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 מידהל צורכיל קומשח

 

 בלמידהוק שחמ

משחוק מעלה  .משחק משפיעה על ההתפתחות הקוגניטיביתלמידה מבוססת כי  ,יםחקרים מראמ

חלטות את יכולת התלמידים לרכוש זוויות ראייה חדשות באמצעות מעורבות פעילה בקבלת ה

תנהגות היחס, הת. נמצא כי שילוב המשחק בתהליכי למידה עשוי לשנות את היובעתרון פמשותפת ל

שבהם  ,מעורבות פעילה. בניתוח משחקיםליצור ו ניהם, לקדם תקשורת בישל התלמידים בציהמוטיהו

 ניקהמכה. ולדינמיקה שלשל המשחק ניקה מכהלהבחין בין  יש ,נעשה שימוש במהלך הלמידה

ויה באמצעות מערכת פמנגנונים שמכוונים את ההתנהגות הצלועקרונות ללכללים,  תמתייחס

 קובעת את יישומיהם בפועל. מיקהינהדש , בעודתגמוליםתמריצים, משובים ו

ת. היא משתקפת חיובימידה קשורות ללהתנהגויות ה דינמיקה של המשחק עשויה לקדםה

דינמיקה . הפעילותשחקנים שמשתתפים בובין ה משחקבין התלמיד למשימותיו בשאינטראקציות ב

קידום קבלת ו תחרותיות, חיזוקיםעל , קניםהשח ןעולה חברתי בימבוססת על שיתוף פ של המשחק

המשחק, ה של דינמיקהעליהם מושתתת שמגוון גירויים פת. מחקרים מצביעים על תהחלטות משו

 :יםעיקריסוגים  שישהל הנחלקים

באמצעות  מסוימתהתנהגות  קדםומ רבות האינטראקטיביתומעמיק את המע :ירוי מבחיןג -

 .(discriminating) יצים או עונשיםרמערכות חיזוקים, תמ

 .(elicitingגירוי שגורר לאחריו התנהגות רצויה )באמצעות ינוי בסביבה ש -

בניית מקדמת התנהגות מסוימת, כגון אינטראקציה, הירוי רגשי: מביא לתגובה רגשית ג -

 .(emotional)קשרים חברתיים, שיתוף פעולה בקבוצה 

 .(reinforcingוימות )התנהגויות למידה מסשל  מעלה את הסיכויירוי מחזק: ג -

 .(nominal) פעילות חקרירוי נומינלי: הגדרתו לא ברורה, אך הוא מסוגל לעודד תלמידים לג -

 ימיםובכלים טכנולוגיים מס שימוש ן, כגוייחודיותתכונות לירוי תפקודי: מתייחס לערכים וג -

(alfunction). 

 

 בלמידה קומשחלס עצמית כבסיהגדרה ההת ייאורית

תיאוריית ידה היא יות הבסיס התיאורטי של משחוק בלמחת התיאוריות העיקריות שעשויות להא

מוטיבציה העצמית. משחוק מתמקד בנושא המוטיבציה: כיצד לגרום ללומדים לפעול. ההגדרה ה

בין  ןה מוטיבציה ומעורבותכי  ,לציין שיסוג מסוים של התנהגות. ות אמצעקשורה למעורבות ב

כי משחוק עשוי  ן,זה נטעבהקשר  .תת החינוך המודרניהאתגרים המשמעותיים ביותר עבור מערכ

תגמולים  קלהניע את התלמידים להגיע להתנהגויות למידה רצויות. המכניקה של המשחק עשויה לספ

מו כן, משחוק למיד בתהליך. כמעורבות התשיקדמו את ות או מעבר רמה, חיצוניים, כמו ציונים, נקוד

עצמית שמה ההגדרה ה יתיעיל עשוי לקדם את הלמידה המשותפת של התלמידים בכיתה. תיאורי

המשחק  תדינמיק .או ערכים באמצעות אינטרסים, סקרנות, אכפתיות –דגש על המוטיבציה הפנימית 

ן כדי אינטראקציה בירבות, תוך יבציה הפנימית ולהעלאת המעויכולה ליצור תנאים להגברת המוט

, המשחק עשוי לצאת מהכללים הרגילים של לכך המוטיבציה הפנימית למוטיבציה החיצונית. בנוסף

 .תייםיאמהחיים על המבוססת הלימודים וליצור גשר ללמידה 
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 ישיות השחקןא

מעורבותו  אופןאת  גלותהשחקן עשויה ל אישיות; רגשותשחוק כולל סוציאליזציה וגורם למגוון מ

, כאשר שחקנים של אישיותאחדים ם סוגי ניתן להבחין בין .שלו האינטראקטיביות במשחק ואת מידת

סיווגים  פותחו קצועיתבספרות המ. מסוימתמוטיבציה מסוים ול התנהגותדפוס כל אחד מהם קשור ל

