
Internal Versus 
External Focus 

attention 
מיקוד פנימי לעומת 

 מיקוד חיצוני



 ?מה במצגת
 מה הכוונה במיקוד פנימי ומיקוד חיצוני•

 דוגמאות לעבודות שנעשו על  •

 מיקוד פנימי וחיצוני

 ?מיקוד פנימי או חיצוני, מה עדיף•

 מה המשמעות הקלינית לעבודות  •

 .ולתוצאות



 מיקוד פנימי

 בא בעקבות
ביצוע הוראה  

שמתייחסת לגוף 

 האדם /המטופל

 מיקוד חיצוני

 בא בעקבות
ביצוע הוראה  

שמתייחסת 

לתוצאות שגוף 

אדם  /המטופל

גורם בעקבות  

 ההוראה
Wulf journal of motor behavior 1998 



 :קליעה לסל 
 לחשוב על פרק כף היד  -מיקוד פנימי•

 .לחשוב על מסגרת הסל -מיקוד חיצוני•

 

T. Zachry et al. 
/ Brain 

Research 
Bulletin 67 

(2005) 304–309 

2.56 

2.09 



 EMGתוצאות 



 קפיצה מהמקום
 .להתרכז על קצות האצבעות -מיקוד פנימי•

 .להתרכז בלוח שעליו הם מתכוננים לנגוע -מיקוד חיצוני•

  

 :תוצאות

Journal of Motor Behavior 41. 5 (Oct 2009): 
401-9 .Wulf et al 

 מ"ס 24.5 -חיצונימיקוד 
 

 מ"ס 23.7 -מיקוד פנימי
 



 שיווי משקל
 :קבוצות 4•

o משוב ויזואלי+ מיקוד פנימי 

o  מיקוד פנימי ללא משוב ויזואלי 

o משוב ויזואלי+ מיקוד חיצוני 

oמיקוד חיצוני ללא משוב ויזואלי 

 .בדיקה -ביום השלישי. אימוני שיווי משקל של יומיים 7•

לשמור על כפות   -מיקוד פנימי

 .הרגליים באותו גובה

לשמור את -מיקוד חיצוני 

 .הקווים הצהובים מאוזנים

Human Movement Science 18 
(1999) 553±571 Charles H. et all 



 מעלות איזון 0ממוצע יציאה מ 



 שיווי משקל אחרי נקעים
 2או  1מטופלים לאחר נקע בקרסול דרגה  36•

 טיפולים של שלושה ימים רצופים 3•

 .שניות הפסקה 30שניות  20חזרות של  10•

 

 :מיקוד פנימי

י  "שמירת שיווי משקל ע

 איזון הגוף

 :מיקוד חיצוני

שמירת שיווי 

 י הקרש"משקל ע

Journal of orthopedics and physical 
therapy; September 2007 

Nirit lerer rotem 



 תוצאות



Parkinson’s Disease  
 .בממוצע 72.7מטופלים בגילאים  22•

•NeuroCom Smart® Balance Master system 

 

Physiotherapy 91 
(2005) 152–158 

Merrill Landers et 
al 

:  קבוצת ביקורת

הונחו לעמוד  

 יציב
קבוצת מיקוד 

 :  חיצוני

לשמור על משקל  

שווה על מלבני  

דפים מתחת 

 לכפות הרגליים

קבוצת מיקוד 

 :פנימי

הונחו לשמור על 

משקל שווה על 

 כפות הרגליים



 תוצאות



 פרקינסון ומשטח לא יציב
 .נשים 4גברים ו 10•

 :שניות כל אחד משלושת המצבים הבאים 15חזרות של  4•

 :מיקוד פנימי

הקטן את תנועות  "

 "הרגליים

 :מיקוד חיצוני

הקטן את תנועות  "

 "הפיתה

קבוצת 

 :ביקורת

עמוד "

 "ישר

Physical therapy 2008 volume 
89 number 2; Wulf G, Landers 

M, 



 תוצאות
Root 

Mean 
Square error 



 לאחר שבץ
 .נמצא שבקרב אנשים לאחר שבץ היכולות להנעת היד גבוהות יותר•

, לקחת תפוח ממדף ולשים בסל, פעולות יום יומיות כמו לקיחת צנצנת ממדף•

 .ולשים ספל קפה מהשולחן למדיח כלים

 :מיקוד פנימי

תתרכז ביד שלך  

כשאתה מנסה לעשות  

תדמיין  . "את הפעולות

 "את היד מושטת קדימה

 :מיקוד חיצוני

תחשוב  , תתרכז בצנצנת

 .על התפוח ועל המדף

זמן פעולה מהיר יותר מזמן התגובה  

 במיקוד הפנימי

Peak velocety  של השרירים

 .הפועלים היה גבוה יותר

Fasoli, S. E et al 
American Journal of Occupational 

Therapy, 5 6, 380–390 



 ?מדוע משוב חיצוני יעיל יותר
 ?מדוע חשוב להשתמש בו

•Constrain action hypothesis 

•Dual tasking 

• Frequency of movement adjustment 

•Muscular activity 

 

 

 

 



 איך נשתמש בידע בקליניקה








