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 *הסבר באמצעות תיאורית עיבוד המידע -תנועה מושכלת ותרומתה ללמידה העיונית 

 תקציר

תיאורית עיבוד המידע מסבירה פתרון בעיות כתהליך של עיבוד מידע ואת הלמידה 

התיאוריה נעזרת  .רכבותכהתקדמות ביכולת להתמודד עם פתרון בעיות חדשות, מגוונות ומו

בשלושה מושגים מרכזיים: תפיסה, תגובה ודימוי מנטלי המתרחשים בכל תהליך של עיבוד 

זה דן בדרכים להבנת  מידע. ניתן לראות בתנועה של הגוף אופן של עיבוד מידע. מאמר

מתוך ראיה זו. המאמר מטביע את המושג "תנועה  ללמידה העיונית ת הגוףהתרומה של תנוע

 מידה העיוניתאת הלכלת" שהיא תנועה שאינה עומדת בפני עצמה אלא באה לשרת מוש

 ,בהן תנועת הגוףשחמש דרכים המאמר מפרט . המובילה ללמידה ונעשית כחלק מפעילות

יצירת ; השניה, מידע קינסתטי. האחת, איסוף משפיעה על הלמידה העיוניתכשהיא מושכלת, 

חידוש מערכות התפיסה במהלך ; השלישית, ל הגוףתנאים ללמידה על ידי עיכוב התנועה ש

 ידעסיוע במעבר מ; והחמישית סיפוק אמצעי לימוד לניסוי וטעייה; הרביעית, לימוד מתמשך

 .פורמלי ידעאינטואיטיבי ל

 

 

 תארנים: תנועה של הגוף, עיבוד מידע, למידה עיונית

                                                 
*
המאמר הוא עיבוד מתוך הספר "נעים ללמוד" הנמצא בשלבי הוצאה לאור בשיתוף פעולה של  

 המכללה עם "הוצאת אח".
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 ת עיבוד המידעהסבר באמצעות תיאורי -ללמידה העיונית  מושכלת ותרומתהתנועה 

 

התבססות  וזאת תוך ללמידה העיונית ת הגוףתנועזה דן בדרכים להבנת התרומה של  מאמר

פותח בהבהרת מושגי הלמידה העיונית  מאמרהה כחלק ממערכת עיבוד מידע. תנועהעל ראיית 

הגוף למושגים אלו. מטרת הבהרת  תתנוע יצירת הקשר ביןית עיבוד המידע ובאוריתעל פי 

עיבוד המידע. לאחר מכן  תייאורתשפה משותפת עם הקורא בתוך בסיס ללבנות  המושגים

מוצגות הדרכים ולבסוף,  ?מובהרת השאלה: מהו סוג התנועה המאפשר להפיק למידה עיונית

 תנועת הגוף יכולה להשפיע על הלמידה העיונית.  ןהשב

 

 הבהרת מושגים –תנועת הגוף כמערכת של עיבוד מידע א. 

 גוף כמערכת של עיבוד מידע( תנועת ה1

ת עיבוד המידע מסבירה פתרון בעיות כתהליך של עיבוד מידע ואת הלמידה תיאורי

 (. 5665קניאל, כהתקדמות ביכולת להתמודד עם פתרון בעיות חדשות, מגוונות ומורכבות )

שהיא תהליך העיבוד הראשון של המידע שהחושים העבירו  תפיסהעיבוד המידע מתחיל ב

 .ומועבר מידע אל הזיכרון - עיבוד מידע – ל בסיס התפיסה נעשים תהליכי חשיבהע. למוח

 . ,Sternberg) 1980)תגובה לבסוף באה 

שבתוכו  ימנטלשל עיבוד מידע: תפיסה, תגובה ודימוי  תנועה מתרחשים מהלכיםבכל 

את גודל  תופס, הוא הרמת חפץשל  פעולה בצעמילד  :מתרחשים תהליכי חשיבה. דוגמה

 מדמההמגע והמישוש. הוא  ,התנועההראיה, שלו בעזרת חושי  ואת המבנהצורתו את , חפץה

ואז  ,בזמן הרמת החפץ בהתאם לבעיות שאיתן הוא מתמודדומפעיל שיקול דעת  החפץאת 

שיקולים שהפעיל בזמן פי ה לענתונים שקיבל בתפיסה וה על פי ומרים את החפץ מגיבהוא 

 דימוי החפץ. 

מכילה את המכינה וועה הוא יצירת מעגל של למידה: תגובה שיש בה תנועה המייחד את התנ

. למשל, בתגובה על השאלה כיצד נכון (Annett, 1995) התפיסה לצעד הבא של עיבוד המידע

לאחוז מזמרה בכדי שיהיה ניתן לגזום בעזרתה, כף היד נסגרת על המזמרה ומנסה להפעילה. 

סתי על גודלה, צורתה, דרכי הפעלתה ועל הקשיים התגובה הזו נותנת למחזיק מידע תפי

בהחזקתה. כתוצאה מהמידע התפיסתי נוצר מעגל נוסף של תגובה שבו הלומד אוחז את החפץ 

לומד להחזיק את המזמרה ולהפעילה. כדי להבליט את הוא עד ש ,וכך הלאה ,בדרך שונה
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מידע  תזותית לא יוצרהייחוד של התנועה נחשוב על דוגמה שבה תגובה מילולית לתפיסה  ח

הלומד סוקר  - ורטטות על דף הן שונותסהאם שתי צורות המ - תפיסתי חדש: בתגובה לשאלה

חזותי -ורטטות. תגובת הסריקה בעיניים נותנת לסורק מידע תפיסתיסבמבטו את הצורות המ

חזותי ללומד יש תשובה מילולית. -על ההבדל בין הצורות. כתוצאה מהמידע התפיסתי

במבט, להבדיל מאחיזת המזמרה המשנה את הפתיחה והסגירה של המזמרה, לא  הסריקה

 -ורטטות, לא מעמידה אותן האחת על השניה בכדי לבדוק את שונותן סמשנה את הצורות המ

 לא מפעילה מעגל חדש  של מידע ותגובה למידע. 

 

ף. על בסיס להלן יוסבר התפקוד של התפיסה, התגובה והדימוי המנטלי בזמן תנועה של הגו

הסבר זה תיבדק האפשרות של השפעת תנועת הגוף כמערכת של עיבוד מידע על הלמידה 

 העיונית. 

 ( תנועת הגוף כתפיסה 5

תנועת הגוף כתפיסה מתייחסת לחוש הקינסתטי ולתפיסה המבוססת על החוש הקינסתטי 

ל מצב השדרים עבאמצעות הקרויה קינסטזיה. החוש הקינסתטי קולט מידע על הסביבה 

שריר, בכל גיד, בכל רצועה ובכל -השרירים. תאי החוש הקינסתטיים ממוקמים בכל סיב

בכל האיברים המאפשרים תנועה או מגבילים אותה. החוש  -מעטפת של הגידים והרצועות 

שריר, למתיחתו להרפייתו ולקשרים בין הפעילויות האלה בשרירים ההקינסתטי רגיש לכיווץ 

 . (Wrisberg, 2000)שונים ה

מספקת מידע על הגוף ועל , והיא התנועה המתקבל באמצעותהקינסתזיה היא ייצוג של המידע 

י ט. חלק מהמידע הקינסת(Schmidt & Lee, 1999) מגעבגוף בא אתם שהחפצים בסביבה 

: מידע על מצב הגוף, על היקף תנועה אפשרי של האיברים השונים, למשלייחודי לתנועה הוא 

על כובדם של חפצים,  וכן מידע ניהםיקעת כוח לבין מהירות ועל ההבדל בעל הקשר בין הש

בחושים אחרים  שמקורןחוזקם וגמישותם. חלק אחר של המידע הקינסתטי משולב בתפיסות 

 התפיסהמידע על כיוונים שבהם  ,ממדיים-מידע על גדלים, על מבנה של חפצים תלת למשל:

של עצמים המתווסף  צורת פני השטחע על לתפיסה החזותית; מיד פתמתווס תהקינסתטי

 ,Knudson & Morrison) מידע על מקצבים המתווסף למידע השמיעתי ;לתפיסת המישוש

2002) . 
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התנועה  המתקבל באמצעותכדי להמחיש את הרעיון שהקינסתזיה היא ייצוג של המידע 

 ה: בחוש הקינסתטי ובחושים אחרים נביא את הדוגמה הבא שמקורןומשלב תפיסות 

בראש  המרים רגל כדי לעבור מכשול גבוה. בכדי לעבור את המכשול בהצלחה עליו להעזר לומד

ובראשונה במידע קינסתטי: על האופן שבו הגוף עובר את המכשול, על גובה הניתור,  על מצב 

ובמקרה שפגע  ,במידע מחוש המגע על כפות הרגליים הלוחצות את הרצפה; הגו בזמן הניתור

במידע  מחוש ; גע יאפשר מידע על גובה המכשול ומהירות המפגש עם המכשולהמ ,במכשול

 –ה יבמידע מחוש הראי ;בתנוחת הראש ומזהיר מפני נפילה המשקף שינויים המשקל-שיווי

  מידע על מיקום המכשול, גודלו צורתו צבעו. 

דע על בשני אופנים: האופן הישיר, כשהגוף מתנועע ומקבל מי נעשהתהליך איסוף המידע 

, והאופן העקיף, כשהגוף משקלל את המידע על עצמו ואז עובר להכללה בה הוא נעשהסביבה  

 .(Wrisberg, 2000) כלפי הסביבה

 :באופן ישירדוגמה לתנועה המובילה לאיסוף מידע 

 לזהות במה שונה תוכנן של שתי שקיות. -התנועה מטרת 

עליהן בכף רגל  דורכיםיות בידיים, את שתי השק יםממשש לאיסוף מידע באופן ישיר: הדרך

ות התנוע באמצעות. , זורקים ותופסים את השקיות ומקשיבים לרחש העולה מהשקיותחשופה

  השקיות.שונות ולזהות במה השקיות לגלות את תוכן  האלו אמורים

הסבר: איסוף המידע הוא באופן ישיר כיוון שכל התנועות שנעשו במהלך ההתנסות לגילוי 

ות הן אוטומטיות ולא כוללות התייחסות לתחושות של הגוף בזמן התנועה, אלא תוכן השקי

 מתייחסות באופן ישיר לתוצאות.

