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הקדמה

"ֶאל ֵּבית ַהֵּסֶפר ֵאְלָכה ִלי
ֶאְלַמד יֹום יֹום ַעְכָׁשו.

ַחּכּו ַעד ְּכלֹות ַהִּלּמּוִדים
ׁשּוב ִנְׁשַּתְעַׁשע ַיְחָּדיו!"

)חמש שנים, יצחק קצנלסון(

בעבר הובחנה הלמידה הפורמלית משעשוע וממשחק. הראשונה קושרה עם שעות בית 
הספר והשִניים עם פנאי, הפוגה והנאה. עם השנים חיברו גישות פדגוגיות בין למידה לדרכי 
שעשוע ומשחק, מתוך תפיסה ששילוב הנאה בלמידה לא רק שאינו פוגם בלמידה, אלא 
אף יכול לקדמה ולהעצימה. מאז נכתב רבות על שימוש במשחקים לצורכי למידה. בשנים 
משחק,  אינו  משחוק  החינוך.  לעולם   )Gamification( "ִמשחוק"  המושג  נכנס  האחרונות 
אך הוא תולדה של מאפייני המשחק ותרבות המשחקנות )Gaming(. במובן הרחב ביותר, 
משחוק הוא הכנסת רכיבים "משחקיים" )כמו נקודות, פרסים ולוח הובלה( לעולמות תוכן 

שאינם קשורים במשחק, במטרה להגביר ֲהִניָעה )מוטיבציה( לפעולה אצל קהל היעד. 

ויותר  יותר  הנפוץ  והשימוש  הרחבה  הרשתית  הפריסה  המואצת,  הטכנולוגית  ההתקדמות 
ברשתות החברתיות – כל אלו העצימו את הצורך בשימוש בכלי לימוד מתקדמים אשר ִיפנו אל 
התלמידות ואל התלמידים בשפתם וייחוו בתור המשך ישיר וטבעי לפעילותם מחוץ לכותלי 
בית הספר. מסיבות אלו תפיסת המשחוק בתור כלי חינוכי הולכת וצוברת תאוצה, ובהדרגה 
ספר,  בתי  חינוך,  מערכות  ויותר  יותר  החינוך.  במערכת  יישומיים  לערוצים  המשחוק  עובר 
מורות ומורים מאמצים את תפיסת המשחוק בתור כלי לשיפור תהליכי לימוד ותוצאותיו. 

הכיתה  בתוך  ללמידה  אפשרויות  של  שלם  מצע  פורסת  החינוך  לשדה  המשחוק  כניסת 
ומחוצה לה בדרכים מהנות ורלוונטיות ללומד או ללומדת. עם זאת, היא מעלה גם שאלות 
בדבר יעילות המשחוק בעבור קהלי יעד שונים, בדבר יכולת היישום של המשחוק בבתי 
ספר מרקע חברתי־כלכלי נמוך ובעיקר בדבר השינויים הנדרשים לצורך הטמעה שיטתית 

ומבוססת תיאוריה של משחוק.

לדוח זה כמה מטרות: 

להגדיר את מונח המשחוק ולפרט את מרכיביו;  

לסקור דוגמאות ליישום של משחוק בדגש על עולם החינוך;  

מערכת  של  לפתחה  הניצבים  באתגרים  לדון  מוצלח,  למשחוק  מנחים  קווים  להציג   
החינוך בבואה ליישם תפיסת משחוק בבתי הספר.

שלושת חלקי הדוח יעסקו בהתאמה בסוגיות אלו. בחלק הראשון, אשר ישמש בסיס לשאר 
ביישומי  נתמקד  השני  בחלק  ממנה.  המשתמע  ועל  למשחוק  ההגדרה  על  נתעכב  הדוח, 
משחוק בעולם החינוך ובהתאמתו לקהלי יעד של תלמידים ותלמידות. בחלק השלישי נרכז 
תובנות וממצאים באשר ליעילות ולמועילות של יישום המשחוק בחינוך, וכן תובנות באשר 

לאתגרי יישום המשחוק בחינוך.
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1  משחוק מהו?

עיצוב  מעולם  מקורותיו  את  השואב  יחסית1,  חדש  מונח  הוא   )Gamification( הִּמְׂשחּוק 
לבודד  המחקר  קהילת  ניסתה  המחשב,  משחקי  תחום  שהתפתח  ככל  המחשב.  משחקי 
את המאפיינים ההופכים את משחקי המחשב לכה אהובים, על אף משאבי הקשב והזמן 
שהם דורשים, ולנסות ליישמם בתחומים אחרים. המשחוק מבטא מהלך של חילוץ רכיבים 

ומאפיינים של משחקי המחשב ויישומם בעולמות תוכן מגוונים.

1 1 הגדרת המשחוק

המשחוק הוא יישום של רכיבים מעולם המשחקים בתחומי פעילות שאין להם אופי משחקי 
מובהק )כמו תוכניות לימודים, אימונים או חוויית קנייה(, במטרה לעורר אצל קהל היעד 
)Deterding, Dixson, Khaled, & Nacke, 2011(. בשונה ממשחק מלא  הנעה לפעולה 

וסגור, משחוק כולל הטמעה סלקטיבית של מאפיינים נבחרים. 

2 1 מרכיבי המשחוק 

 Werbach( כדי להבין טוב יותר מהו משחוק, אפשר לאמץ את הראייה של וורבאך והאנטר
רכיבי   – קטגוריות  שלוש  של  השקה  באמצעות  משחוק  המגדירים   ,)& Hunter, 2012
בהמשך(.  בתרשים  )ראו  משחקי  שאינו  וֶהְקשר  משחק  ממשקי  מבוסס  עיצוב  משחק, 
ברכיבי משחק הכוונה היא למאפיינים מובהקים של משחקי מחשב )Video Games( כמו 
צבירת נקודות, אותות הצטיינות, לוח הובלה, ייצוג שחקנים )על ידי יצגן – Avatar(, יצירת 
סיֵפר מלווה )נרטיב( ועוד.2 בעיצוב משחק הכוונה היא לאפיון ונראות המזוהה עם משחקי 
בהקשר שבו מחוברים רכיבי המשחק עם מאפייני  מחשב.3 הקטגוריה השלישית עוסקת 
 – חינוכית(  סביבה  או  עבודה  סביבת  )כמו  משחקית  שאינה  בסביבה  מדובר  אם  העיצוב. 

מדובר במשחוק.

3 1 גישות בסיס לעיצוב התנהגות במשחוק 

גזירת  של  האומנות  בתור  משחוק  מגדיר  המשחוק,  בתחום  עולמי  מומחה  צ'או,  יו־קאי 
 Chou,( האמיתי  בעולם  והטמעתם  המשחק,  את  המאפיינים  וההתמכרות  ההנאה  רכיבי  כל 
2015(. הגדרה זו מעלה שני בסיסים מרכזיים בתפיסת המשחוק – הראשונה היא הסתכלות 
על מהלך הפעולה )בין אם היא רכישת מוצר, אימון כושר או למידה בשיעור( מנקודת המבט 
של קהל היעד )או בשפה העיצובית – חוויית המשתמשים – Users Experience(; והשנייה 

היא חיזוק הפעולה באמצעות הכנסת רכיב מרכזי של הנאה.

להתגלגלות ההיסטורית של המושג ולמקורותיו, ראו נספח  1.  1

הרכיבים שהובאו בדוגמה הם לשם המחשה. יש מגוון רחב של רכיבי משחק, ואין הסכמה מחקרית על התמהיל   2
של רכיבי המשחק המצוי בכל יישום משחוקי. לרוב מדובר בניקוד, מתן אותות הצטיינות ולוח הובלה, אך בפועל 

המגוון רחב בהרבה. בפרק השלישי נדון בסוגיה זו. 