, השונותקיימת התאמה בין הקלסיפיקציות כאשר ונות, של אישיות השחקן בסביבות משחק שאחדים 

 .האכפי שנראה בטבלה הב

 

ים וג אישיות במשחקס

שתתפים מרובי מ

MUD1 

גנון מעורבות ס

במשחקים ומוטיבציה 

 2חברתיים

ים במערכות שתמשמ

לפי  ,קומשח

 3פנימיתהמוטיבציה ה

שתמשים במערכות מ

לפי מוטיבציה ק, ומשח

 חיצונית

חקן צאות: ששיג תומ

שואף לקבל תגמולים; 

להתמודד עם  צפהמ

תגרים על מנת הא

 .זכות בנקודותל

ביטוי  :יטוי עצמיב

ורם עצמי מהווה ג

מוטיבציוני עיקרי עבור 

מעורבות וקבלת 

תגמולים. שחקנים 

רוצים להראות את 

יכולותיהם ולהראות מי 

 הם.

שיג תוצאות: מונע מ

על ידי רצון למומחיות 

 .(ymasterושליטה )

שואפים לקבל רכנים: צ

 .תגמולים במשחק

 שואף: קרגלה וחומ

מגוון פעילויות  לגלות

 .חדשות

תוכן, כלים,  – קירהח

שחקנים מות. עול

מונעים על ידי מידע 

 .וגישה לידע חדש

: "רוח חופשית"

מונעים שחקנים 

מאוטונומיה, רצון 

 .חקורליצור ול

נצלים: רוצים לקבל מ

 רבייםתגמולים מ

שימוש בעקבות ה

חק בכל מחיר, במש

 של יחפשו פריצה

שרות נהלים או אפ

 .חריםלנצל א

                                            
1 R. (1996). Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs. Retrieved Bartle, 

.http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm from 

2 2, September 19). Social engagement: Who’s playing? How do they like to Kim, A. J. (201

. Blog. Retrieved Musings on games, apps Jo Kim: Amy engage?

-like-they-do-how-playing-whos-engagement-tp://amyjokim.com/2012/09/19/socialht from

age/eng-to 

3 Marczewski, A. (2013, August 12). A new perspective on the Bartle player types for 

. News. Retrieved August 31, 2013, Gamification gamification.

-types-player-bartle-the-on-perspective-new-http://www.gamification.co/2013/08/12/a from

gamification/-for 

http://amyjokim.com/2012/09/19/social-engagement-whos-playing-how-do-they-like-to-engage/
http://amyjokim.com/2012/09/19/social-engagement-whos-playing-how-do-they-like-to-engage/
http://amyjokim.com/2012/09/19/social-engagement-whos-playing-how-do-they-like-to-engage/
http://www.gamification.co/2013/08/12/a-new-perspective-on-the-bartle-player-types-for-gamification/
http://www.gamification.co/2013/08/12/a-new-perspective-on-the-bartle-player-types-for-gamification/
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חקן חברתי: בונה ש

לנהל  יכדקשרים 

 .יםולהגדיל את הרווח

 :יתוף פעולהש

מוטיבציה לנצח ביחד 

; להיות עם אחרים

או  חלק בתוך הקבוצה

 הקהילה

ישוריות: שחקנים ק

שמונעים על ידי רצון 

 .לבנות קשרים

 ניםשחק: רשת ובדיע

רוצים לעבוד עם ש

למקסם  כדיאחרים 

 .את הרווחים

שחקנים וצח: ר

המונעים על ידי 

 .תחרותיות אגרסיבית

: תחרות חרותיותת

מניעה את השחקן 

וגורמת לשאיפה 

 .פור עצמילשי

שחקנים ם: ילנתרופיפ

מונעים על ידי מטרה ה

מעבר  נוספת

 .לתחרות

שחקנים חפש עצמי: מ

 םימחפשה

גמולים בתמורה ת

 .לשיתוף פעולה

 

אינטראקציה: עם שחקן אחר או עם תוכן/עולם הל מייצג את ההעדפות ש Xגרף למטה הציר ב

 צדדית.-ראקציה או לפעילות חדטמייצג את ההעדפות לאינ Y; כאשר הציר קהמשח

 

 

 

שחוק יעילה עשוי לנבא את דפוסי ההתנהגות במשחק ולסייע למחנכים לבנות מערכת מ וג האישיותס

שלב בין עשויים להיות בעלי מאפיינים אישיותיים שונים וללמידה מקוונת. בפועל, שחקנים ל

 ממדי,-ח רבשונים, כך שניתן לראות את אישיותם בתור מונהאישיות הההתנהגויות האופייניות לסוגי 

 מורכב מארבעת הממדים שתוארו לעיל.ה

 