 :באופן עקיףדוגמה לתנועה המובילה לאיסוף מידע 

 .העריך את ההבדל בכובדן של שתי שקיותל – התנועהמטרת 

ה ביד שמאל, משווה נושא שקית אחת ביד ימין ושנילאיסוף מידע באופן עקיף: הלומד  הדרך

את תחושת הכובד בכל יד, מחליף ידיים: השקית מהיד הימנית עוברת ליד השמאלית והשקית 

מהיד השמאלית עוברת ליד הימנית, ושוב הוא משווה את תחושת הכובד. החלפת הידיים באה 

לנטרל את הדיווח המוטעה הנובע מכך שיד אחת חזקה יותר מהשניה ולכן השקית עלולה 

ב קלה יותר גם אם אינה כזאת. רק לאחר ההתנסות הכפולה, הלומד מדמה את כל להיחש

 התנסויותיו ומנסה לתת תשובה. 

הסבר: איסוף המידע בדוגמה זאת הוא עקיף כיוון שעבר דרך הפרוש של התחושות 

 סיון להעריך את כובד השקיות.יהקינסתטיות בגוף בזמן שנעשה נ
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יר, כיוון שהתנועה עצמה היא אוטומטית אך היא מכונה ישהמידע הנאסף באופן ישיר 

מכונה עקיף כיוון שאופן עקיף הנאסף באופן ידע מהחושפת מידע מיידי לגבי הסביבה. 

האיסוף כולל שני צעדים: קודם כל דיווח מודע של המידע מהתפיסה הקינסתטית ואחר כך 

 מעבר אל המידע לגבי הסביבה.

יש חשיבות רבה ללמידה לאורך כל החיים. השלב  לאיסוף המידע העקיף באמצעות התנועה

כיוון  – החפץ הצמוד אלינו כל חיינו -עוזר לנו לתפקד עם גופנו הראשון באיסוף מידע עקיף 

מהווה גורם קבוע  על גופנוהמידע שבכל פעם נערכת בדיקה של הנתונים המגיעים מהגוף. 

שהמידע על הגוף רב יותר ומדויק  . לכן ככלהשלב השני – להשוואה עם גורמים משתנים סביבו

 יותר. מדוייקהידע על הסביבה עשוי להיות רב יותר ו , כך גםיותר

הכתף  -: צד שמאל נתפס כחלש, כרפוי סימטרייה מוטעיתתפיסת יש  נניח שליורםדוגמה: 

יישר אותו ביחס לתפיסתו  יורםכדי לאזן את הגוף השמאלית נדמית נמוכה ביחס לצד ימין. 

על ידי כיווץ השרירים בצד שמאל והרמת כתף שמאל. התיקון בעצם גרם לעיוות  תהקינסתטי

מזיקה ליציבה של הגוף  הזאת מוטעיתהסימטרייה החזקת הגוף עקב התפיסה המוטעית. ה

בנוסף לנזק הגופני לא די בכך, אך  יוצרת מתחים ולחץ על צד אחד של הגוף. כיוון שהיא

סימטרה כיוון -: קשה לזהות סימטריה ואמידע העקיףבאיסוף ה נוצרות טעויות תפיסתיות

שאיסוף המידע של הגוף יהיה תמיד מוטה ויהיה קשה להעריך כובד כיוון שהמידע המגיע מצד 

 .הוא מוטעהאחד של הגוף 

 ( תנועת הגוף כתגובה3

מערכת של תגובה בלבד. התגובה הזו פורשה כמשוב לנכונות אל בעבר התייחסו לתנועה כ

או בתרגום  ,מוטורי-(. הביטוי סנסו(Piage & Inhelder, 1956 יע מחושים אחריםמידע שהגה

בא להעמיד שני מהלכים המתרחשים זה לצד זה: בזמנו תנועתי, שהיה מקובל -לעברית חושי

שמיעה ושל חושים אחרים. המהלך  ,יהיסנסו, מהלך תפיסתי של ראההמהלך האחד הוא 

השרירים והמפרקים מגיבה לתפיסה. דוגמה להבנת מוטורי, מהלך שבו מערכת ההשני הוא 

, המייצגת את הסנסו, ית החבית: ראיקליעה של כדור לחביתמוטורי היא –הביטוי סנסו 

מובילה את שרירי הידיים המייצגים את התגובה המוטורית. דוגמה נוספת: ריקוד לצלילי 

ף נענים למקצב מוסיקה: השמיעה, המייצגת את הסנסו, קולטת את המקצב ושרירי הגו

 ומייצגים את התגובה המוטורית.

מן הנאמר בפרק זה על החוש הקינסתטי והקינסטזיה מתברר שההפרדה בין התפיסה לבין 

היא קודם כל מערכת תפיסתית -התגובה המוטורית  –תנועת הגוף מדויקת.  אינההתנועה 
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תפיסתית היא  בפני עצמה האוספת מידע ביחד עם תפיסות אחרות. בנוסף להיותה מערכת

אם נחזור לדוגמה של מחיאת הכפיים ניתן לומר,  .(Keil & Bennett, 2002) גם התגובה

החוש הקינסתטי נותן למוחא הכף מידע על מיקום  ,שמלבד חוש הראיה ובשיתוף פעולה איתו

כפות הידיים ועל הכוח הנחוץ בכדי לקרבם מיד עם הרמת הידיים. אותם שרירים שבתוכם 

מקרבים את הידיים. גם בדוגמת הריקוד הישנים הקינסתטיים הם גם המגיבים ונמצאים החי

ניתן להבחין בכך שתנועת הריקוד עצמה מפעילה את החוש הקינסתטי הנותן לנו מידע על 

ובכך משתף פעולה עם חוש השמיעה.  ,מפגש הגוף עם הקרקע, על עוצמת התנועה ומקצבה

אחת הפעלה של הקינסתזיה כתפיסה ותגובה  תגובת הריקוד אם כן, כוללת בעת ובעונה

לשמיעה ולקינסתזיה עצמה. הבנה זו מאפשרת לנו להבחין בכך שאדם יכול להתנועע ללא כל 

מידע מהראיה או מהשמיעה: ניתן למחוא כף גם מאחורי הגוף ובעיניים עצומות וניתן לרקוד 

 במקצב קבוע, ללא אות של צליל מבחוץ. 

ותהליכים  יכולות להיות תוצאה של תפיסות שונות ,זהות מבחוץ תגובות של תנועה הנראות

. לדוגמה, התגובה הנראית לעין היא הליכה ((Sherwood & Lee, 2003קוגניטיביים שונים 

להחלטה  ;תוצאה של מגע –שהו אחר ידחיפה של מל: הלפנים. ההליכה יכולה להיות תגוב

 ;תוצאה של תפיסה שמיעתית –לית ללכת מילוחיצונית; להוראה  תפיסהללא  –פנימית ללכת 

הוראה מילולית למדוד את אורך ל ;תוצאה של מידע מהמערכות הפנימיות –מריצה לעייפות 

שוב תפיסה שמיעתית אך  –התאמת מקצב תנועה למוסיקה ל ;שוב תפיסה שמיעתית –החדר 

 –בר תנועת התקרבות לח ;נסתזיהיתוצאה של ק –הרגל  ףבדיקת פעולת כל ;מסוג אחר

 וכן הלאה. ,תוצאה של ראיה

אלא תפיסה ותגובה בעת ובעונה אחת.  ,ניתן לסכם ולומר, תנועת הגוף לעולם איננה רק תגובה

שבו נדון  המאמרשל  ג'ב בסעיף ירחנהקשר הזה מאפשר תנועה הלומדת מתוך עצמה. על כך 

 בדרכים שבהן תנועת הגוף יכולה להשפיע על הלמידה.

 ל הגוף( הדימוי המנטלי ש7

ואילו הדימוי המנטלי הוא עיבוד מידע , התפיסה היא עיבוד מידע המסתמך על גירוי חיצוני

. נדגים זאת (Annett, 1995) ללא הגירוי החיצוני עצמו אלא על סמך שימורו כתפיסה בזיכרון

 על ידי ההשוואה בין שני המצבים הבאים: 

פעולה המתבססת  פונים: זוהיברביעית שלוש פניות שמאלה ו רואים ,במכונית נוסעיםמצב א: 

 ראיית הפניות ונהיגה בהתאם.  -על תפיסה 
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מעלים בזיכרון תמונה  למקום שאליו נסענו קודם:מצב ב: נותנים הוראות לחבר כיצד להגיע 

לא פונים ושל הרחוב הרביעי שבו פונים ובהתאם לכך  ןשמאלה שבה הפניות תשל שלוש

דימוי המפה ומתן הוראות לנהיגה  –מתבססת על דימוי מנטלי זוהי פעולה ה  .נותנים הוראות

 בהתאם. 

 :מבחינים בין תפיסה לדימוי מנטלי באופן הבא (,Aslin & Smith 1988)אסלין וסמית  

למשל, אנו רואים חפץ ומזהים  ,התפיסה, היא רמת הייצוג המתקבלת מהמציאות בזמן אמת

, כאשר נזכרים המתקבלת לא בזמן אמת הדימוי המנטלי הוא רמת הייצוגשהוא שולחן. 

 . בשולחן שראינו אתמול ומדמים  את תמונתו לפני עיננו

מידע  בשלוש דרכים: לפי התיאוריה של עיבוד המידע, תהליך עיבוד מידע יכול לפעול על מידע

תפיסה לא  –מידע הנמצא בדימוי המנטלי  ;תפיסה בזמן אמת –המגיע מתפיסת המציאות 

 כדי לסייע בהבנת ההבדלים מציגים. שכבר אינו נזקק לתפיסהמילולי מידע או  ;בזמן אמת

את הדימוי המנטלי כחוליית מעבר בין עיבוד מידע המבוסס על תפיסת ב 1ו  א1 מיםתרשי

 המציאות לבין עיבוד מידע מילולי ללא תמיכה של מידע מן המציאות.

 : מעבר מתפיסה לייצוג מילולי1תרשים 

 

 דימוי                                           המללה                                             תפיסה           

 

 חיבור למציאות                       חסר חיבור למציאות                     חסר חיבור למציאות    

 ע                                    מעבד מידעקולט מידע                               משמר מיד       

 

א מציג דוגמה שבה הדימוי המנטלי מהווה חוליית מעבר בין עיבוד מידע המבוסס על 1תרשים 

 ראיה לבין עיבוד מידע מילולי ללא תמיכה של הראיה.