יישומי המשחוק  ליישם את תפיסת המשחוק גם בסביבה נטולה או דלה בטכנולוגיה, אך בפועל עיקר  אפשר   3
שנחקרו ונסקרו לצורך דוח זה הם מבוססי ממשק אדם־מכונה.
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את  הממקדת  עיצובית  חשיבה  של  ומתודולוגי  תפיסתי  מערך  היא  המשתמש  חוויית 
נקודת המבט במשתמש הקצה – קהל היעד למוצר. חוויית המשתמש עוסקת בכלל מערך 
המשפיעים על הממשק שבין האדם )"המשתמש"( והמוצר )למשל משחק, מערך לימודי, 
ורגש  משמעות  אסתטיקה,  רכיבי  מכיל  זה  מערך  אינטרנט(.  אתר  או  טלוויזיה  תוכנית 
שהמשתמשת או המשתמש חווים במהלך השימוש במוצר )Hekkert, 2006(. עם השנים 
למידה  חוויית  עיצוב  לימוד.  במערכות  גם  בהדרגה  ויושמה  זו  עיצובית  גישה  התפתחה 
)Learning Experience( הפך לתחום מתפתח בפני עצמו אשר מוסיף למיקוד ב"משתמש 

.)Bergin, 2019( הקצה" את הרובד הלימודי והחינוכי

)ולפעמים משעממת או לא רצויה( פותחה  הכנסת מרכיב הנאה משחִקי לפעולה שגורה 
לכדי תאוריה יישומית של ממש על ידי חברת הרכב הגרמנית פולקסווגן. החברה קראה 
)The Fun Theory(. הרעיון הבסיסי הוא שכיף או הנאה  תאוריית הכיף  לתאוריה הזאת 
 Kim, 2015; Werbach,( חברתיות  מטרות  לקדם  ואף  אנושית  התנהגות  לעצב  יכולים 
2014(. על אף שהתאוריה החלה להתפתח ולהיות מיושמת עוד לפני שמושג המשחוק היה 
נפוץ, הרעיון העומד מאחוריה ממחיש את התפיסה המשחוקית – ההנעה לפעילות מגיעה 
מרצון ומתוגמלת במהלכה. המיזם של חברת פולקסווגן שהחל לפעול לקראת 2009, הציע 
וקידום  ספורט  ִמחזור,  )כמו  רצויה  התנהגות  לעיצוב  רעיונות  פיתוח  על  מענק  לחברות 

בריאות, מעורבות חברתית וציות לחוקי התנועה( באמצעות יצירת הנאה וכיף בפעולה.4

בתרשים 1 מרוכזים מרכיבי המשחוק בשילוב הגישות המשפיעות.

4  אפשר למצוא בערוץ ה-YouTube של חברת פולקסווגן דוגמאות רבות ליישום תאוריית הכיף.

תיאוריית הכיף
)the Fun Theory(

חוויית המשתמש
)Users Experience(

תמהיל המשחוקתפיסות וגישות משפיעות:
:)Werbach & Hunter, 2012 מבוסס על(

עיצוב משחק
)Game design(

רכיבי משחק
)Game elements(

הקשר שאינו משחקי
)non-game context(

ִּמְׂשחּוק

תרשים 1: המשחוק – גישות משפיעות ותמהיל הרכיבים

https://www.youtube.com/watch?v=W4o0ZVeixYU&list=RDQMp2SBDQXVBp8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=W4o0ZVeixYU&list=RDQMp2SBDQXVBp8&start_radio=1
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4 1 תכונות המשחוק

כפי שתואר קודם, בעשור האחרון נעשה המשחוק נפוץ בתחומים מגוונים. בחלק המסכם 
של הדוח נציג  גם טענות המבקרות את השימוש הנפוץ במשחוק, אך כעת נתמקד בתכונותיו 

ההופכות אותו לכה רווח: 

ישים במגוון תחומים – המשחוק הוא ביטוי יישומי של תפיסה עיצובית, ולמרכיביו  א  
יכולת להיות מוטמעים בזירות מגוונות. כיוון שהמשחוק מציע מגוון של דרכי יישום, 
ביטוייו מגוונים וענפים. מן הסקירה ההיסטורית על המשחוק )ראו נספח 1( עלה כי על 
אף ששורשי התפיסה שלו פותחו בעבור העולם השיווקי, הוא ישים גם בשוק העבודה, 

בִתכנות ובחינוך. 

מוכוון מטרה – המשחוק הוא פלטפורמה להשגת מטרות ב"עולם האמיתי". בשונה  ב  
ממשחק שמטרותיו נשארות בגבולותיו, ובשונה משעשוע שאינו מוכוון מטרה )ראו 
או  עובדים  )תלמידות,  היעד  קהל  את  להניע  מאפשר  המשחוק   ,)2 בנספח   הגדרות 

לקוחות, למשל( לפעול להשגת יעדים ומטרות. 

מתגמל – המשחוק מתבסס על הנעה עצמית. קהל היעד בוחר להיות חלק מהמשימה  ג  
או מהפעילות בשל עיצובה המשחוקי, אשר מגביר הנאה ומעורר תחושה של פעולה 
זורמת )ופחות של ביצוע משימות(. יישומי משחוק רבים מתגמלים את קהל היעד דרך 
חיזוקים מותאמי מאמץ )למשל מתן נקודות(, יצירת אתגר וסיפוק במעבר בין שלבים 

וכן מתן אותות הצטיינות. 

ממוקד בקהל היעד – כמצוין, המשחוק מעוצב מתוך תפיסה של חוויית משתמש.  ד  
על אף שהדבר נראה מובן מאליו כיום, עיצוב מערכת כמו משחק, תוצר או תוכנית 
– הוא תפיסה חדשה  לימודים מתוך חשיבה מתמדת על המשתמש או המשתמשת 

יחסית. היתרון הגדול שהיא מספקת הוא פוטנציאל שימוש רב. 

נגיש – המשחוק מעוצב על בסיס טכנולוגיות זמינות. אפשר ליישם רכיבי משחוק  ה  
ההיסטורית  בסקירה  כמצוין  מתקדמת.  או  פשוטה  הטכנולוגיה  שבה  בסביבה 
פיתוח  לפני  רבות  שנים  החלו  התפיסה  שורשי   ,)1 )בנספח  המשחוק  התהוות  של 
דוגמאות  היום  למצוא  אפשר  חיינו.  את  כרגע  שמקיפה  הדיגיטלית  הטכנולוגיה 
לשימוש משחוקי עתיר טכנולוגיה, כמו משחוק המוטמע ביישומונים )אפליקציות( 
בסגנון Waze 5, אשר בהם הטכנולוגיה הדיגיטלית מקיפה את כל חוויית הנסיעה, או 
לחלופין משחוק בסביבות מעוטות טכנולוגיה )או משתמשות בטכנולוגיה מסורתית 

יותר( כמו בדוגמאות מתאוריית הכיף.

 .)Chou, 2015( במקור בתור משחק, ורק לאחר מכן הפך ליישום ניווט ממושחק Waze-למעשה התפתח יישומון ה  5
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מקורות נבחרים
*רשימת המקורות המלאה נמצאת בסוף הדוח

Bergin, J. )2019(. LXD: Ten Critical Differences Between LX and UX. The Emerging 
Learning Design Journal, 6)1(, 4. 

מאמר המונה את ההבדלים שבין עיצוב חוויית משתמש ועיצוב חוויית למידה.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled R., & Nacke L., )2011(. From Game Design Elements 
to Gamefulness: Defining “Gamification”. Proceedings of the 15th International 
Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. 

חיבור יסוד המגדיר מהו משחוק ומהם המרכיבים האופייניים לו.

Hekkert, P. )2006(. Design aesthetics: principles of pleasure in design. Psychology 
science, 48)2(, 157.

מאמר בסיסי העוסק במרכיבי חוויית המשתמש, בדגש על החוויה האסתטית.

Kim, B. )2015(. Understanding gamification. ALA TechSource.  

החוברת  החברתיים.  בעולמות  משחוק  ולמעצבות  למעצבים  המיועדת  המשחוק  בנושא  מקיפה  חוברת 
כוללת הגדרות מדויקות, מאפיינים, הדגמות וביקורת עניינית על דרכי יישום של תפיסת המשחוק בעולם 

החינוך.

Schell, J. )2008(. The Art of Game Design: A Book of Lenses. Burlington MA: Morgan 
Kaufmann. 54-67.

ספר בסיס בתורת עיצוב המשחק. העמודים שנזכרו עוסקים בהגדרות למשחק ובמאפייניו המבחינים.

Werbach, K., & Hunter, D. )2012(. For the win: How game thinking can revolutionize 
your business. Wharton Digital Press. 

ספר המחבר בין עולם המשחוק ויתרונותיו.