 גם בניית המשחוקד

, משחוקדגם לבניית  מוצע ,תמוך בהוראהתש ,משחוקהתערבות יעילה של  בצעלסייע למחנכים לדי כ

 :ייחודיות שלהלןואת האסטרטגיות ה ממדים ארבעהכולל ה

 צבת יעדיםה -

o לעצמו אין  לתהליך המשחוק :צבת יעדי למידה משמעותיים עבור המשחוקה

משמעות מיוחדת ולכן חשוב להציב יעדים משמעותיים עבור שילובו במהלך 

 ידה.הלמ

o הרצויה פן ברור מה היא ההתנהגות יש להגדיר באו :רצויותיהוי התנהגויות ז

  .המקודמת על ידי המשחוק
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o המתאימים לתלמידים ,רלוונטייםמשחוק תשתיות יעילות: יש לבחור בכללי  חירתב 

  .רכת תגמולים משמעותית()כגון, מע

 עורבות השחקןמ -

o השתמש בכלי הערכה שבוחנים של התלמידים )ניתן ל משחקיתאישיות הה פיוןא

 .מאפייני אישיות השחקניםיש להתאים את המשחוק ל :שחק(את ממדי אישיות המ

o התאם אישיות השחקנים ב ווגיס :חיצוניתלפנימית מוטיבציה בין בחנה ה

 למוטיבציות.

o התלמידים למלא משימות בהתאם לדפוס  עידודסגנון המעורבות החברתית ויהוי ז

 .הפעולה המועדף עליהם

 יצוב מתפתחע -

o ןבי בות, אמוציות חיוביות, משמעות, קשריםקשר בין מעורהמשחוק על יסוס ב 

 .ישגהתחושת התלמידים ו

o עניק לתלמידים כוח, הל על הדינמיקה :מיקה מגוונת ופעילה של המשחקינד

 .שייכותתחושת ו אוטונומיה

o למידה, תהליך המשחוק כך שהוא יהיה קל ל עיצוב :פתח באופן מדורגמתהתגור א

; עדיף להתחיל עם מערכות משחוק עמם יש להתמודדשרכבים ואך יכלול אתגרים מ

 פשוטות ולפתח את המורכבות.

 הניית הסביבב -

o לערב את התלמידים לא רק כשחקנים בודדים אלא  ישצירת שיתוף פעולה: י

 כקבוצה וליצור תגמולים עבור הישגים משותפים.

o יעדיהם את  לאחרים למידים להציגמשמעותיים: יש לאפשר לת הישגיםצגת ה

 .בעקבות כך ליםתגמוהושגו ואת הש

o להתמקד בסביבה המקוונת, עם זאת  עורבות של קהילה כוללת: משחוק יכולמ

חשוב לשלב בין הקהילה המקוונת לקהילה הפיזית. מעורבות בקהילה מקדמת את 

 פעילות.הך המוטיבציה להמש

 

 עיות בעיצוב התערבות של משחוקב

פיתוח מוטיבציה ומעורבות של התלמידים קשור לה כליש פוטנציאל גדול ב , כפי שראינו,קמשחול

בעיות. אולם, על המחנכים להיות מודעים תרון פלהיכולת פיתוח בקבלת החלטות משותפת וב

 ביעילות המשחוק: עלולים לפגועלגורמים ש

)כמו  לתכול שלא מהווים מערכת ,משחוקרכיבים בודדים של שחוק מזויף: שימוש במ -

 .ביצוע משימות(תהליכים מהנים, הענקת ציונים על 

 .ולים חיצוניים והתעלמות מהתגמולים הפנימייםתגמבהתמקדות בנקודות ו שחוק גרוע:מ -

 .מטרותיו תהבנ-(; אירצינותו-כגון תפיסה בדבר איפיסות שגויות לגבי המשחוק )ת -

וטים שפמשחקים בלהתחיל  מומלץ לכן ,ריכת זמן: עיצוב המשחק ויישומו דורשים זמן רבצ -

 כבותם בהדרגה.ולהעלות את מור
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למשחוק  , אך למעשהוק במסגרות החינוכיות פוגע בלמידהכי שימוש במשח ,תים נטעןילע, סיכוםל

מידים. על להעלאת המוטיבציה והמעורבות ושינוי ההתנהגות של התליש פוטנציאל משמעותי ביותר 

אלמנטים  כנסתהולא להסתפק ב המקווןמשחוק הת ויעילה של המחנכים להתמקד בדינמיקה חיובי

חיובי ויעיל עשוי לשפר את הלמידה ולהביא וק חנלקחים מעולם המשחק. משה ,מהנים בודדים

 ,תרון בעיותפהחלטות ל קבלליכולת הפיתוח לפיתוח קשרים בין התלמידים וללמעורבות מוגברת, 

 ביצוע מטלות לימודיות.תוך כדי 
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