 

 דוגמה חזותית –א: מעבר מתפיסה לייצוג מילולי 1תרשים 

 

 דימוי                                           המללה                                   תפיסה                     

 
 ראיית סרט                       שימור תמונות מהסרט                     שיחה על הסרט       

 מעבד מידע                     קולט מידע                               משמר מידע                     
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 ,הדימוי המנטלי משרת כמתווך בכך שמצד אחד הוא עדיין מחזיק בבסיס קונקרטי כלשהו

אבל מצד שני לבסיס הזה אין משענת חיצונית אלא נתונים פנימיים, תוצר של הניסיון 

 . התפיסתי שהשתמר

ותית הוא הדימוי החזותי, דימוי מנטלי פועל במקביל לתפיסה. למשל, המקביל לתפיסה החז

המקביל לתפיסה השמיעתית היא הדימוי השמיעתי. יותר מאוחר כאשר נדבר על הדימוי 

 דוגמאותנראה שהוא הדימוי של התפיסה התנועתית. להלן  - הקינסתזיה –המנטלי של הגוף 

שאלה כמה חלונות היו בבית שבו על הכדי לענות  :בין תפיסה לדימוי המקביל לה להקבלה

שאלה האם על ה. כדי לענות ביתהחלונות בשל  , המשיב צריך להעלות דימוי חזותי?יקרתב

, משחזר העונה את גובה הצלילים של המנגינה. ?הטון החמישי בשיר גבוה מכל הטונים שלפניו

תיק, משחזרים את התנועה של הרמתו או מדמים את  את משקלו שלרוצים להעריך כאשר 

בצומת לבניין שרטט מפה כיצד ללכת מתחנת הדלק סצריך ל שרכאהמאמץ להחזיקו, ואילו 

  אטרון, השחזור הוא שילוב של דימוי חזותי ודימוי תנועה של ההתקדמות בדרך הזו.יהת

 

 

  :מציגים שני תהליכים של דימוי מנטלי   (Kosselyn & Schwartz, 1977) שוורץ קוסלין ו

פץ או אירוע בעבר לבין דימויו בהווה. הדימוי הייצוג המקשר בין תפיסת ח –הייצוג השטחי  .1

כהמחשה. למשל, אדם מחפש  - במציאות בהתנסות בהקבלה -בתהליך זה משרת את החשיבה 

 מזוודה ובמהלך החיפוש מדמה את גודלה, צורתה וצבעה.

שלושה שלו. במהלך זה מתרחשים  יהדימוי ,עיבוד מידע במצב הגולמי -הייצוג המעמיק  .5

, או תפיסת למשל תמונה של מקום שעדיין לא ראינו - יצירת דימוייםהאחד,  :בהתהליכי חשי

השוואה של גדלים  והשוואת  ,לדוגמה – בקרת דימוייםמערכת השמש והתנועה בה; השני, 

 .רוטציה של חפץלמשל,  – שינוי דימוייםוהשלישי,  ;מיקום

בוסס על קשר ישיר עם ניתן לומר, שהדימוי המנטלי מאפשר את המעבר מעיבוד מידע המ

בסיס נתונים  מהווהעיבוד מידע המשוחרר מהתלות במציאות. הדימוי המנטלי להמציאות 

משמש לשם יצירת בסיס נתונים הוא ויחד עם זאת  ,כשהוא משחזר את המציאות כפי שהיא

 .((Ozel, Larue & Molinaro, 2002 חדש כשהוא יוצר מציאות דימויית חדשה
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הגוף שוף כולל את השימור של המידע התפיסתי על הגוף ועל הסביבה  דימוי מנטלי של הג

המידע  במגע. המידע השמור הזה מבוסס על כלל ההתנסויות שהיו לפרט בתנועה.ִאתה בא 

למשל, הכרת חלקי הגוף המתנועעים ואופן תנועתם והכרת מצבים שהגוף  ,ביחס לגוף כולל

של חפצים, לגודלם, לצורתם, לנוקשותם,  נמצא בהם. המידע ביחס לסביבה נוגע למיקומם

למהירות תנועתם ולכל פרט אחר שהתגלה בזמן הפעלת חפצים ונשמר כנתון לשימוש מאוחר 

 יותר.

הדימוי המנטלי של הגוף הוא שניתן לקשר מידע דימויי לאופן שבו נרכש מידע  ו שלייחוד

הזזה של  - משקלונודע לנו של חפץ נשמר גם האופן שבו  משקלולמשל, יחד עם הנתון על  זה.

החפץ ממקום למקום. כדי להבהיר ייחוד זה נשווה בין דימוי חזותי של צורת הריבוע לבין 

מצויה דוגמה פרטית אחת של צורת  הריבועדימוי קינסתטי של ריבוע. בדימוי החזותי של 

הריבוע  ריבוע או מספר ריבועים שונים או ייצוג של תכונות הריבוע. בדימוי הקינסתטי של

רטוט הריבוע על הדף או יצירת ריבוע בתנועת יד סתיכלל התנועה שיצרה את הריבוע, למשל 

 באוויר.

מחקרים מעניינים המדגימים את האופן שבו משתמר הדימוי המנטלי של הגוף הם מחקרו של 

האם כף הרגל המוצגת )חזותית,  לקבועבמחקר התבקשו הנבדקים  .( ,1984Parsons)פרסונס 

. הנבדקים התבקשו בתהליכי דימוי לתאר את כף רגל ימנית או שמאליתור על דף( היא כצי

 ,מצאי המחקר הראו שהנחקרים נמנעומ. המוצגת בציורהאופן שבו הם מזיזים את כף הרגל 

 306-למשל, סיבוב הרגל ב ,מדימוי פעולות של הרגל שהן בלתי אפשריות במציאות ,בדרך כלל

כף הרגל ימנית או שמאלית היה תלוי במידה בציור מוצגת ה האם . זמן התגובה לשאלמעלות

שונה מזה שבגירוי: ככל שהזווית בין הגירוי לכף הרגל היה בה כיוון הרגל במציאות ש

במציאות הייתה גדולה יותר, כך עלה זמן התגובה, כלומר זמן התגובה עלה באופן ישיר 

שגם כאשר הגירוי הישיר, התפיסתי,  ניתן להסיק, קושי לבצע את השינוי בפועל.בהתאם ל

 הניסיונות הקודמים שלו בתנועה.המתבסס על האדם יהפוך אותו לדימוי תנועה  ,הוא חזותי

לשרת כמתווך  ,כמו הדימויים החזותיים והשמיעתיים ,הדימוי המנטלי של הגוף יכול גם הוא

 זרת דוגמה ספציפית:ב מדגים בע1בין התפיסה הקינסתטית לבין עיבוד מידע מילולי. תרשים 
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 דוגמה חזותית –ב: מעבר מתפיסה לייצוג מילולי 1תרשים 

 תפיסה                                         דימוי                                           המללה              

 
 

 הסבר מדוע דלת מסתובבת לא        דחיפת דלת מסתובבת          שימור הזיכרון של                  
מתאימה כדלת כניסה        אופן הדחיפה                                    

 בסופרמרקט

 מעבד מידע         קולט מידע                          משמר מידע                                         

 
 ,בהם בעבר שכבר היהמבצע דימוי של מצבים  אדם המדמה תנועה ברמה של הייצוג השטחי

בעבר ניתן לשחזר את התנועה לכל פרטיה כבסרט.  בוצעהלמשל לפני ביצוע תנועה שכבר 

תהליך זה מבוצע על ידי ספורטאים מקצועיים בשלב של אימון מנטלי לפני ביצוע מיומנות. 

 ,עם קרש הקפיצהמהלך הריצה, המגע שלבי הקפיצה: למשל, הקופץ למרחק משחזר את כל 

 בזמן הניתור, הושטת הרגליים לפנים בזמן המעוף וכו'.  מצב הידיים

, ותהחזותי -בין מערכות הדימויים האחרות  הדימויים הקינסתטיים הם עוד מערכת דימויים

וכדומה. בזמן פעילות תפיסתית של מערכת חושים אחת ניתן להשלים את  ותהשמיעתי

צופה  כאשר אדם. למשל, (Callow & Hardy, 2004) רותהנתונים באמצעות המערכות האח

יכול להשלים את המידע על התמונה מתוך דימוי נתונים שאינם נתפסים  הוא בתמונה

, הצופה בתמונה רואה שהתמונה אינה חלקה אלא יש בה בליטות וחספוסים שונים :יהיברא

 . פוליי כזה במצבובמציאות אדם בתמונה אינה ריאלית, הנראה  או שעמדת ההולך

של תפיסה אחת עלול להפריע לדימוי מאותה תפיסה. למשל, דימוי דימוי  ,בזמן איסוף מידע

כאשר לתפיסה שמיעתית.  עלול להפריעדימוי שמיעתי ו לתפיסה חזותיתעלול להפריע חזותי 

מסוג אחר.  דימוילהשלים  התפיסה מסוג אחד עשויוהתפיסה הם מסוגים שונים,  דימויה

עוד  לש מאפשרת הפעלהחת התרומות של הדימוי המנטלי של הגוף היא שהפעלתו כלומר, א

יכולים לפעול  (. ערוצים אלוLohman & Nichols, 1990) ערוצים של תפיסה ושל דימוי

דימוי המנטלי של הגוף ולפתח תמונה יותר שלמה של הנלמד או לסייע בזכירת לבמקביל 

 המידע או בעיבודו.

 סות עם הדימוי המנטלי של הגוף: דוגמאות להשלמת תפי

מספר טלפון לפי תנועת היד על לוח  זכירת ;המוסיקה שלו מעים אתוכאשר שריקוד ב היזכרות

ה יעליעת הלווה בדימוי המאמץ של השרירים בהמקרנו בהם יהיזכרות בנופים שב; המקשים

תכנון  ;ך היוםאותן אמורים לבצע במששהפעולות  זכירתתכנון יומי המבוסס על  ;לפסגת ההר
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קטע מוסיקלי  זכירת ;מבנה מטבח לפי הפעולות שאותן מבצעים במטבח בזמן שמבשלים

תמונת הפעולה של פירוק חלק במנוע  ;בעזרת דימוי תנועת האצבעות על המקלדת של הפסנתר

תמונת מהלכי משחק בחצר בית הספר בזמן  ;של מכונית בזמן תיאור דרך התיקון שלה

 תמונת גוף בתאוצה כשמסבירים את חוקי התאוצה בפיזיקה  וכו'. ;חקההסבר על חוקי המש

 דוגמאות להשלמת התנועה של הגוף בדימויים אחרים:

קליעה למטרה ללא הסתכלות עליה  ;הליכה על קורת שיווי משקל ודימוי רוחבה ואורכה

ו אל ודימויאחרים גם ריקוד במרחב שבו רוקדים  ;גובהה וגודלה ,ודימוי מרחק המטרה

יצירת  ;ביצוע תנועה של מסלול עגול ודימוי המסלול במגרש המשחקים ;הרוקדים מאחור

שותפות ביצירת פירמידה עם קבוצת ילדים וראיית  ;מעגל בגוף ודימוי המעגל על דף נייר

  .ביצוע ריקוד ודימוי המנגינה שלו  וכו' ;הצורה של הפירמידה בעיני הצופים בה

תנועה ברמה של הייצוג המעמיק מסוגל ליצור תנועות חדשות אדם המבצע דימוי מנטלי של 

שעדיין לא נוסו בפועל, אך מבוססות על ניסיון בתנועות אחרות דומות. ייצוג מעמיק נותן מידע 

שלא בוצעה התנסות בפועל. למשל, ניתן לדמות פעילות עם חפץ  אף על הגוף ועל הסביבה

חפץ דמיוני שאינו קיים במציאות. ניתן לדמות שעדיין לא התנסינו בו או לדמות פעילות עם 

הפעלת תנועה בזווית אחרת מהזווית שבה נוהגים לבצע אותה, ניתן גם לדמות משקל של חפץ 

 שלא נגענו בו או לדמות כיוון הליכה במסלול שעדיין לא צעדנו בו.