להעשרה והרחבה )הרצאות טד, הסכתים )פודקסטים( וסרטונים(

Gamification to improve our world | Yu-kai Chou at TEDxLausanne, 2014  

How games make kids smarter | Gabe Zichermann at TEDxYouth, 2011  

Gaming Can Make a Better World | Jane McGonigal at TED, 2010  

7 ways games reward the brain | Tom Chatfield at TED, 2010  

Professor Game Podcast  

VW- The Fun Theory Case Study  

https://www.youtube.com/watch?v=v5Qjuegtiyc&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=O2N-5maKZ9Q
https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM
https://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain
https://open.spotify.com/show/5z7n4vV0ixU6KsjohXzyea?si=kxyFD7pRQlqsI-Bky4nRUA
https://www.youtube.com/watch?v=Ihai50diA7o
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2  משחוק בשירות החינוך

החיבור שבין חינוך למשחק אינו חדש. ההבנה כי למידה מרצון, הנאה וחדווה היא מועילה 
יותר, קיימת כבר אלפי שנים. "דעת מתוך כפייה, אין לה קיום בנשמה. לא מתוך אונס ילמד 
הנער, אלא מתוך משחק", אמר אפלטון. לאורך השנים נלמד ונחקר רבות הקשר שבין עולם 
המשחק לעולמות הלמידה והחינוך. למידה מבוססת משחק )Game-based learning( היא 
שימוש במשחק )שלם ומלא( לצורך למידה. מכיוון שדוח זה עוסק במשחוק, חשוב להדגיש 
שההיבטים והדוגמאות שנביא בהמשך נלקחו ממחקרים שהתמקדו במשחוק ולא בלמידה 
לצורכי  החינוך  במערכת  משחק  רכיבי  להטמעת  דוגמאות  אלו  כלומר,  משחק.  מבוססת 
הנעה ללמידה ולא בשימוש מלא במשחקים לצורכי למידה )להבדלים שבין המונחים ראו 

הגדרות בנספח 2(.

1 2 הרעיון העומד מאחורי יישום משחוק בחינוך

כפי שתואר בחלקים הקודמים, "סוד הקסם" של המשחוק הוא ביצירת הניעה ומעורבות 
ובעיקר ערך מוסף  אצל קהל היעד דרך מערכת משחקית המספקת תמריצים, תגמולים 
והתגברות  מעורבות  הגברת  הניעה,  יצירת  של  אתגרים  הרצוף  החינוך,  בעולם  בפעולה. 
 Huang & Soman,( על מסיחי דעת, עולה ערכו הפוטנציאלי של המשחוק בצורה ניכרת
2013(. לאחר שהלך מושג המשחוק והתפרסם, החלו מערכות חינוך ומוסדות אקדמיים 
1 רוכזו הטענות באשר לתרומה המשוערת של  להבין את הערך המוסף הגלום בו. בלוח 

משחוק בחינוך לפי סוג האתגר.

לוח 1 : התרומה המשוערת שמציע המשחוק לאתגרי חינוך נבחרים

מענים אפשריים שמציע המשחוקאתגרי חינוך מרכזייםסוג האתגר

קוגניטיבי־
רגשי

תחושות של שעמום וניתוק 
מהחומר הנלמד אצל 

התלמידים והתלמידות

הטמעת משחוק בחינוך נועדה לעורר עניין ולהפיק 
הנאה מתהליך הלמידה. מטרת המשחוק לעורר 

הניעה אצל קהל היעד ולאפשר חוויית למידה מרצון. 
האתגר ההדרגתי הטבוע במשחוק מפיג שעמום  

ומעלה את הרצון להשיג מטרות ויעדים נכספים 
.)Chou, 2015(

מאחר שמשחוק מאפשר לחקור )באופן וירטואלי( 
כל סביבה שהיא, מציאותית או מדומיינת, הוא מזמן 
למידה התנסותית וחווייתית של הלומד או הלומדת 

 .)Oxford Analytica, 2016(

קוגניטיבי
ריבוי הסחות דעת וקושי 

להתמקד

המשחוק מעוצב מתוך מיקוד בחוויית המשתמש 
ונעזר בפלטפורמת המסך לטובת תהליכי לימוד. 

למעשה  המסך האישי שלרוב מסיח את הדעת 
של תלמידים ותלמידות, יכול להפוך לכלי ללמידה 

.)Huang & Soman, 2013(

רגשי־חברתי
התמודדות עם חוסר הצלחה 

או כישלון אצל התלמידים

הכנסת רכיבי משחוק מאפשרת התמודדות עם 
החומר הנלמד, לצד האפשרות לא להצליח או 

 Nicholson, 2015;( להיכשל בסביבה  דמוית מציאות
 .)Oxford Analytica, 2016

יתרה מכך, כיוון שהמשחוק מייצר מערכת חוקים, 
מטרות ותגמולים מוגדרת, חוויית ההצלחה )הנגישה 
יותר מאשר הצלחה במבחן, למשל( מורגשת גם היא 

.)Huang & Soman, 2013(  יותר
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מענים אפשריים שמציע המשחוקאתגרי חינוך מרכזייםסוג האתגר

רגשי־חברתי
כיתה הטרוגנית )בעיקר 

בהקשר של הישגים לימודיים(

הטמעה מערכתית של רכיבי משחוק בשיעור 
מאפשרת לתלמידים ולתלמידות לעבוד בקצב שונה 

ולראות את התקדמותם ביחס לעצמם )ולא רק ביחס 
לכיתה(. נוסף על כך, היא מצריכה גם שיתוף פעולה 

במשימות שונות וכך מאפשרת לחבור לצורך מילוי 
)Oxford Analytica, 2016( משימה

מעבר לאלו, למידה דרך כלי משחוק מאפשרת 
להגביר תהליכי חיברות וחיבור בין השחקנים 

והשחקניות דרך יצירת עולמות חלופיים והבנת הקוד 
 Gee, 2003; Pektas &( החברתי שלפיהם עוצבו

.)Kepceoglu, 2019

רגשי־חברתי

פערים בין־דוריים בין המורה 
לתלמיד או התלמידה וכן חוסר 

רלוונטיות של החומר הנלמד 
לחיי התלמיד או התלמידה

המשחוק מאפשר למורה ולתלמידים להיפגש ולייצר 
שפה משותפת, דרך אמצעי תקשורת וכלים דיגיטלים 

 Nolan &( שהם חלק בלתי נפרד מחיי הדור הצעיר
 .)McBride, 2014; Kapp, 2007

פדגוגי
קושי ביצירת מעקב אחר 

התקדמות התלמיד או 
התלמידה

הטמעת מערכות משחוק ממוחשבות מאפשרת 
מעקב אחרי התקדמות, ביצוע משימות ואיתור קשיים 

בכל רגע נתון )ולא רק דרך אבחון או מבחן(. המעקב 
מתאפשר גם למורה וגם לתלמיד או לתלמידה )בתור 

.)Huang & Soman, 2013( )משוב מעצב

מערכתי
קושי בהפעלה מורכבת של 
מערכי שיעור בעבור כיתות 

גדולות

המשחוק קל ליישום בעבור קבוצות גדולות של 
תלמידים ותלמידות במקביל )בעיקר דרך יישומונים 

במכשירים אישיים(.

מערכות  בתוך  משחוק  מאפייני  בהטמעת  הגלום  הרעיוני  הפוטנציאל  את  ממחיש  הלוח 
חינוך, תוכניות לימודים ועזרי למידה. עם זאת, חשוב לציין כי מדובר בשלב זה בפוטנציאל 
בלבד, וכדי להעריך את תרומת המשחוק לחינוך חשוב לקחת בחשבון כי שדה החינוך ושדה 
נקודתיות של שדות פדגוגיים ממוקדים  דוגמאות  לבחון  יש  לכן  המשחוק רחבים מאוד. 

שבהם משחוק יכול להיות מוטמע בצורה מיטיבה. 

2 2 תחומי יישום נפוצים למשחוק בחינוך

כדי להבין טוב יותר את העולם המתפתח של משחוק בחינוך, חשוב לעמוד על ההקשרים 
הפדגוגיים והמקצועיים שבהם הוא מיושם. תחילה נבחן סביבות פדגוגיות נפוצות למשחוק 

ואחר כך נסקור תחומי דעת שבהם הוא נפוץ.

