התבוננות בתנועה וביצוע תנועה במהלך
האימון כולו .שלישית ,ייתכן שמטלת ביצוע רצף תנועות
הושטה כתגובה להידלקות נוריות טשטש את ההבדל בין
הקבוצות .זאת משום שהסתמכות על הרמז הראייתי (הידלקות
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הנורית) עשויה לעזור לביצוע המטלה .עם זאת ,יש לציין,
שללא קשר לרמז הראייתי ,התבוננות ברצף התנועות ,עם או
ללא תרגול הרצף ,יכולה לתרום לביצוע מהיר יותר של רצף
תנועות ההושטה בגלל למידת הרצף וההיערכות להושיט את
37,36
היד לכיוון הצפוי.
למיטב ידיעתנו ,המחקר היחיד שהשווה את השפעת התבוננות
בתנועה ,עם וללא תרגול תנועה ,על ביצוע מוטורי ,בוצע על
ידי  Lago-Rodriguezועמיתים 29.בדומה למחקר הנוכחי ,גם
במחקר זה 27לא נמצא הבדל בביצוע המוטורי בין שתי הקבוצות,
שכללו נבדקים צעירים .המטלה המוטורית הייתה להזיז כדור
קטן למטרה באמצעות האצבע המורהLago-Rodriguez .
ועמיתים 29העלו השערה ,שייתכן שהיכולת ללמוד את המטלה
באמצעות התבוננות בתנועה פחתה מכיוון שמטלה זו
יכולה הייתה להתבצע רק באמצעות אסטרטגיה אחת ,בעוד
שבמחקר קודם הודגם 38,שהתפקיד העיקרי של ההדגמה הוא
להציג ללומד (באמצעות התבוננות בתנועה) פתרונות מעשיים
של אפשרויות שונות לביצוע המטלה .יש לציין ,שבמחקר של
 Lago-Rodriguezועמיתים 29,פרוטוקול הקבוצה ,ששילבה
התבוננות בתנועה וביצוע תנועה ,כלל שני חלקים .החלק
הראשון של הפרוטוקול כלל שילוב ,ואילו החלק השני כלל
תרגול תנועה בלבד .לעומת זאת ,במחקר הנוכחי השווינו
בין תרגול באמצעות התבוננות בתנועה ובין תרגול המשלב
ההתבוננות בתנועה וביצוע תנועה לאורך כל פרוטוקול הניסוי.
לא נמצא הבדל מובהק בין הבדיקה המיידית לבדיקה המאוחרת
לגבי הזמן הממוצע של תנועות הושטה והדלתא הן בקבוצה
שהתבוננה בתנועה והן בקבוצה ששילבה התבוננות בתנועה
וביצוע תנועה .ממצא זה מעיד על כך שפרוטוקול התרגול
במחקר זה ,בין שהוא כולל התבוננות בתנועה בלבד ובין
שהוא משלב התבוננות בתנועה וביצוע תנועה ,גרם לתהליכי
התגבשות .תהליכים אלה תרמו ,ככל הנראה ,לשימור הביצוע
40,39
המוטורי גם  24שעות לאחר תום התרגול.

מגבלות המחקר
ראשית ,ייתכן שמטלת הביצוע של רצף תנועות הושטה
כתגובה להידלקות הנוריות טשטשה את הבדל בין הקבוצות
כיוון שביצוע המטלה (בבדיקות ב ,1ב 2ו-ב )3הושפע לא רק
מההתבוננות בתנועה ומביצועה אלא גם מהרמז הראייתי
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 ייתכן שתרגול רצף תנועות הושטה, שנית.)(הידלקות הנורה
לאחר התבוננות בעשרה רצפים אינו הפרוטוקול המיטבי של
 יש לבדוק אם שילוב תדיר יותר של התבוננות.תרגול משולב
בתנועה עם ביצוע תנועה יעיל בהשוואה להתבוננות בתנועה
 ביצוע רצף תנועות הושטה לאחר התבוננות בכל:בלבד (למשל
 ייתכן שבמהלך ההתבוננות בתנועה בשתי, נוסף על כך.)רצף
 אף שקיבלו,הקבוצות חלק מהנבדקים הניעו את הגף העליון
 הנעת הגף.הנחייה שלא לזוז במהלך ההתבוננות בתנועה
.העליון יכולה גם היא להשפיע על למידת רצף תנועות ההושטה
ניטור פעילות שרירית בגף העליון באמצעות אלקטרומיוגרפיה
 בכל,במהלך ההתבוננות בתנועה והשוואתה למצב של מנוחה
 יש, עם זאת. היו מאפשרים מענה לסוגיה,אחת מהקבוצות
 גם בבריאים וגם בחולים, שבמחקרים קודמים שביצענו,לציין
 לא נמצאה עלייה בפעילות השרירית בגף,לאחר שבץ מוחי
42,41
. בהשוואה למנוחה,העליון במהלך התבוננות בתנועה
 שהתוצאות הנוכחיות הן ספציפיות,יש להביא בחשבון
 אי אפשר להכליל תוצאות אלה על כל.לפרוטוקול ניסוי זה
המטלות המוטוריות או על תרגול מטלה זו בפרוטוקול שונה
.) אנשים מבוגרים:או על אוכלוסיות נוספות (כגון
סיכום
במחקר הנוכחי נמצא שהתבוננות בתנועה משפרת באופן
דומה את הביצוע של רצף תנועות הושטה בגף עליון בבריאים
 בין שהיא, שעות מתום התרגול24 מייד בתום התרגול וכעבור
 המשמעות הקלינית.משולבת בביצוע הרצף הנצפה ובין שלא
היא הבנת החשיבות הטמונה בשילוב ההתבוננות בתנועה
.בטיפול במטרה לשפר מטלה מוטורית או תפקוד מוטורי
הכרת תודה
 אורית בורג וטליה קיסר על, יהודית גרשון,תודות לחן לוי
, לפרופ’ משה עינת,העזרה בצילום סרטוני הוידאו ועריכתם
אביתר אברהם ומשה ויטמן על העזרה בבניית המכשיר
ששימש להרצת הניסוי ולמשתתפים שהתנדבו להשתתף
.במחקר
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Abstract
Observing the actions of others can improve motor
performance. The effects of action observation (AO)
on motor performance can be modulated by different
factors. The effects of AO versus combined AO and
action execution have not been fully resolved. Twentyfour healthy subjects were randomly instructed to either
observe reaching movements (RM) sequences towards
five lighted units with the intention of reproducing the
same sequence as fast and as accurately as possible
(AO group), or to observe the RM sequence with the
intention of reproducing the same sequence as fast and as
accurately as possible and combining action execution
with the AO (AO+EX). Subjects` performance was tested
before and immediately after the AO, and retested after
24 hours. During the pre-test, post-test, and retest, the
subject performed RMs towards the units, which were
activated in the same order as the observed sequence.
Occasionally, the sequence order was changed by
beginning the sequence with a different activated unit.
The outcome measures were average response time of
the RMs during the sequences, difference between the
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response time of the unexpected and expected RMs, and
percent of failures to reach the target within one second.
The average response time and the difference between
the response time of the unexpected and expected RMs
improved in both groups at post-test and retest compared
to pre-test. The percent of failures across groups was
higher in the pre-test and post-test compared to retest.
Our findings suggest that combining action execution
with AO in a RM sequence task in the current setup
does not improve subsequent performance more than
AO alone. Performance stabilization of the sequence in
the retest was shown in comparison to the post-test in
both groups, indicating that the memory representation
learned through observation with or without combining
action execution was consolidated.
Keywords: Action observation, Action execution,
Instruction