  

תנועה. ניתן לומר שהדימוי המנטלי של הגוף הוא השימור של הידע שנאסף מתוך התנסות ב

דימוי זה כולל את המידע שהתקבל מההתנסות ואת התנועה שדרכה נרכש המידע. כמו כן 

תנועה שאפשר  לדמותאלא גם  - ייצוג שטחי –ניתן לדמות לא רק מצבים כפי שהתרחשו 

  ייצוג מעמיק. –סיון ישיר קודם ילבצע ללא נ

ניתן לראות  ה,של והדימוי המנטלי של הגוף , התגובהת התנועהשל תפיסההסבר מתוך 

 אך האם כל תנועה מאפשרת למידה עיונית?  להוות בסיס ייחודי ללמידה שהתנועה עשויה

 

 סוג התנועה המאפשר להפיק למידה עיוניתב. 

אחד המכשולים בהבהרת הקשר בין תנועת הגוף ללמידה העיונית נובע מכך שתנועת הגוף 

כל תנועה של הגוף תורמת ללמידה?  נתפסת כמושג כללי ועד היום לא נשאלה השאלה: האם

תנועה לשמה, המתמקדת בלמידה  :כדי להוריד מכשלה זו נציג שלושה סוגים של תנועה
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המוטורית, תנועה בדרך אגב שאינה מתמקדת בלמידה אך לעיתים מאפשרת אותה ותנועה 

 מושכלת המתמקדת בלמידה העיונית. להלן נסביר כל אחד מסוגי התנועה של הגוף.

  נועה לשמה( הת1

 תנועה שבה מטרת הלימוד היא שיפור ושכלול התנועה עצמההתנועה לשמה היא 

(Gallahue, 1987 .) שמירת התקינות של פעילות  –לשיפור ושכלול התנועה יש כיוונים רבים

הגוף, ניצול היכולת הגופנית, פיתוח הכושר הגופני, לימוד מיומנויות מוטוריות חדשות או 

  קיימות ושכלול התפיסה הקינסתטית.   שכלול מיומנויות

 תנועה שבדרך אגב  (5

תנועה המאפשרת פעילות  תנועה הנעשית לביצוע משימות שאינן קשורות לתנועה עצמה.

למשל, במשימה של תצפית כאשר עוברים מנקודת  מוטורית, חברתית או לימודית. -אחרת 

ללמידה שהתרחשה  קשר ישיר ללא ,בדרך אגבנעשית כ, תנועת ההליכה לאחרתתצפית אחת 

הפך , המשתמשת במה שכבר מעין זאתכוללות תנועה רבות התצפית. פעילויות  במהלך

הלמידה שיטת ההוראה של  מקום משמעותי במהלכי הלימוד.  ואין לואוטומטי וידוע 

מפעילה בעיקר את ומאפשרת תנועה רבה, הפעילה, המדגישה את תהליך פתרון הבעיות 

 כיוון שאינה מכוונת להפקת למידה עיונית או מוטורית מתוך הפעילות ,אגבהתנועה שבדרך 

 .עצמה

 תנועה מושכלת ( 3

. המובילה ללמידה תנועה המשרתת את תהליך הלימוד העיוני ונעשית כחלק מפעילות

התנועה המושכלת מהווה דרך להמחשת הרעיון, לבירורו, להבעתו, ליישומו וכו'. למשל, 

בדל בין אסרטיוויות לאגרסיביות? כדי להבין את ההבדל בין שני מה ההמוצגת בעיה: 

 ניתנת התנסות תנועתית בקבוצה. –המחייבים את הפרט להפעיל כוח  -המצבים 

 ( סוגי התנועה והשימוש בחפצים7

טלסקופ,  למשל, - כלים ומכשירי עזר -חפצים כל אחד מסוגי התנועות יכול להתבצע בעזרת 

, ( Rogoff, 1990)או בלעדיהם. לפי רוגוף רבים אחרים,ורות ועוד קוביות לגו, חישוק, ק

הם עצמם תוצאה של המצאות  כדי לאפשר למידה:מעין פיגום שמציבה התרבות  החפצים הם

בפתרון שאחרים חשבו עליו מאפשר להכיר את  והישגים בפתרון בעיות, ואילו ההתנסות

 המחשבה ואת דרך הפתרון המוצעת. 

התנועה מפעילה את  בתנועה לשמה התנועה יש לחפצים תפקידים שונים.בכל אחד מסוגי 

, למשל: נהיגה במכונית, כדרור כדור, למיומנות שליטה בתנועה עם הכלי הכלי כדי להגיע
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התנועה מפעילה את הכלי כדי  בתנועה שבדרך אגבהחלקה בגלגיליות, חיתוך בסכין וכו'. 

גדר כדי שאפשר יהיה לראות מה קורה מהעבר , למשל: התרוממות מעל להשיג מטרות אחרות

השני שלה או סרטוט בעיפרון כדי ליצור תרשים, כאשר פעולת אחזקת העיפרון כבר 

, למשל בעיה התנועה מפעילה את הכלי לפתרון בעיות עיוניות בתנועה המושכלתאוטומטית. 

ה מאפשרת העקרונות הקובעים את כיוון הגלגול של כדור. התנוע מהם: הפיזיקהתחום ה

הכיוון  -למבצע פעילות עם הכדור לגלות את הקשר בין תנועת היד המגלגלת לבין התוצאות 

 שאליו מתגלגל הכדור.

 

בלמידה העיונית ולכן התנועה המושכלת ללא חפצים ועם חפצים היא  המאמר מתמקד

ית . ההתייחסות לתנועה המושכלת כתנועה המשמעותשבה מודברהתנועה של הגוף 

דרכים שבהן תנועת הגוף של הדיון ב מאפיינים מהותייםשני העיונית מובילה לבלמידה 

פעילות בעלת אופי . האחד, לאורך כל הדיון מדובר ביכולה להשפיע על הלמידה העיונית

מיועדת מראש לשרת את הלמידה העיונית ולא בכל תנועה מוגדר שבה התנועה של הגוף 

נועה, ביצוע התהמוטורית של  העיסוק ברמהדיון משוחרר משאלת ה. השני, באשר היא

 ההתנסות התנועתית. תהליךמתמקד בוהוא 

 

 יכולה להשפיע על הלמידה העיונית התנועה המושכלתבהן שהדרכים . ג

ררנו את הקשרים של התנועה עם ילאחר שהסברנו את תנועת הגוף כמערכת של עיבוד מידע וב

ולאחר שהבהרנו שכדי שתתרחש למידה  – יתפיסה, תגובה ודימוי מנטל -כל אחד מהיסודות 

כשהיא  ,בהן תנועת הגוףשננסה לבדוק את הדרכים באמצעות תנועה עליה להיות מושכלת, 

 משפיעה על הלמידה העיונית.מושכלת, 

 תנועת הגוף יכולה להשפיע על הלמידה העיונית בחמש דרכים שונות: 

; ידה על ידי עיכוב התנועה של הגוףיצירת תנאים ללמ; השניה, מידע קינסתטיהאחת, איסוף 

סיפוק אמצעי לימוד ; הרביעית, חידוש מערכות התפיסה במהלך לימוד מתמשךהשלישית, 

 .פורמלי ידעאינטואיטיבי ל ידעסיוע במעבר מ; והחמישית לניסוי וטעייה

 מידע קינסתטי איסוף ( 1

לות שמטרותיה הם התנועה המושכלת משרתת את תהליך הלימוד העיוני ונעשית כחלק מפעי

מחוץ לתנועה עצמה. המסקנה הראשונה המתבקשת ממה שנאמר עד כה ביחס לתפיסה 

שהתנועה כאשר היא מושכלת היא הקינסתטית, לתגובה התנועתית ולדימוי המנטלי של הגוף, 
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היא מאפשרת ערוץ ייחודי של עיבוד מידע. להלן נפרט כיצד  -מובילה לימוד עיוני כלומר,  –

 תטי משרת את הלמידה בזמן תנועה מושכלת. מידע קינס

 ,Lazar) התפיסה הקינסתטית מספקת מידע ייחודי ובלעדי על הגוף הפרטי של הלומד

Tatjana, & Richard, 2001) . .למידע זה יש חשיבות בשני אספקטים של הלמידה העיונית

דה עיונית בפני שלנו כנושא ללמי בגוף קשור למידע הנאסף באופן ישיר ועוסק האחדהאספקט 

עצמה. מתוך המידע המתקבל מן התפיסה הקינסתטית ניתן ללמוד על מערכת השלד 

על התנועה של כל אחד מהאיברים וצירופם, על טונוס השריר ועל היחסים בין  - והשרירים

שיש הפנימי הנלמד דרך המידע קשור למידע הנאסף באופן עקיף ו השניהאספקט אברי הגוף. 