1 2 2 שילוב משחוק ברצף ההוראה 

של  שונים  בסוגים  אותו  ליישם  אפשר  מבנה,  אלא  תוכן  מבוסס  אינו  שמשחוק  אף  על 
יישום  יותר  נפוץ  שבהן  סביבות  בפועל  יש  זאת,  עם  למידה.  וסביבות  תכנים  מקצועות, 
)Paniagua & Istance, 2018( מגדירים ארבע סביבות חינוך  משחוק. פניגואה ואיסטנס 

מתאימות ונפוצות ליישום המשחוק: 

למידה דרך סיפור סיפורים )Storytelling( – בעשורים האחרונים התפתחו הכלים והפדגוגיה 
ללימוד באמצעות סיפור סיפורים. יכולת ההבנה של הסיֵפר נמצאה משמעותיות להפנמת 
חומרי לימוד והפגנת מעורבות. התהליך של יצירת סיפור או שמיעתו מתבסס על יכולת 
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על  )המבוסס  החזותי  המשחוק  עולם  שבין  השילוב  זו  ומסיבה  תמונות,  ויצירת  הדמיה 
ממשק אדם־מחשב( לבין למידה דרך סיפור סיפורים עולה בקנה אחד. פדגוגיה של סיפור 
אם  ובין  הוא ממשי  אם  בין   – בעולם  סיפור מתוך התבוננות  טוויית  על  נשענת  סיפורים 
וירטואלי )דמוי משחק מחשב(. המסגרת הברורה שיוצר המשחוק משתלבת עם המסגרת 
 Sharples,( של הסיֵפר, ומעגנת את הלמידה בגבולות זמן )התחלה, אמצע וסוף( ובמקום 
Adams, Ferguson, & Gaved, 2014(.  בספרות המחקר עלו ממצאים שהראו את ההשפעה 
החיובית של שימוש בכלי משחק טכנולוגיים ליצירת סיפורים, ובעיקר סיפרים אישיים – 

 .)Wang & Zhan, 2010( גם אצל ילדים צעירים בכיתות הצעירות וגם אצל מתבגרים

לרוב  נעשית  )בדרכים מסורתיות(  קודם, הערכת למידה  צוין  כפי שכבר   – הערכת למידה 
באמצעות מבחנים, אבחונים והגשת תרגילים או עבודות. מערכת לימודים אשר מטמיעה 
רכיבי משחוק מאפשרת הן ללומד או ללומדת הן למורה לעקוב אחר התקדמות הלמידה – 
גם בהשוואה לקבוצת הגילאים )Peer Group( וגם בהשוואה עצמית. בכך מציע המשחוק 

כלי להערכה המשמש מדד להערכת אורך, אשר אינו נתפס בהכרח בתור מבחן.

פתרון בעיות – תהליכים של התנסות ופתרון בעיות משותפים ללמידה ולמשחק. למידה 
בסביבה משחוקית מעצימה תהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות, בשל עיצובה בשלבים 
כדי   .)Paniagua & Istance, 2018( הדרגתית  בצורה  האתגר  רמת  את  להגביר  שנועדו 
לפתור בעיות יש להתנסות שוב ושוב ולתרגל. בניגוד לתרגול בשיטות מסורתיות )שניתן 
בעיקר בשיעורי בית או במשימות עצמאיות(, הכנסת רכיבי משחוק יכולה לייצר חזרתיות 

והתמדה שאינן משעממות או שגרתיות. 

למידה התנסותית – כפי שכבר הוזכר, המשחוק מאפשר ללומד או ללומדת לחוות חוויה דמוית 
מציאות, אך בסביבה מוגנת המאפשרת נסייה וטעייה. סביבה זו יכולה לייצר חוויית למידה 
להשתתף  ללומדת  או  ללומד  מאפשר  המשחוק  ולמחקר.  ללמידה  הניעה  ולעורר  חיובית 
במשחקי תפקידים ולצאת מגבולות המוכר והמקובע, ובכך לפתח את הדמיון ולעורר הניעה 
עוצמה  ותחושת  זמן  לאורך  התמחות  גם  מאפשרת  ההתנסות  הלמידה.  להמשך  פנימית 

.)Hassan, Harviainen, & Hamari, 2018 ועצמאות )ראו על כך בהרחבה אצל

2 2 2 מקצועות לימוד שבהם המשחוק נפוץ במיוחד

ליישם את  ולמעשה אפשר  ליישום משחוק בחינוך,  ומגוונים  על אף שיש ביטויים רבים 
עקרונותיו בכל מקצוע שהוא, יש כמה תחומי לימוד שבהם המשחוק מצוי יותר. מספרות 
כי אפשר לחלק באופן רחב מאוד את סוגי המקצועות  והדוגמאות בשטח עולה  המחקר 

שבהם נפוץ המשחוק:

וכן  האם  בשפת  וכתיבה  דיבור  קריאה,  בסיסיות:  שפה  מיומנויות  לרכישת  מקצועות   
הבנת שפה ושימוש בה בלימוד שפה שנייה.

הנדסה  גם  אך  חשבון,  בעיקר  חישוביות:  מיומנויות  ברכישת  הקשורים  מקצועות   
ותכנות בסיסי.

קידום הבריאות ורכישת הרגלים מטיבים: תזונה בריאה,  מקצועות הקשורים לתחום   
ספורט. 

בלוח 2 מרוכזות דוגמאות ליישומי משחוק בסוגי המקצועות הללו.
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לוח 2: מבחר דוגמאות ליישומי משחוק לפי תחומי לימוד

סוג 
המקצוע

תחום 
לימוד

דוגמאות 
ליישום 

לקריאה נוספתמחקר הערכה מלווהקהל יעד

האם יש 
מחקר?

עיקרי הממצאיםמקורות

רכישת 
מיומנויות 

שפה 
בסיסיות

אנגלית 
)בתור 
שפה 

שנייה(

i2istudy מבוגרים
או תלמידי 

תיכון

Osipov, 
Nikulchev, 
Volinsky, & 
Prasikova 
)2015(

נמצא כי הכנסת רכיבי 
משחוק לתוכנית 

הלימודים העלתה 
את המוטיבציה של 

התלמידים.

Yudintseva, 
)2015(

Fluentu מבוגרים
או תלמידי 

תיכון

X

אין מחקר מלווה, 
אך בסקירה של 

 Khakimullina, Ayupova,
  Zakirova, & Alvarez

)2018(  הומלצה התוכנה 
לתלמידים ובעיקר 

למורים, מאחר שהיא 
מקדמת דיבור והבנה דרך 

סביבה טבעית.

רכישת 
מיומנויות 
חישוביות

תלמידי Conectaideasחשבון
בית ספר 

יסודי 
)צ’ילה(

Araya, 
Arias 
Ortiz, 
Bottan, 
& Cristia 
)2019(

תוכנית הלימודים 
הממושחקת הראתה 

שיפור בביצועי התלמידים 
במתמטיקה, אך גם עלייה 
בחרדת מתמטיקה וירידה 

בעבודה קבוצתית.

Hu & Shang, 
2018

SCOLLAm תלמידי
בית ספר 

יסודי 
)קרואטיה(

Jagušt, 
Boticki, 
Mornar, & 
So )2017(

התלמידים שהשתתפו 
בתוכנית הלימודים 

הממושחקת השתתפו 
בה במשך זמן רב יותר 

והיו מעורבים יותר 
בהשוואה לתלמידים 

שלמדו בשיטות לימוד 
מסורתיות בלי רכיבי 

משחוק.

רכישת 
הרגלי 

חיים 
מיטביים 

)קידום 
בריאות(

 ,Zombiesספורט
Run!

מבוגרים או 
מתבגרים

X

אין מחקר מלווה, אך אצל 
  )Higgins, 2016( היגינס

מנותחים מאפייני היישום 
והתאמתו למטופלים.

Higgins, )2016(;

Kelle, Wilcox, 
Schiffe, Ng, & 
Hammer )2017(

Kostenius, 
Hallberg & 
Lindqvist 
)2018(

ילדים בבית The FIT gameתזונה
ספר יסודי 

)יוטה, 
ארה”ב( 

Jones, 
Madden, 
& 
Wengreen 
)2014(

במהלך ימי ההתערבות 
של התוכנית גדלה 

צריכת הירקות והפירות 
אצל התלמידים ב-39%. 
המורים והמורות המליצו 
על יישום התוכנית בבתי 

ספר יסודיים.

https://www.i2istudy.com/en/lp8/
https://www.fluentu.com/
http://leoprimero.cl/conectaideas/
http://nihao.fer.hr/ScollamWeb
https://zombiesrungame.com/
https://zombiesrungame.com/
https://portal.nifa.usda.gov/web/crisprojectpages/1009720-the-fit-game-program-a-game-based-approach-obesity-prevention-in-children.html
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מדוע דווקא בתחומים אלו מצוי יותר המשחוק? אפשר לראות בתחומים אלו תולדה של 
או  מיומנות  נרכשים  שבהם  תחומים  הם  שכן  קודם,  שהוזכרו  הפדגוגיות  הסביבות  סוגי 
הרגל ולכן נפוצות בהם שיטות של תרגול חוזר, פתרון בעיות והתנסות. יש גם שיטענו כי 
בסוגי המקצועות שצוינו יש צורך עמוק וקושי – רכישת מיומנויות שפה ורכישת מיומנויות 
חישוביות דורשות אימון ותרגול רב, ורכישת הרגלים בריאים גם היא מצריכה שינוי מאתגר 
גם  ולעיתים  אלו,  שמקצועות  הוא  נוסף  הסבר  שפע(.  בסביבות  )בעיקר  החיים  באורחות 
העוסקים והעוסקות בהם, קשורים קשר הדוק יותר לעולם התכנות והמחשוב שממנו צמחה 
תפיסת המשחוק בעשור האחרון. זאת גם הסיבה שבפועל מצויות יותר סביבות דיגיטליות 
למקצועות אלו. הסבר אחרון הוא שהטמעת רכיבי משחוק פשוטה יותר )מבחינת התכנות 
ממוחשב  מענה  לייצר  אפשר  שבו  יחסית  סגור  בתחום  מדובר  כאשר  מאחוריה(  העומד 
לקלט של תשובות או פעולות פשוטות – מתן ניקוד או  חיזוק על תשובה נכונה בחשבון 

פשוט וממוקד יותר ממתן חיזוקים, הערות והכוונות על ניתוח יצירה ספרותית, למשל.

3 2 פרסונליזציה של משחוק בחינוך: סוגיות של גיל, מגדר 
וצרכים מיוחדים 

באוכלוסיית  ממוקדות  לקבוצות  המשחוק  התאמת  של  בהיבטים  נתמקד  זה  בחלק 
נביא תובנות  ייחודיים.6  וצורכי לימוד  גיל, מגדר  זווית של  התלמידים והתלמידות, מתוך 

מספרות המחקר באשר להיבטים אלו ונדון במשתמע מהן.

1 3 2 גיל 

משחוק בגיל צעיר יכול לסייע לתלמידים ולתלמידות לעבור מעולם המשחק והשעשוע 
אצל  הניעה  מגבירות  משחוק  סביבות  כי  הראו  מחקרים  הדרגתי.  באופן  הלמידה  לעולם 
קהלי היעד ובעיקר אצל ילדות או ילדים. מוולטובה )Mavletova, 2015( לדוגמה, הראתה 
את ההשפעה החיובית שיש להכנסת רכיבי משחוק )נקודות, הגברת אתגר והטמעת סיפר( 
על האופן שבו בני 15-7 תופסים קושי של משימה וחווים הנאה. חלק מן ההסבר לכך הוא 
שבגילים צעירים החוויה החושית ובעיקר החזותית היא דומיננטית יותר. נולן ומקברייד 
)Nolan & McBride, 2014(, אשר חקרו את המאפיינים המוטמעים החבויים במשחוק, 
טענו כי הם הדבר ההופך את חוויית השימוש במערכות ממושחקות למותאמת במיוחד 
לגילים צעירים. המשחוק מאפשר הגברת תחושות חיוביות של ממשל עצמי )אוטונומיה(, 

חקירה המובלת על ידי הניעה עצמית ומרחב למשחק בדמיון.

2 3 2 מגדר

הבדלי מגדר בתחום משחקי מחשב נחקרו ודּווחו. מחקרים מצאו כי יש הבדלים בין מערך 
ההניעה של בנים לעומת בנות. עוד נמצא כי נשים, נערות ובנות נטו פחות להימשך לסוגי 
משחק תחרותיים )Hartman & Klimmt, 2006(, ולהימשך יותר למאפיינים החברתיים 
 Codish :וראו גם Van Reijmersdal, Jansz, Peters, & Van Noort, 2013( של המשחק
Ravid, 2017 &(. אשר לממצאים אלו, חשוב לסייג ולומר כי בשנים האחרונות סביב חקר 

דור ה-Z, גוברים הדיווחים על צמצום פערי מגדר בהעדפות משחק. 

חשוב להדגיש כי מדובר בסוגיות שעלו בספרות המחקר, אך אין מדובר בגורמים נבחנים שנערך עליהם בהכרח   6
מחקר משווה, המראה בבירור כי הם פרמטרים.
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בשנים האחרונות נחקרת ההשפעה שיש להכנסת רכיבי המשחוק למערכת החינוך על בנים 
ועל נערים. אלי קאר־שלמן, אחת החוקרות המובילות את הגישה הזו, מסבירה כיצד הדירה 
מחשב(  משחקי  גם  )ובהם  הבנים"  ל"תרבות  הקשורים  ושיח  התנהגויות  החינוך  מערכת 
ממערכת  ונערים  בנים  של  ממשית(  נשירה  גם  )לעיתים  רגשית  להתנתקות  בכך  וגרמה 
החינוך )Carr-Chellman, 2012(. קאר־שלמן סבורה כי הבנייה של מערכת משחקית בבתי 
בחשיבות  בהכרה  ולזכות  החינוכי  השיח  מן  חלק  להיות  ולנערים  לבנים  תאפשר  הספר 
עולם משחקי המחשב. כך היא יכולה לסייע להשבת בנים ונערים למרכז מערכות החינוך, 
להגברת עניין ולתחושת שייכות. תרבות משחקי המחשב נתפסת כיום בתור דבר שלילי 
המשנה  שתרבות  הוא  ונערים  בנים  שמקבלים  המסר  ולכן  ומורות,  מורים  אצל  שולי  או 
שהם חולקים אינה חשובה או תורמת ללימוד. מסקנות אלו עולות בקנה אחד עם מחקרים 
וסקירות המצביעים על התרומה האפשרית של הטמעת רכיבי משחוק במערכת החינוך 

.)Oxford Analytica, 2016( לצמצום נשירה, בעיקר אצל נערים בסיכון

 )Special Educational Needs( 3 3 2 צורכי לימוד ייחודיים

מבשורות  אחת  את  איתה  הביאה  האחרונות  בשנים  העצומה  הטכנולוגית  ההתפתחות 
ההנגשה החשובות בכלל ובעולם החינוכי בפרט – בכוחה של טכנולוגיה טובה, מותאמת 
של  תהליכים  ולעודד  להגביר  ואף  ותלמידות,  תלמידים  של  מגבלות  על  לגשר  ואיכותית 
מראים  האחרון  בעשור  שנעשו  מחקרים   .)Inclusive Education( ומכיל  משלב  חינוך 
כיצד שילוב של רכיבי טכנולוגיה ומשחק בתוכניות לימודים יכול לסייע בהנגשה חושית, 
לימודית ורגשית־חברתית. הדבר נכון לכלל התלמידות והתלמידים )ראו לוח 1( ובפרט לאלו 

עם צורכי לימוד ייחודיים. 

)Alper, Hourcade, & Gilutz, 2012( ממליצות שלא רק ליישם  אלפר, הורקייד וגילוץ 
)עם  ואת הילדים  רכיבי משחוק בתוכניות לימודים לשם הנגשה, אלא לערב את הילדות 
כיצד  מראות  החוקרות  הכלים.  ובהבניית  הממשקים  בתכנון  בלי(  וגם  מיוחדים  צרכים 
)ובעיקר  וילדות עם מוגבלות  תהליך משלב זה יכול לתרום להגברת מעורבות של ילדים 

מוגבלות חושית בדגש על לקות שמיעה( בתהליך הלמידה בכיתה.