 ;וגמאות למידע זה הן: לימוד המושג סימטרייה דרך תחושת הסימטרייה בגוףלנו על הגוף. ד

הבנת המושגים מעלה ומטה  ;מחזוריות דרך תחושת המחזוריות בעבודת השריר או הנשימה

הבנת מושגים כמו: מאמץ, ביחס אליו;  מתוך שינוי מצב הגו וחיפוש המעלה והמטה)איור( 

 אחד מהם.עייפות, כוח וכובד דרך ההתנסות בכל 

על כובדם של  – הפיזית התפיסה הקינסתטית מספקת ללומדים מידע ייחודי על הסביבה

חפצים, על כוח שמופעל ועל ההשפעות של הפעלת כוח על גורמים אחרים כמו מהירות, אופן 

המעבר של חפצים ומיקומם של חפצים במרחב. מידע זה מאפשר קודם כל תפקוד בתוך 

נע. לאחר מכן המידע הזה מאפשר ללמוד על העולם הפיזי של חפצים העולם הפיזי שבו הלומד 

ממדי התנועה. המידע הבא מן התפיסה הקינסתטית הוא  –ותנועתם, על המרחב והזמן 

 ,זמן, מסה, נפח, לחצי גז, מהירות, אנרגיה קינטית ,מכניקה: מרחק -הבסיס להבנת פיזיקה 

יצים, התמדה, תאוצה, וקטורים, חוקי ניוטון הספק, גלגלות, קפ ,וטנציאלית, עבודהפ אנרגיה

 חוק הפעולה והתגובה, חוק ההתמדה, הכבידה כקשר בין תאוצה למסה. -

קשת  התפיסה הקינסתטית מספקת ללומדים מידע המשלים מידע מחושים אחרים.

האינפורמציה שהתפיסה משלימה היא רחבה ביותר. דוגמאות בקשת הזו: סיוע בתפיסה תלת 

תפיסה החזותית קולטת רק חלק מהממדים, תלוי בפרספקטיבה שממנה ה -מימדית 

התנועה האוחזת בחפץ ופועלת איתו חשה בכל ממדיו, גודלם וצורתם;  ;מסתכלים על החפץ

 ,שהוא מושג זמן מופשט ,סיוע בתפיסת מקצבים בכך שהתנועה במקצב נתון נותנת למקצב

ל האנשים הסובבים את הלומד ממדים של מרחב ושל כוח; סיוע במידע על העצמי וע

החל בלחיצת יד וכלה בהתגוששות בין שני נצים. אם נעקוב אחרי תכניות  –באמצעות מגע פיזי 
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בית הספר היסודי נראה שרוב נושאי הלימוד תלויים במידע תפיסתי גל הילדים והלימודים של 

 מידע מהתפיסה הקינסתטית עשוי לסייע. להלן דוגמאות:הו

ין, ניתוח כיוון כתיבתן, בניית שלם מחלקיו יהוישחזור אותיות וז –והכתיבה בלימוד הקריאה 

משפט ממילותיו, הקשר בין מילים ומשמעותן, מילוי הוראות, תיאור פעילויות, התייחסות  –

 לפרטים משמעותיים, בניית שלם מחלקיו ותפיסת רצף.   

חוזים, חילוק וכפל, תפיסת חיבור, חיסור, שברים פשוטים ועשרוניים, א –בלימוד החשבון 

יותר מ,  ,המספר ככמות, מספרים גדולים ומספרים קטנים, קנה מידה, מושגי יחס של פחות מ

מספרים שליליים וחיוביים, מכנה משותף, משוואות והעברת אגפים, צמצום, משוואה 

 ריבועית. 

בי שטח, נפח זוויות, צורות, נפחים, חישו -בלימוד מושגי היסוד של המרחב בגיאומטריה 

 והיקף, חפיפות ותהליכי הוכחה.

קריאת תרשים, פרופורציות , הגדלות והקטנות , קנה מידה, כיוונים אישיים  -בגיאוגרפיה 

תכסית ותבליט, חילופי  שעות  וכיווני רוחות שמיים, יום ולילה, חילופי עונות, חילופי ירחים,

המחשה מרחבית, טמפרטורות, המרת  ושעון, במיוחד בהבנת הזמן בשעון הדיגיטלי שאין בו

 יחידות מידה, תרבויות ובתוכם שפת הגוף וטכסים.  

 הבנת התכנים, זכירת שיר, התייחסות למקצב,  לחריזה, לניגודים, להדגשים.  –בלימוד שירה 

החל בפיתוח הרגלי ישיבה מול המחשב באופן שיזיק כמה שפחות לעמוד  –בלימודי מחשב 

 השדרה ולזרימת הדם, וכלה בהבנת הוראות  והבנת המשמעות של רצף פעולות.

כפי שאמרנו תנועה אחת הקשר בין התפיסה והתגובה מאפשר תנועה הלומדת מתוך עצמה. 

ובה שהיא התפיסה להמשך כוללת בעת ובעונה אחת את התפיסה המאפשרת תגובה ואת התג

פעילות ולמידה. כך נוצרת  מערכת לימוד המפתחת את עצמה. אם ניתן ללומד בעיה לפתרון 

שכל פתרונה יכול להינתן בתנועה, ואפשרות להתנסות בתנועה, הלומד יתנסה, ובעזרת 

ההמשכיות שבין התפיסה לתגובה תתרחש למידה. למשל, מהי הדרך היעילה ביותר לסובב 

לקפוץ מעליו? מהי הדרך היעילה ביותר לעבור מכשול? כיצד ניתן להיעזר בחבר בכדי חבל ו

להגיע ולסגור את החלון הגבוה? כיצד ארבעה יכולים להעביר חפץ כבד ממקום למקום? בנוסף 

לעצם פתרון הבעיות, ניתן להיעזר בתהליך זה ללמוד את תפקיד ההתנסות בלמידה וניתן אף 

 מחקר המציב השערה ובודק באמצעות ניסיונות את אמיתותה. ללמוד את העיקרון של 
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אם נחזור לדוגמת הדימוי המנטלי של הגוף מקשר מידע דימויי לאופן שבו נרכש מידע זה. 

ארבעת האנשים המעבירים חפץ כבד ממקום למקום, נוכל להדגים שהדימוי המנטלי של הגוף 

את המידע על ההתארגנות של  לזכור מידע על כובד החפץ אלא גם לזכורלא רק מאפשר לנו 

החפץ. הזיכרון הזה מאפשר לשחזר את דרך רכישת  והדרכים להרים את ארבעת מרימי החפץ 

 ואולי אף לחפש דרכים נוספות לפתרון הבעיה.  את הפתרוןהמידע ויותר מאוחר לבקר 

י תיאור התהליכים אחר – המידע של דימוי הכובד ותהליכי ההרמה מאפשר את ההמללה

שהם התרחשו בפועל. לימוד זה מעביר אותנו מהלימוד שהוא רק פרקטי ומתבסס בכל רגע על 

מערכת התפיסה והתגובה אל הלימוד העיוני. למשל, לימוד הנתונים הנחוצים בכדי לתכנן 

יותר מאוחר בפרק זה, כאשר נעסוק בתרומת התנועה לניסוי ולטעיה   הרמה של חפץ כבד.

מידע אינטואיטיבי לידע פורמלי, נרחיב את ההסברים בנוגע למעבר  ובתרומת התנועה למעבר

 מהממד התנועתי לממד המילולי.

 

 יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב התנועה של הגוף (5

עיכוב התנועה של הגוף פירושו שקודם התרחשה תנועה ולאחר מכן היא נעצרה. תנועת הגוף 

עדר תנועה אלא שליטה יתנועה אין פירושו הולכן לעכב  ,היא חלק מהקיום של הגוף החי

הגוף שבה פועלים התפיסה הקינסתטית והתגובה  תפעולנפסקת בתנועה. בעיכוב תנועה 

פעולת חשיבה הממשיכה את דימוי התנועה שנעצרה ושוקלת  מתבצעת םובמקומהתנועתית 

ממשיך את הדימוי של המשך הריצה  ,כיצד להמשיך אותה. למשל, ילד רץ ועוצר בפתאומיות

השינוי תופסת את מקום התנועה הפיזית.  דרכיהתנועתית והפעלת החלטה לשינוי ול הפעילות

אל דימוי וחשיבה  המעבר מתנועה שהיא התבטאות מוטורית גלויהיוצר את עיכוב תנועה 

 .(1ואין לה תפיסה בזמן אמת )ראה תרשים  , היא פנימית,שהם התבטאות שאין לה ממד פיזי

שהתרומה הראשונה של התנועה ללמידה העיונית נובעת מכך שכדי לעכב תנועה ניתן לומר, 

 וליצור את ההזדמנות לדימויים ולהחלטות צריך קודם להתנועע.

למעשה, במהלך תנועה ניתן לעכב חלק של התנועה בזמן שהחלק האחר של התנועה נמשך. 

וף כולו נע ועובר מכסא ילד הצועד על שורה של כסאות הרחוקים זה מזה: אמנם הג ,לדוגמה

לכיסא, אך בכדי להצליח לבצע את התנועה על הילד לעכב תנועה במספר דרכים. קודם כל יש 

ולכללי הזהירות לקראת התחלת התנועה, לאחר מכן בכדי להניח את הרגל  להקשיב למשימה

להעריך מרחק, להעריך את מקום מרכז הכיסא ולהעריך את אופן במרכז הכסא על הילד 

למוד מנסה ל ,לעכב תנועה המתקשה הנחוץ בכדי להגיע למרכז הכסא כאשר ילד ועההתנ
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תיעשה שלו סביר להניח שהתנועה האחד מהשני,  על שורת כיסאות המרוחקים לצעוד

 תוך נפילה ועליה חוזרת. ,במהירות

היכולת לעכב תנועה היא מורכבת ונלמדת בהדרגתיות תוך התפתחות הלימוד המוטורי 

Robertson, Tremblay, Anson and Elliott, 2002) אין פלא איפה, שילדים המתקשים .)

(. Pitcher, Piek, & Barrett, 2002לעכב תנועה כמו ילדים היפראקטיבים מתקשים בלמידה )

השני, ו. האחד, המניע לתנועה מישוריםההדרגתיות ביכולת לעכב תנועה מתבטאת בשני 

 .םל כל אחד מהמורכבות התנועה. להלן נרחיב מעט ע

 מניע לתנועה ההדרגתיות ב

, קבלת הוראות חיצוניות לתנועה או קבלת החלטות ורך להתנועעצ נים:מגוומניעי התנועה הם 

כאשר התנועה נובעת מצורך, אין למעשה תהליכי בחירה, התנועה היא . פנימיות להתנועע

עה נובעת מקבלת אוטומטית, בדרך אגב, ולא מתרחשים תהליכים של עיכוב. כאשר התנו

הוראות לתנועה, אם ההוראות כוללות הזדמנות לתנועה ולעיכובה, היא תורמת ללמידה. 

כאשר התנועה נובעת מתוך החלטות פנימיות, תהליכי התנועה מכילים תהליכים של עיכוב 

 תנועה בכל פעם שהלומד צריך לקבל החלטות חדשות ביחס להמשך התנועה.  