סוגיית הניעת הלמידה חשובה שבעתיים כשמדובר בתלמידות ובתלמידים עם לקות למידה. 
ביצועי האוריינות הנמוכים  נמוכה עקב  או  להיות עם הערכה עצמית שבירה  נוטים  אלו 
שלהם. מסיבה זו מערכת חכמה ומותאמת אישית של משחוק יכולה לספק בעבורם תהליך 
אורך המתגמל את המאמץ שלהם, את השיפור בביצועיהם ואת ההתקדמות שלהם בעיקר 
ביחס לעצמם. במחקר שנערך לפני כמה שנים הראו החוקרים כיצד שימוש במשחוק יכול 
לתרום לתלמידים ולתלמידות עם לקויות למידה לשיפור הניעה ללמידה. החוקרים הדגישו 
כי תהליך זה יכול לקרות רק אם מורות ומורים יהיו שותפים בו וימחישו לתלמידים את 

.)Gooch, Vasalou, Benton, & Khaled, 2016( היתרונות ואת התגמול

העובדה כי העולם של משחקי המחשב הוא חזותי יכולה להשפיע לטובה על מידת הנגשתו 
לתלמידות ולתלמידים הנמצאים על הרצף האוטיסטי. לוקהוסט )Lokhotst, 2014( ערכה 
על  למשחוק  שיש  ההשפעה  על  חיוביים  ממצאים  ומצאה  בנושא,  מקיפה  מטא־אנליזה 
היכולת ללמד כישורים רגשיים־חברתיים. אף כי מערכות ממוחשבות אינן יכולות להחליף 
העולם  שמספק  ההנגשה  מצע  רגשית־חברתית,  בלמידה  האנושי  והגורם  המתווך  את 

הווירטואלי החזותי, מהיר התגובה והמוגן יכול לשמש "פיגום" בתהליכי הלמידה.
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לסיכום, מן המחקרים שנעשו בשנים האחרונות על הטמעת רכיבי משחוק בזירה החינוכית 
אפשר ללמוד כי:

בעיצוב יישומי משחוק יש לקחת בחשבון שלל גורמים כמו גיל, מגדר וצורכי לימוד   
ייחודיים, ולהתאימם לקהל היעד;  

יש אוכלוסיות אשר בעבורן הטמעת מרכיבי משחוק יכולה לא רק להגביר את הניעת   
סמויה(  או  )גלויה  נשירה  אף  ואולי  ניתוק  הדרה,  במניעת  לסייע  אף  אלא  הלמידה, 

ממערכת הלימוד.

מקורות נבחרים
*רשימת המקורות המלאה נמצאת בסוף הדוח

Gee, J. P. )2003(. What video games have to teach us about learning and 
literacy. Computers in Entertainment (CIE), 1)1(, 20. 

מאמר קצר המסכם את עיקרי ספרו של גי )Gee( בנושא משחקי מחשב, למידה ואוריינות.

Huang, W. H. Y., & Soman, D. )2013(. Gamification of education. Research Report 
Series: Behavioural Economics in Action, Rotman School of Management, University 
of Toronto.

מסמך מקיף וישים העוסק במשחוק בעולם החינוך. כולל הגדרות, שלבי פעולה ביישום משחוק ודוגמאות 
מן השטח.

Lokhorst, S. R. )2014(. The use of gamification in interventions for children with autism: 
a systematic review )Bachelor's thesis(. University of Twente, The Netherlands.

מטא־אנליזה הבוחנת את השפעות המשחוק על רכישת כישורים חברתיים־רגשיים אצל ילדים עם אוטיזם.

Paniagua, A., & Istance, D. )2018(. Teachers as Designers of Learning Environments: 
The Importance of Innovative Pedagogies, Educational Research and Innovation. 
Paris: OECD publishing. 

דוגמאות  של  סקירה  כולל  הוא  בכיתות.  שלו  העכשווית  ובפרשנות  המשחוק  בעולם  מתמקד  המסמך 
להטמעה מיטבית של רכיבי משחוק בבתי הספר לצד סקירת אתגרים ביישום.

להעשרה והרחבה )הרצאות טד והרצאות מכינוסים(

Gaming to re-engage boys in learning | Ali Carr-Chellman at TED, 2011  

 This company pays kids to do their math homework | Mohamad Jebara at  
TED, 2018

The demise of guys | Philip Zimbardo at TED, 2011  

 Revolutionize schools with design thinking and play | Ross Flatt at Debate on  
Education, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=23Uuehgmd14
https://www.youtube.com/watch?v=wmE8dQcZgB4
https://www.youtube.com/watch?v=wmE8dQcZgB4
https://www.youtube.com/watch?v=wmE8dQcZgB4
https://www.ted.com/talks/zimchallenge
https://www.youtube.com/watch?v=BKY9S2uoj28
https://www.youtube.com/watch?v=BKY9S2uoj28
https://www.youtube.com/watch?v=BKY9S2uoj28
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3  מהו יישום משחוקי מוצלח?

לאחר שהגדרנו מהו משחוק, התמקדנו ביישום משחוק בעולם החינוך ובחנו אוכלוסיות 
מוקד בהטמעת משחוק בחינוך, נתכנס לדיון רחב בשאלת היישום המוצלח של המשחוק. 
תחילה נבחן את מידת החדשנות הפדגוגית שמציע המשחוק, לאחר מכן נדון ביתרונות אל 
מול האתגרים שביישום המשחוק ולבסוף נדון באופן כללי בסייגים ובמגבלות על המחקר 

במשחוק.

1 3 משחוק בחינוך – תרופת פלא, אופנה חולפת או פדגוגיה 
צופה פני עתיד?

בעולם המחקר הולכת ומתבססת הקריאה להפוך את המשחוק מאופנה לתפיסה מבוססת 
המשמעות   .)Dicheva, Dichev, Agre, & Angelova, 2015( ומשאבים  כלים  פדגוגיה, 
היא הבניית תפיסה חינוכית־משחוקית, הכשרת מורים ומורות והקצאת משאבים לפיתוח 
ולהטמעה. מחקר שנערך לאחרונה בטורקיה )Pektas & Kepceoglu, 2019( בחן עמדות 
של מורים ומורות כלפי הטמעת משחוק במערכות החינוך. מן המחקר  עולה כי המורים 
הטמעת  כלפי  חיוביות  עמדות  הפגינו  ממושחקת  לימודים  בתוכנית  שהתנסו  והמורות 
הניעה  הגברת  בזמן,  חיסכון  כמו  למורה  המשחוק  יתרונות  על  והצביעו  בחינוך  משחוק 
ומניעת העתקות. עם זאת עלו גם תובנות באשר למגבלות המשחוק, כמו קושי בתפעול 

הכיתה בלא תמיכה טכנית. ממצאים אלו מחזקים שתי תובנות:  

מורות ומורים יוכלו להרוויח ממשחוק, אם ישתלמו בכך ויקבלו את התמיכה הנדרשת.  

יתרונות המשחוק בעבור המורה יכולים להיות משמעותיים הרבה יותר מחיסכון בזמן   
יתרונות העומק הטמונים  )Outreach( את  ויש צורך לשחר  ומניעת העתקות בלבד, 

במשחוק לקהילת המורות והמורים.

2 3 משחוק בעל משמעות לעומת משחוק "שטוח"

בעיות  לפתור  יכול  אינו  כשלעצמו  שמשחוק  כך  על  רבות  דובר  כבר  המחקרית  בקהילה 
יכול לתמוך בתהליכי תוכן,  הוא  לימוד ממשעמם למעניין.  או להפוך מקצוע  הניעה  של 
לסייע בהוראה ולהעצים את הלומדים והלומדות, אם הוא משולב בתוך תהליך אורך מובנה 

ופדגוגיה תומכת ואם הוא נבנה מתוך חוויית השימוש.

קים )Kim, 2015( מסכם זאת כך: 

In designing gamification, we need to remember that gamification itself does 
not automatically generate motivation or engagement. For any gamification to 
succeed, it needs people’s buy-in because they should care enough to play along. 
It is for this reason that the more closely the goal of gamification aligns with the 
goal of a player, the more successful the gamification will be (p. 33-34).
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אם כך, מהו משחוק איכותי ומהו משחוק חסר משמעות או "שטוח"?

 )Reward-based Gamification( מבחין בין משחוק מכוון תגמול )Nicholson, 2015( ניקולסון
יכול  פשוט  תגמולים  מערך  לטענתו   .)Meaningful Gamification( משמעותי  ומשחוק 
לעורר הניעה, אך היא קצרת טווח ותלויה בתגמול קבוע לאורך זמן. לעומת זאת, יצירת 
מנועי פעולה פנימיים דרך משחוק המכוון ליצירת משמעות הוא מפתח להניעה ארוכת 

טווח אצל תלמידות ותלמידים.7 

דברים אלו עולים בקנה אחד עם התאוריה של צ'או )Chou, 2015( על מאפייני "כובע לבן" 
 Core( ו"כובע שחור" במשחוק. צ'או מחלק את מאפייני המשחוק לפי שמונה מנועי ליבה

Drives( הפועלים על השחקן או השחקנית )בהקשר שלנו, תלמידים ותלמידות(:

משמעות )Meaning( – יצירת תחושת התעלות ופעולה למען מטרה נעלה. שחקן    1
או שחקנית השרויים בחוויה כזו אינם מּוָנעים מתגמול חיצוני או מיידי, אלא מחוויית 

 .)Calling( היענות לקריאה

להתקדם,  רצון   –  )Development and Accomplishment( והישג  התפתחות    2 
להשלמת  הדרושות  במיומנויות  שליטה  ולהשיג  ומכשולים  אתגרים  על  להתגבר 

המשימה.

בתהליכי  השחקנית  או  השחקן  אצל  הנעה  תחושת   –  )Empowerment( העצמה    3
יצירה חדשים למציאת פתרונות.

בעלות )Ownership( – תחושת אחריות על התהליך ורצון לדבוק במשימה.   4

השפעה חברתית )Social Influence( – תחושות הנוצרות מכל הרכיבים החברתיים    5
במשחק כמו שותפות וליווי לצד תחרותיות וקנאה.

נכספּותScarcity( 8( – השתוקקות להשיג דבר שייתכן שבהקשר אחר ייראה זניח.   6

דריכותUnpredictability( 9( – תחושה של מתח ועוררות הנוצרת מאי הידיעה מה    7
יקרה בהמשך. זוהי חוויה המקבילה לריגוש הכרוך בהימור או בתחרות בסיכון גבוה.

של  הפסד  כמו  שלילי  ממצב  להימנע  הרצון   –  )Avoidance( מהפסד  הימנעות    8
נקודות או של מידע או תבוסה.

כלומר  "הלבנים",  המשחוק  למאפייני  שייכים  הראשונים  המנועים  שלושת  צ'או,  לפי 
מייצרים הניעה פנימית וחיובית, ארוכת טווח ובעלת משמעות. לעומתם, שלושת המנועים 
האחרונים שייכים למאפייני המשחוק "השחורים", כלומר מבוססים על דחפים של פחד 
ומניעת הפסד, התמכרות ושקיעה. שני המנועים האמצעיים הם תלויי תוכן וֶהְקשר ויכולים 
להיות מוטים לכיוון "הכובע הלבן" או "הכובע השחור". צ'או מסביר כי השימוש במאפייני 
השחור"  ה"כובע  שרכיבי  מסוימות  פעולות  יש  כשלעצמו;  שלילי  אינו  השחור"  "הכובע 
או  בריאות(  קידום  של  בהקשר  )למשל  עצמית  משמעת  יצירת  כמו  להן  להועיל  יכולים 
בלבד  "שחורים"  רכיבים  הכנסת  זאת,  עם  למבחן(.  הכנה  לקראת  )למשל  טעויות  מניעת 

דוגמה לכך יכולה להיות סיפור מסגרת )סיפר משחקי( שבו השחקנית או השחקן הם בתפקיד הגיבורה או הגיבור   7
במשימת הצלה.

המשמעות המילולית של Scarcity היא נדירּות או מחסור. השימוש במושג "נכספות" נועד לפרש את התחושה   8
שמנוע ליבה זה מעורר אצל השחקן או אצל השחקנית.

המשמעות המילולית של Unpredictability היא "בלתי צפוי". גם כאן התרגום מנסה להעביר נכונה את התחושה   9
שמנוע ליבה זה מייצר אצל השחקן או אצל השחקנית.
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אם  גם  הצטיינות10(,  אותות  ומתן  הובלה  לוח  הצגת  נקודות,  מתן  )כמן  לימוד  למערכת 
תהיה מועילה בשלב הראשוני, לא תהיה מועילה לאורך זמן, כפי הנדרש בחוויית למידה 
ושל  חיצוני בלבד, ההניעה של תלמידות  יתרה מכך, כאשר מדובר בתגמול  משמעותית. 
)בלי קשר למשחוק( עלולה להיפגע בשל העברת  תלמידים הנהנים מלמידה מלכתחילה 

הדגש מתוכן הלימוד אל מנגנוני המשחוק. 

במטא־אנליזה שהתפרסמה לאחרונה, מצא צוות המחקר כי בבחינה כללית רוב המחקרים 
במחקרים  זאת,  עם  בחינוך.  משחוק  בהטמעת  טובות  תוצאות  על  הצביעו  האמפיריים 
שבהם נמדדו רכיבים כמו אתגר, תחרות, דירוג וניקוד, נמצאו גם ממצאים שליליים לצד 
שנערך  במחקר   .)Majuri, Koivisto, & Hamari, 2018( הגבוהים  החיוביים  הממצאים 
ספר  לבתי  שהוכנסה  הממושחקת  ההתערבות  תוכנית  כי  נמצא  בצ'ילה,  החולפת  בשנה 
יסודיים נמוכי ביצוע במתמטיקה, אכן תרמה תרומה מובהקת לשיפור ביצועי התלמידים 
והתלמידות במתמטיקה. עם זאת, לצד העלייה בביצועים חלה גם עלייה בחרדת מתמטיקה 

 .)Araya, Arias Ortiz, Bottan, & Cristia, 2019(

ממד נוסף למשחוק מוצלח, אשר בא לידי ביטוי במידת מה במנוע הליבה השני של צ'או, 
ִאתגור  דרך  ומתמשכת  רציפה  חוויה  תחושת  היא  משמעותו   .)Flow( הזרימה  ממד  הוא 
במחקר   .)2018 פלס,  אצל  הגישה  המחשת  את  זה  בהקשר  )ראו  היכולת  סף  של  מתמיד 
אשר בחן מערכי קשרים והשפעות בין מאפייני משחוק אצל תלמידים ותלמידות בתיכון, 
נמצא כי לרמת האתגר הייתה השפעה ישירה וחיובית על מידת המעורבות בלמידה ועל 
תוצאותיה )Hamari et al., 2016(. עם זאת, להעלאת רמת האתגר )בעיקר בגילים צעירים 
על  משחוק  של  השפעתו  את  בחן  אשר  במחקר  נלווים:  מחירים  גם  להיות  יכולים  יותר( 
 – לימוד  צורות  נבחנו ארבע  יסודיים,  ותלמידות במתמטיקה בבתי ספר  הישגי תלמידים 
אופיינה  אחת  הממושחקות,  השיטות  מבין  המסורתית.  בגישה  ואחת  ממושחקות  שלוש 
ברכיבי משחוק תחרותיים, השנייה ברכיבים של שיתוף פעולה וִחברות והשלישית ברכיבי 
התאמה עצמית )הזמנים לפתרון הבעיות הלכו והתקצרו בהתאם להישגי הזמן של התלמיד 
הזרימה(.  לגישת  בהתאם  שלהם,  היכולת  בקצה  תמיד  התלמידים  היו  וכך  התלמידה,  או 
הממצאים הראו כי שיטת הלימוד האחרונה הניבה את הביצועים הגבוהים ביותר. עם זאת, 
הדרישה המתמדת להצטיין )ביחס לעצמי( גבתה מחירי עקה גבוהים יותר אצל התלמידים 
 Jagušt, Botički, & So,( הפעילות  מן  פרישה  כדי  עד  מסוימים  במקרים  והתלמידות, 
2018(. ממצאים אלו מציפים מחדש את המורכבות בהטמעת רכיבי המשחוק ואת הצורך 
העדין להתאים את רמת התרגול או הלימוד לכל תלמיד ותלמידה במידה שתאתגר אותם, 

אך לא תתסכל אותם.

גם  יכולה  ולומדות(  )דרך מערכות חכמות  סוגיית ההתאמה האישית של רכיבי המשחוק 
וצורכי  גיל, מגדר  בהתאמה מערכתית של המשחוק למאפייני רקע כמו  ביטוי  לידי  לבוא 
)בתאם לממצאים והדגשים שתוארו בפרק הקודם(. ריצ'ארדס, תומפסון  ייחודיים  לימוד 
)Richards, Thompson, & Graham, 2014( מדגישים כמה חשוב להתאים את  וגרהם 
מערך המשחוק בבתי הספר לא רק לתלמידים ולתלמידות, אלא גם לצורכי המערכת ברמת 
תהליכי קבלת ההחלטות ולמוסד החינוכי שבו תיושם מערכת המשחוק. לדוגמה, במערכות 
משחוק חינוכי הפועלות לקידום בריאות, חשוב לברר מה כוללת תפיסת הבריאות ולספק לה 
מענה בעיצוב ובתכנון. אם המדיניות היא קידום פעילות ספורט וחברה במרחבים הפתוחים 

סאטר )Sutter, 2018( אף טוען כי שימוש בשלושת הרכיבים הללו בלבד אינו משחוק, כי אם צורה שטחית של   10
.)Pointification( תגמול, ִמְנקּוד
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והפחתת זמן מסכים, פתרונות משחוק מבוססי מסך צריכים להיות קצרים וניידים )למשל 
דרך מסך של מחשב־לוח – טאבלט(, ולהתבסס על מציאות רבודה11 או על מציאות מבוססת 

מקום המשתלבת עם הסביבה החיצונית. 