 מד המניע לתנועה:ינות של עיכוב תנועה במרמות שו לשלהלן דוגמאות 

 ;הוראה לעצור תוך הקפאת התנועה האחרונהדוגמה א: 

 ;הוראות לעצור תוך בחירת התנועה של העצירהדוגמה ב: 

הוראה להתכונן לעצירה ולעצור תוך מחשבה מהי תנועת העצירה, היכן רוצים לעצור דוגמה ג: 

 ;ואולי אף ליד מי רוצים לעצור

כשהוא נופל הלומד  - חישוק מתגלגל ,למשל ,נע חפץעצירה המותאמת לעצירה של דוגמה ד: 

 ;עוצר

 .הזמן המתאים לעצורלגבי עצירה עקב החלטה של הלומד עצמו דוגמה ה: 

 העצמאותברמת  ,כלומרבקבלת ההחלטות,  של המתנועע העצמאותההדרגתיות היא ברמת 

נותן ההוראות. נקבעה על ידי טה שיש רק קבלת החל א'. בדוגמה התנועתית של התגובה

אך המתנועע יכול להחליט כמה  ,אמנם ההחלטה לעצור היא של נותן ההוראות ב' ו ג'בדוגמה 

גירוי חיצוני מוביל את המתנועע להחלטות ועליו  ד'החלטות בתוך תהליך העצירה. בדוגמה 

על  ההחלטה ,נההאחרוה', להיות קשוב, לקרוא את הגירוי הבלתי צפוי ולקבלו . בדוגמה 

 כולה של המתנועע. העצירה היא
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 מורכבות התנועה ההדרגתיות ב

 חשיבה מעורבות שלדימוי ויותר פעולות של ככל שהתנועה מורכבת יותר היא תובעת יותר 

(Tomporowski, 2003) מורכבות התנועה אינה מושג אבסולוטי אלא קשורה בניסיון .

מתעמל מנוסה עמידת ידיים בודדת על מזרון היא ובכישורים של המתנועעים. למשל, עבור 

המתחיל בהתנסות של עמידת ידיים התנועה היא מורכבת  בשעה שעבור ,תנועה אוטומטית

ודורשת דימויים והחלטות רבות: כיצד להניח ידיים על הרצפה, היכן להניח אותם, כיצד 

? כיצד לשמור על איזון מה קורה לרגל השניה? לגוו? היכן מרכז הכובד ,נעשית פעולת ההנפה

 וכו'.

 תנועת איזון:מורכבות ברמות שונות של ללהלן דוגמאות 

 ;קימה לעמידהדוגמה א: 

 ;מעמידה נתמכת להליכהדוגמה ב: 

 ;הליכה לאחורדוגמה ג: 

 ;הליכה בעיניים עצומותדוגמה ד: 

 ;קדימה ואחורה –הליכה על קו מסומן ישר דוגמה ה: 

 ;קדימה ואחורה –מפותל  הליכה על קו מסומןדוגמה ו: 

 ;קדימה ואחורה –הליכה על קורה נמוכה, ברוחב כף הרגל דוגמה ז: 

 ;קדימה ואחורה –הליכה על קורה גבוהה, ברוחב כף הרגל דוגמה ח: 

 ויותר מאוחר אף גלגולים על קורה  ,לניתורים ,להליכה ,מעבר משכיבה לעמידהדוגמה ט: 

 .גבוהה

קים לדימוי מנטלי של הגוף ביחס למרכז הכובד. תינוק מתנסה אנו זקו לשמור על איזוןבכדי 

בכדי ליצור את  -כולם תרגולים של תפיסת שיווי המשקל  –בתנועת קימה, עמידה ונפילה 

הדימוי המנטלי הנחוץ לעמידה על הבסיס הצר של כפות הרגליים. עבור הילד שכבר עומד 

תן להעלות את רמת התנועה בהדרגה. אבל אז ני ,אוטומטיתהיא תנועת העמידה  ,בחופשיות

תשרת כאתגר לפיתוח הדימוי והחשיבה: של תנועה  רמה אחרתשל התפתחות בכל שלב 

ההליכה מוסיפה צורך להכיר את המרחב ולפעול בהתאם לגבולותיו ולאתגרים שהוא פעילות 

באופן  הליכה לאחור מוסיפה נתוני דימוי נוספים כיוון שנתוני הראיה אינם מסייעים ;מציע

הליכה בעיניים עצומות מחייבת דימוי של  ;ישיר אלא דרך הדימוי של המרחב אותו רואים

עולה הצורך  –קו מסומן  –כאשר הבסיס נהיה צר  ;המרחב ללא בסיס תפיסתי של הראיה
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כאשר  ;לבחור בתנועות המאפשרות להישאר על הקו, תנועות מיותרות יסיטו את המתנועע

כאשר הבסיס הצר עוזב  ;כל פעם מחדשבף יסוד של קריאת המרחב מתפתל, נוסוהבסיס צר 

הצורך בדיוק בתנועה עולה, וקריאת המרחב מקבלת בנוסף לממדי הרוחב גם , את הרצפה

הגבהת הקורה מוסיפה מורכבות לאיזון ואולי אף מוסיפה יסודות של אי  ;ממד של עומק

גבוה יותר משימת הדימוי עולה וכך הלאה ככל שהבסיס צר ו ,ביטחון שיש להתגבר עליהם

 ברמה.

התנועה מאפשרת הדרגתיות והתפתחות ספירלית של הלמידה: כל תנועה הכוללת כלומר, 

עיכוב מתרגלת את הדימוי ואת קבלת ההחלטות. פיתוח הדימוי וקבלת ההחלטות מאפשר 

 לעמוד בפני אתגרים חדשים של עיכוב תנועה הממשיכים ומפתחים את הדימוי ואת קבלת

 ההחלטות. 

המוכנות  -נקודה מסויימת בהתפתחות הלמידה חקר   (Kohen-Raz,1986)רז-כהן

-יתה שקיים קשר בין הבשלות העצביתיבסיסית שלו הההפסיכומוטורית לבית הספר. ההנחה 

 בשםכינה את הכושר לעכב תנועות מיותרות הוא שרירית לבין היכולת ללמוד לקרוא ולכתוב. 

לבין  - על קורה צרה למשל, התקדמות – קשר בין התנועהלדעתו קיים אוטונומיה יציבתית. 

קורה  לצעוד עלכדי  האוטונומיה היציבתית. נדרשתהיכולת לקרוא ולכתוב: לשתי הפעולות 

צרה צריך לייצב את הגוף, משמע לרסן את התנועה מצד לצד, וצריך להניח את הרגל על 

 ,טלי של תנועת הגוף ולדימוי מנטלי של הסביבהלדימוי מנהיכולת הקורה ללא תנועות היסוס. 

 ,לצורך קריאה וכתיבה, יש לייצב את הגוו ,מאפשר את העיכוב הזה של התנועה. במקביל

העיניים בקריאה ולתנועה המוגבלת של האצבעות והיד בכתיבה. ת ולרסן את התנועה לתנוע

את  תהסביבה מאפשר היכולת לדימוי מנטלי של תנועת הגוף ולדימוי מנטלי של ,גם כאן

 השליטה על התנועה. ,העיכוב, משמע

ההליכה על הקורה אינה אלא דוגמה המייצגת את הקשר בין התנועה לבין המוכנות 

הפסיכומוטורית לבית הספר. למעשה, כל תנועה שבמהלכה יש למתנועע הזדמנות להתייחס 

מאפשרת  ,שות חשיבהלא רק לנתונים תפיסתיים אלא גם לנתונים דימויים ולהחלטות הדור

יש לבחור  ,בכדי לקשר בין תנועה ללמידהלמידה. כדאי לשים לב למסקנה המתבקשת מכך: 

בתנועות בהן אין ללומד שליטה אוטומטית אלא ההיפך, עליו לשלב דימויים והחלטות בכדי 

 לבצען. 
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 :באמצעות עיכוב תנועה דוגמה לתנועה המאפשרת למידה

 התנועה

 ס חפץ הנע כמטולטלת מצד לצד.הושטת יד כדי לתפו

 תאור הלמידה במהלך התנועה 

המידע  ,ניסיונות של תנועה עד שהפעולה מצליחה נעשות תוך כדיוהאחיזה  ושטת הידכשה

 עליו 

 כבר בתנועה מדויקת אחת,  נעשותכשההושטה והאחיזה  הוא תפיסתי.מתבססת התנועה 

 הפעלת הדימוי המנטלי היא אוטומטית. 

אך האתגר העומד בפניו  ,כאשר המתנועע עדיין זקוק להתנסות התפיסתיתרת מתאפשלמידה 

 הוא לתפוס את המטולטלת בהושטת יד אחת. 

 לנצל את תהליך הלימוד של התנועה הזו לתרגול מהלכי עיכוב בהדרגתיות.ניתן 

 לתנועה מניעההתפתחות הצעה להדרגתיות ב

 פוס!מטלטלת נעה ונותן ההוראות נותן הוראה: תשלב א: 

 .הילד מתבקש להניע את המטולטלת ולאחר כמה זמן לתפוס אותהשלב ב: 

 הילד מקבל את החלקים מהם מורכבת המטולטלת ובונה אותה לפי שלב ג: 

 .ותופס לפי החלטותיו –מפעיל אותה  –דגם              

  הילד מנסה ליצור לעצמו מטולטלת מחפצים שהוא בחר, לאחר שהוא מרכיב אותהשלב ד: 

 הוא מחליט על דרכי התפיסה.             

 

 התנועהשל מורכבות ההתפתחות הצעה להדרגתיות ב

 גדולה יותר קשה יותר  . )ככל שהמהירות מהירות המטולטלת שלב א: הגדלה הדרגתית של 

 (.לתפוס אותה בתנועה אחת              

 : שלב ב: להוסיף הגבלה של התנועה בה נעשית התפיסה

 ;וס את המטולטלת ללא יציאה מהבסיסלתפ( 1)

 ;למשל עמידה על רגל אחת –לתפוס את המטולטלת כאשר הבסיס הולך ונהיה צר ( 5)

 ;לתפוס את המטולטלת בעיניים עצומות( 3)

 תנועות מסיחות שלב ג: להוסיף

 ;לתפוס את המטולטלת תוך הוספת תנועת סיבוב ברגל( 1)

 .תנועותלתפוס את המטולטלת כחלק מרצף של ( 5)
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 חידוש מערכות התפיסה במהלך לימוד מתמשך ( 3)

זמן הלימוד בישיבה מתמשך. ככל משך את השקט והריכוז ככל ש נוטים לאבדלומדים 

מגבלה של ישיבה מתקצר. ניתן להסביר בשהילדים צעירים יותר משך זמן הלמידה העיונית 

ילות הנעשית כאשר קושרת בין הגבלת הפעהאוריה של ספנסר יתופעה זו על בסיס הת

תיאוריה זו פעילות גופנית היא  על פילבין הצורך לשחרר מתחים.  ,מושיבים ילדים ללמוד

על מתחים. לתיאוריה זו אין אישור במחקרים פיזיולוגיים,  המשחררתהדרך להוצאת אנרגיה 

 .(Smith & Hagan, 1980)שמבחינה אינטואיטיבית היא נראית מאוד משכנעת   אף

לתופעה של אי המנוחה בזמן למידה בישיבה מתבסס על הרעיון שהמערכת הסבר אחר 

. לפי הסבר זה, ולרענון התפיסתית המאפשרת את הלמידה העיונית זקוקה להתחדשות

הם  צעים אחרים. אמשינוי והתחדשות יםהמאפשר םאמצעיאחד ההפעילות הגופנית היא 

דיבור באמצעות הבירת רצף או ש ,ה למוסיקה באמצע הרצאהאזנמפגש חברתי, ה למשל:

 הקרנת סרט.

 53עקב החוקר אחרי  . במחקר (Pellegrini, 1995)של פלגריני ותנה במחקריעדות להסבר זה נ

התנהגות הילדים בכיתה לפני היציאה למגרש את  הוא בדקשבועות.  17במשך  ,9ילדים בני 

ם. המחקר אחר החזרה ממגרש המשחקיולהמשחקים, בזמן הפעילות במגרש המשחקים 

ן הילדים מאבדים את המנוחה והריכוז ככל שהמגבלה של למידה בישיבה כהראה שא

מתמשכת. המחקר אף הצביע על קשר משמעותי בין משך המגבלה לאופי הפעילות במגרש 

 הועוצמתהיה ארוך יותר המשחקים: ככל שמשך המגבלה היה ארוך יותר, זמן הפעילות 

 יותר. הגבוה הייתה

גע לחזרת הילדים ללימודים במצב ונ(Pellegrini, 1995) של פלגריני  ובמחקרממצא מעניין 

חזרה הומשך הזמן של  ,פעילות אינטנסיבית וממושכת הייתה קשהלאחר חזרה השל ישיבה. 

ך יותר. לעומת זאת, כשהפעילות כללה תהליכים חברתיים שבהם הפעילות ולריכוז היה אר

בכדי לראות נקודה זו, צפו פעם  התרחשה מהר יותר. מתונה, החזרה לריכוז הייתה הגופנית

רגל סוער ובאותה קבוצת בנים כאשר היא -בקבוצת הבנים החוזרת לשיעור לאחר משחק כדור

 חוזרת לשיעור לאחר משחק בגולות.

 

ניתן לומר שתנועת הגוף תורמת ללמידה כי היא מאפשרת התחדשות של מערכות התפיסה 

מן הלימוד. יש לשים לב לכך שלא כל תנועה באשר היא ובכך מסייעת לחזור לקשב בז

 מסייעת לחזרה מהירה לקשב ויש לשים לב לאינטנסיביות ולמשך התנועה.
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 סיפוק אמצעי לימוד לניסוי וטעייה (7

ניסוי וטעייה. הצעד הבסיסי בשיקול דעת של ניסוי וטעייה הוא ביצוע  בדרך שלילדים לומדים 

בקרה הבודקת האם הביצוע הביא לפתרון. אם הפעולה  ופעלתמאחריה לשל פעולה מקרית, ש

. (Carlson & Skaggs, 2000) , נעשית פעולת ניסוי אחרת וכך הלאההרצוי פתרוןל הביאהלא 

פעולות הניסוי משמשות כמשוב מוחשי, חיצוני, לרעיון פנימי שעלה אצל הלומד. המשוב 

בלי להזדקק לתהליכי בקרה של  וד עצמהחיצוני ניתן לבקרה, לתיקון ולפיתוח על ידי הלומ

. דרך לימוד זו חשובה כאשר חסר ניסיון קודם וכאשר חסרות (Leonte'v, 1981)חיצוני  גורם

 הסקת מסקנות הגיוניות.  בדרך שלסכמות או כללים המאפשרים לפתור בעיות 

 

כדי להציג ניסוי וטעייה כדי להמחיש את הרעיון ברמה העקרונית ודרך של ננתח שתי בעיות ב

 מעורבות של תנועת הגוף בתהליכי ניסוי וטעייה. במידת ההבדלים 

רק אחד מבין המפתחות מתאים לחור המנעול של הדלת.  ,בידי הלומד צרור מפתחות :אבעיה 

נסה לפתוח בעזרתו את הדלת. לא הצליח, ינסה מקח מפתח מקרי מתוך הצרור ולוהלומד 

 המתאים.  מפתח אחר, וכך הלאה עד שיגיע למפתח

לומד מנסה לעבור מתחת לשורת כסאות בלי לגעת בכיסאות. התנועות הצפויות הן  :ב.בעיה 

 חיפוש תנוחות שונות להתקדמות.

. כדי לפתור לומדשניהם נתונים מחוץ ל -מנעול החור ו ותמפתחצרור  הםבבעיה א' הנתונים 

פעולות ניסוי  כוללון . תהליך הפתרהמנעול חורלהמפתח התאים את את הבעיה על הלומד ל

וטעייה עד שיימצא המפתח הנכון. היסוד המאפשר את הניסוי והטעיה הוא התנועה. התנועה 

כוללת מישוש המפתחות והחזקת מפתח אחד, הושטת היד לכיוון המנעול, הכנסת המפתח 

המנעול, סיבובו, בדיקת המגע שלו עם החלקים הקשים של הדלת וחיפוש רווח להכנסת  חורל

 תח...המפ

החלל שבין הכיסאות. גם כאן היסוד המאפשר את ולומד ה לשגופו  הםבבעיה ב' הנתונים 

לעבור בין הכיסאות. התנועה כוללת ניסוי לנוע והלומד צריך  - הניסוי והטעייה הוא התנועה

שהגו מפריע לו,  לגלותדרכים שונות בתנוחות שונות כמו: לנסות להתקדם בחצי ישיבה ואז 

נתקלים בכיסאות , לנסות לזחול על הצד  לראות כראויל על הבטן ולגלות שבלי לנסות לזחו

 ולגלות שאין מקום להניח את הידיים וכו'.
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חיפוש המפתח  - הגוף. בבעיה א' תממלאת תנועשההבדל בין שתי הבעיות הוא בתפקיד 

 התנועה של הגוף היא רק חלק מהפתרון. התשובה תתקבל משילוב של התנועה - המתאים

תנועת הגוף. הגוף מתאפשר הודות להנכונה עם מציאת המפתח הנכון.  בבעיה ב' הפתרון כולו 

יה. לגוף יש ממדים של ימתרחש התהליך של הניסוי והטע באמצעותוהוא החפץ, המפתח, ש

ייתן את המשוב זה שפיזיים כמו חוקי הכובד והתנועה, והוא  מתהליכים , הוא מושפעמרחב

 להמשיך בביצוע שנבחר או לשנותו. הנחוץ כדי לדעת האם

 -לתנועת הגוף יש שני תפקידים במהלך הלמידה באמצעות ניסוי וטעייה: התפקיד הראשון 

לספק מידע על השינויים שחלים בגוף עקב הפעלת הניסוי. מדובר במידע  -ברמת התפיסה 

ת אפשרויולהם יותר  מזמנתהחושים האחרים שהתנועה ן מ המתקבלקינסתטי ובמידע 

לעצור או להתקדם,  :לשלוט במהלכי הניסוי  -ברמת התגובה  –לאסוף מידע. התפקיד השני 

 לשנות או להמשיך.

 שתי בעיות למידה: נציג עודלצורך הבהרת התפקיד של תנועת הגוף 

 הגוף במדרון של גבעת חול.  לגלגל את: מהי הדרך הטובה ביותר גבעיה 

 .חישוק במדרון של גבעת חול מהי הדרך הטובה ביותר לגלגל  בעיה ד:

בשטף ללא תנוחה של הגוף ניתן להתגלגל  וכמו באיז ,בעיה ג' ללומד כבר יש נתונים על הגוףב

ממנו פעולות התנסות רבות והוא  נחסכותיכנס חול לעיניים וכו', ולכן י, מה יקרה כשהפרעות

עה באמצע הפעלתה לנצל ידע קודם שיש לו. בנוסף לכך, הלומד יוכל לעצור את התנו יכול

 ולנסות פתרון אחר. 

נתונים על  , כמונתונים יחסרו לו ,קודם לכן דומהלא התנסה בפעילות הלומד אם  ,בבעיה ד'

אין לילד אפשרות במקרה זה ניידות החישוק בחול. בנוסף לכך, מידת יציבות החישוק ועל 

 יעל את החיפוש בתהליך הניסוי והטעייה.ילעצור את החישוק ול

בכך שהיא מספקת מידע ייחודי ומאפשרת לשלוט במהלכי הוא לומר, שתרומת התנועה  ניתן

ככל שלתנועת הגוף יש תפקיד יותר משמעותי בניסוי עצמו, כך יש לפותר  הניסוי והטעייה.

 לשלוט במהלכי הניסוי. רבה יותר יכולת והבעיה יותר מידע 

 

 סיוע במעבר מידע אינטואיטיבי לידע פורמלי  (2

כוללת מידע על ה ביכולת התנועה לסייע בלמידה עיונית הנוגעת לעולם הפיזי דןזה  סעיף

המרחב, הזמן והכוח. במהלך הלמידה ילדים לומדים לעבור מהשלב של ידע אינטואיטיבי על 

 העולם הפיזי לשלב של ידע פורמלי עליו.
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  נבהיר תחילה את המושגים: ,לפני שנציג את תרומת התנועה

לצפות ולהסביר תופעות בעולם בלי היכולת  הידעא ועל העולם הפיזי ה איטיביהאינטו הידע 

 ,לנמק את המבנה הלוגי של התופעות. למשל, הידיעה שכאשר משחררים חפץ מהיד החפץ נופל

האינטואיטיבי נרכש  הידעאו הידיעה השגויה שכדור הארץ הוא מרכז היקום והכל נע סביבו. 

 –י שלבים. בשלב הראשון הידע האינטואיטיבי הוא מעשי שנ והוא כוללהתנסות כדי  תוך

אם . למשל, (Eraut, 2000) התנסות בסיסית עם העולם הפיזי המקיף אותנו והנקלט בחושים

יודע מניסיונו שהכוס תגיע לרצפה ותישבר.  בשלב השני הידע הוא  ,ילדשל כוס מיד  ופלתנ

חפץ יר שהכוס נפלה לרצפה כמו כל הוא מילולי מכליל, הילד יכול להסב ,האינטואיטיבי

 ונשברה כמו כל החפצים העשויים זכוכית. ,שעוזבים אותו

עובדות והבנת תהליכים הכולל מילולי ידע על העולם הפיזי הוא בדרך כלל הידע הפורמלי 

. הידע הפורמלי הוא לעיתים ידיעת (Eraut, 2000) ונרכש כתהליך מכוון ומבוקר על ידי אחרים

למשל, חוקי הכבידה המסבירים  ,יקליים המסבירים את הידע האינטואיטיביהחוקים הפיז

את נפילתם של חפצים. הידע הפורמלי הוא לעיתים מנוגד לידע האינטואיטיבי: הידע שכדור 

 ני רבים המסתובב סביב השמש.יאחד מלכת הארץ הוא כוכב 

. קודם (Eraut, 2000) ידע פורמלי מתפתח מהידע האינטואיטיבי גם כאשר הוא מנוגד לו

באים לאחר מכן  ,מתגבשת  ידיעה מעומעמת וחלקית המאורגנת בצורה של חוויות מעשיות

לארגן את , ובהמשך יש ניסיון המהלכים המילוליים המכלילים את ההתנסות האינטואיטיבית

הידע ברמה מופשטת של עקרונות החוזרים על עצמם. למשל, כשילד לומד על כוח הכבידה 

 בי מה קורה לחפצים כשהם משוחררים מגובה.יפיזיקה יש לו כבר ידע אינטואיטבשיעורי 

נכון ולעיתים הילדים מובילים פורמלי אינו מוביל בהכרח לידע ידע האינטואיטיבי הלמרות ש

חשוב לבסס את הידע הפורמלי על תהליכים שגויים וזקוקים לעזרת מורה כדי לצאת מהם, 

. לימוד בלתי מחובר עלול ליצור שתי מערכות ידע (Battista, 1999) הידע האינטואיטיבי

או להפוך את הידע הפורמלי לעולם מושגים מנותק מהעולם  ,מנוגדות המסבירות תופעה זהה

הסובב אותנו. למשל, אנשים רבים שלמדו בבית הספר שכדור הארץ אינו מרכז היקום, 

 ,Wolpert)כדור הארץ ימשיכו להחזיק בדעה האינטואיטיבית שהשמש מסתובבת סביב 

 שסייע. דוגמה נוספת להעדר חיבור בין הידע האינטואיטיבי לידע הפורמלי היא ילד (1992

את ערך  ה לחשבימשתמש בחשבוניבמסגרת עבודתו במכולת הוא  ,להוריו בחנות המכולת
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אותו ילד לעומת זאת, . חוזרת ונשנית התנסות בעקבות את הסכומיםחבר יודע להמצרכים ו

 הנלמדים באופן מופשט.חיבור וכפל פעולות החשבון של לימוד בה בבית הספר מתקש

במרחב, בזמן ובכוח והיא אחראית במידה רבה  –התנועה של הגוף מתרחשת בעולם הפיזי 

להיווצרות הידע האינטואיטיבי על העולם הפיזי הזה. כפי שכבר אמרנו, התפיסה הקינסתטית 

 אחראית על איסוף המידע על

מגע: כמו למשל, מידע על מצב הגוף, על היקף בגוף בא אתם שהעל חפצים בסביבה הגוף ו

תנועה אפשרי של האיברים השונים, על הקשר בין השקעת כוח לבין מהירות ועל ההבדל 

התפיסה הקינסתטית  ,על כובדם של חפצים, חוזקם וגמישותם. כמו כן וכן מידע ניהםיב

ממדיים ועל כיוונים, -על מבנה של חפצים תלת מסייעת לראיה באיסוף מידע על גדלים,

של עצמים ומסייעת לשמיעה  צורת פני השטחמסייעת לתפיסת המישוש באיסוף מידע על 

שותפה  –באיסוף מידע על מקצבים. בכל התחומים שבהם התפיסה הקינסתטית שותפה 

 התגובה של התנועה, המפעילה את התפיסה הזו, למידע האינטואיטיבי.

התנועה של הגוף  ,ולם הפיזי שבו פועלים התפיסה הקינסתטית והתגובה התנועתיתבתחום הע

הפורמלי בשני אופנים: האופן הראשון,  והידעהאינטואיטיבי הידע יכולה להוות גשר בין 

התנועה תומכת במעבר בין ידע אינטואיטיבי מעשי לבין ידע אינטואיטיבי מילולי. האופן 

 גמה לידע פורמלי. נדון בקצרה בכל אחד מהאופנים:השני, התנועה יכולה להוות הד

 התנועה תומכת במעבר בין ידע אינטואיטיבי מעשי לבין ידע אינטואיטיבי מילולי:

  :נפתח בשתי דוגמאות

תשובה של תנועה ברמת ידע אינטואיטיבי  תהיהגוף שומר על איזון הדוגמה א: לשאלה מתי 

שונים ברוחבם ובגובהם תוך שמירה על איזון. המעשי. התנועה תכלול: התקדמות על בסיסים 

אור יתאור מילולי של הניסיונות האלו יהווה תשובה ברמת ידע אינטואיטיבי מילולי: ת

נשענתי יותר מידי לפנים ואז  –בהם הוא הופר שבהם נשמר איזון לעומת המצבים שהמצבים 

 . …כשהלכתי ישר בדיוק מעל כף הרגל לא נפלתי ,…נפלתי

ידיעה אינטואיטיבית מעשית לגבי  יששונים בצורתם החפצים של  הדחיפבפעולת  :דוגמה ב

לבטא באופן הקשר בין צורת החפץ לדרך התקדמות שלו. בעקבות ההתנסות ניתן 

כאשר : ההתקדמות שלו. למשל יכולתמילולי את הקשר בין צורת החפץ ל-אינטואיטיבי

לקצה החדר, כמו כן שמתי לב שבכל  דחיפה אחת הספיקה בכדי שהכדור יגיע ,דחפתי כדור



 27 

לעומת זאת, כאשר דחפתי את הקוביה הייתי צריך  …פעם חלק אחר של הכדור נגע ברצפה

 .לדחוף פעמים רבות והקוביה התקדמה כל הזמן על אותו בסיס

ההתנסות בתנועה של הגוף קרובה לילד כיוון שהוא עצמו מבצע אותה ויש לו נתונים רבים על 

להפרת האיזון ואיזו לשמירתו, כמה כוח  גורמתהתנועה: איזו תנועה במהלך  המתרחש

חזיר לו כל אחד מהגופים הללו. כמו כן, מבדחיפת הכדור או הקוביה ואיזו התנגדות  מושקע

הילד המתנועע יכול לשחזר את התנועה פעמים רבות בכדי לבדוק מה בעצם קורה. אם לא 

לנפילה ניתן לחזור עליה עד אשר מתגבש רעיון  נעשה הקשר בין הנפילה לבין התנועה שגרמה

 להכללה מילולית.

 תנועה יכולה להוות חיבור לידע פורמלי:

זווית ישרה וזווית קהה. כאשר הילדים לומדים  ,בין זווית חדה בהבחנהלשם הדגמה נעסוק 

שקיים  וסוברים ידע אינטואיטיבי מוטעהעל  מתבססיםעל ההבדל בין הזוויות, רבים מהם 

 . ההזווית לבין גודלשל ר בין אורך הקרניים קש

 שעשויה לשנות את הידע האינטואיטיבי המוטעה: ההתנסות בתנועניתן להציע 

של הקרניים מפתחים גודל הנסביר לילדים את הידע הפורמלי שההבדל בין הזוויות הוא ב

ניתן  נסב את תשומת ליבם לאופן שבו .גוף זוויות שונותאמצעות הונבקש מהם ליצור ב

קים שונים פרכיפוף מ הן התנועות שהילדים מבצעיםאת הזווית. או להגדיל תנועה להקטין ב

כלומר בגוף ופשיטתם. הפעולות של כפיפה ופשיטה מספקות מידע על קיום מפתחים שונים, 

את  ששהאיברים היוצרים את המפתחים הם זהים. המידע הזה מאש זוויות שונות, אף

תגובה -נוצר קשר בין מערכת התפיסה -לולית, שהנחתה את ההתנסות הידיעה הפורמלית, המי

 שהיא הבסיס לידע האינטואיטיבי לבין הידיעה הפורמלית המילולית.

לחבור באמצעות תנועה יתרון הנובע מאותה תכונה של הקשר בין תפיסה קינסתטית לתגובה 

המאפשרת את התפיסה התגובה התנועתית שבה מתנסים בזוויות שונות, היא גם  - תנועתית

שעל פיה ההבדל בין הזוויות נובע ממפתחים שונים של המפרק. קשר זה הופך את הידע 

 האינטואיטיבי לבר בדיקה ולבר השוואה עם הידע הפורמלי. 

ניתן לומר, שהתנועה יכולה ליצור ידע אינטואיטיבי על מרכיבי העולם הפיזי שהיא קשורה 

ידע אינטואיטיבי פיסה. התנועה יכולה לסייע במעבר ִמ אליהם כיוון שהיא חלק ממערכת הת

מעשי לידע אינטואיטיבי מילולי  כיוון שהלומד בעצמו הוא גם המתנועע ויש לו נתונים רבים 

על מה שהתרחש במהלך התנועה וכיוון שהוא יכול לשחזר את התנועה פעמים רבות בכדי 

ות חיבור בזמן רכישת ידע פורמלי לחזור ולבדוק מה בעצם קרה. בנוסף, התנועה יכולה להו
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כיוון שהיא מביאה נתונים ייחודיים ומאפשרת בקרה באמצעות הקשר בין תפיסה 

 קינסתטית לבין התגובה התנועתית.  

 

לסיום המאמר ניתן לומר שראיית התנועה של הגוף כמערכת של עיבוד מידע והגבלת הדיון 

נית, מאפשרים להעלות דרכים יישומיות לתנועה המושכלת, כתנועה המשמעותית ללמידה העיו

שבהן תנועת הגוף יכולה להשפיע על הלמידה העיונית. גננות ומורים רבים נעזרים בתנועה של 

יכולה  כחלק מדרכי ההמחשה שלהם. הבנת הדרכים שבהן תנועת הגוףבאופן אינטואיטיבי, הגוף 

רות הלמידה והרחבת לתרום ללמידה העיונית עשויה לאפשר בחירה מודעת של תנועה בש

 ההשפעה של התנועה על הלמידה העיונית.
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