3 3 סוגיות אתיות, חברתיות וכלכליות ביישום משחוק בחינוך

שמירה על פרטיות התלמידים והתלמידות: עם השנים הפכו משחקי מחשב לכר נרחב 
לכריית נתונים על המשתמשים ועל המשתמשות )לצורכי מחקר ולמידה, לצורכי שיווק 
מורכבת  היא  ומשתמשות  משתמשים  בנתוני  השימוש  סוגיית  וניטור(.12  מעקב  ולצורכי 
וסבוכה. בהטמעת רכיבי משחוק בתוך מערכות חינוך יש להקפיד הקפדה יתרה על פרטיות 
התלמידים והתלמידות, כך שהמידע הרלוונטי שיתקבל עליהם )לדוגמה קצב ההתקדמות, 
ביצועים וכדומה( יונגש למורה בלבד ויאובטח, וִאילו מידע דמוגרפי או התנהגותי אחר לא 

ייאסף וכמובן שלא יועבר.

הֹוגנּות במשחוק והנגשתו: כפי שכבר צוין קודם, הטמעת מערכות משחוק איכותיות, 
מותאמות, מונגשות וטובות דורשת פיתוח מורכב ומשאבים. עוד ראינו כי אוכלוסיות מוקד 
מודרות, כמו נוער בסיכון )בעיקר בנים( וכן תלמידים ותלמידות עם צורכי לימוד ייחודיים, 
יוכלו להרוויח במיוחד מחינוך ממושחק. המשמעות היא שההחלטה על הטמעת מערכות 
חברתית־כלכלית.  הוגנות  ומבוססת  מוסדרת  ממדיניות  חלק  להיות  צריכה  ממושחקות 
כמו כן יש להקצות לשם כך משאבים ותשתיות, הכשרות לצוותי ההוראה והנגשה פיזית 
כי אם חלק מתוכנית הלימודים  ולתלמידות עם מוגבלות. עוד משתמע מכך,  לתלמידים 

מתבצעת בבית, יש לוודא כי התשתית הביתית תומכת בהטמעת רכיבי המשחוק.

מסחור המשחוק: כיום חדרה אופנת המשחוק במידה כזאת, שכבר הפכה לשוק תעשייתי 
המניב רווחים אדירים. חברות מציעות היום למורות ולמורים כלים ליצירת משחוק בכיתה. 
המשמעות היא כי כל האחריות העיצובית אינה בידי איש או אשת החינוך אלא בידי ספק 
התשתית. דבר זה עלול להוביל ליצירת משחוק גנרי, אשר פעמים רבות אינו מחובר לשפת 
נקודת מבט ביקורתית  ובתלמידות.  – עלול לפגוע בתלמידים  ויתרה מכך  התוכן הנכונה, 
או  התלמיד  צורכי  בשימת  המעצבת  או  המעצב  של  האדירה  האחריות  את  מדגישה  זו 

התלמידה במרכז, ולא הקלות שבפיתוח.13 

את  בחשבון  לקחת  חשוב  בחינוך,  ממושחקות  מערכות  בעיצוב  בכיתה:     שוויוניות 
ההטרגניות המצויה בכיתות מבחינת ההישגים הלימודיים, ולהטמיע רכיבים אשר מאפשרים 
הממושחקת  הלמידה  הלמידה.  בחוויית  שותפים  להיות  והתלמידים  התלמידות  לכלל 
הדורשים  מרכיבים  לשלב  חשוב  אך  ובתרגול,  פרטנית  בלמידה  רבות  פעמים  מתאפיינת 
Jagušt et al., 2018(. נוסף על כך,  שיתוף פעולה כיתתי )אפשר לראות לכך דוגמה אצל 
סוג  את  לבחור  יוכלו  ותלמיד  תלמידה  שכל  כך  המשחוק,  במאפייני  מגוון  לאפשר  כדאי 
המשחוק המתאים להם. רכיבי משחק המבוססים על נקודות ותחרות יכולים להיות מהנים 

Augmented Reality. הכוונה היא לטכנולוגיית מחשב המשתמשת ברכיבים וירטואליים המתמזגים עם הסביבה   11
הטבעית. דוגמה ליישום מקדם בריאות )ספורט( המשתמש בטכנולוגיה זו הוא "!Zombies, Run" )ראו נספח 1(.

כדאי בהקשר זה לקרוא את הסקירה של קנוסה )Canossa, 2014( על תהליכי ההתפתחות של איסוף נתונים על   12
שחקנים ועל שחקניות במשחקי מחשב – מראשית שנות ה-70 ועד לימינו. תודה שלוחה לצופיה אינהורן, אשר 

הסבה את תשומת ליבנו לסוגיה חשובה זו.

בהקשר לדברים אלו מומלץ לראות את הרצאתו של סבסטיאן דטרדינג )Sebastian Deterding( על המשמעות   13
המוסרית של העיצוב. תודה שלוחה לד"ר דודי פלס על הערותיו אשר חידדו תובנות אלו.

https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/trenches/trench
https://www.ted.com/talks/sebastian_deterding_what_your_designs_say_about_you
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  "Achievers”-  Bartle, 1996 של   )בהגדרות  מטרה  חדורי  או  הישגיים  תלמידים  בעבור 
 ”Explorers"( לעומת זאת, תלמידות ותלמידים חקרניים או  חברתיים  .)בהתאמה "Killers"-ו
ו-”Socializers"( יוכלו ליהנות יותר מרכיבי משחק המבוססים על שיתוף פעולה ועל חקירה.

אי אפשר לכפות משחוק  ושחקניות,  בחירה: כמו שאי אפשר לכפות משחק על שחקנים 
על תלמידים ותלמידות. חלק מהותי מחוויית ההנאה והזרימה אשר מגבירות בתורן הניעה 
והישגים לימודיים נעוץ בתחושת הבחירה של התלמיד או התלמידה להשתתף בלמידה. באחת 
הסקירות שנערכו על משחוק בחינוך עלה כי מֹועילּות המשחוק גוברת כאשר התלמידות 
.)Faiella & Riccardi, 2015( והתלמידים בוחרים בו מרצונם על פני שיטות לימוד מסורתיות

תגמולים  באמצעות  הניעה  להגברת  שיטה  הוא  משחוק  במשחוק:  תרבותית  התאמה 
)חיצוניים, ובמקרה של משחוק איכותי – גם פנימיים(. יש לקחת בחשבון כי לא בכל תרבות 
כוללניות  גישות  המקדמות  בתרבויות  כי  ייתכן  תגמולים.  על  נשענות  הלמידה  תאוריות 

יותר, משחוק יהיה מועיל פחות. 

בלוח 3 מרוכזים הסייגים, המגבלות והחסרונות האפשריים, לצד יתרונות המשחוק. 

סייגים וחסרונות אפשרייםנקודות חוזק

המשחוק מייצר הניעה אצל התלמידים 
והתלמידות, דרך הנאה ואתגר

הדבר נכון כל עוד מדובר במערך משחוק חכם, מותאם אישית, המכיל 
עושר של רכיבים. כאשר מדובר במשחוק “שטוח” המבוסס על תגמולים 

חיצוניים בלבד, השפעתו על הניעת התלמידים והתלמידות ללמידה 
עלולה לפוג. יתרה מכך, תגמול חיצוני יכול להסב נזק לתלמידות או 

לתלמידים שאצלם ההניעה הפנימית ללמידה כבר קיימת.

הכנסת רכיבי משחוק מאפשרת תרגול מהנה, 
כך שהחזרתיות אינה מורגשת בו

התגמול במשחוק ותחושת האתגר ההדרגתית )Flow( אכן תורמים 
להנאה וליכולת לתרגל לאורך זמן. עם זאת, רכיבי התוכן שיוטמעו 

לצד רכיבי המשחוק הם אלו שיקבעו את מידת המועילות של התרגול. 
המשמעות היא שהכנסת רכיבי משחוק לא יכולה להחליף פיתוח תוכן 

חדשני ומעניין.

משחוק מאפשר הפעלה רחבה של מספר גדול 
יחסית של תלמידים ותלמידות )דרך יישומונים(

בהפעלת מערכי משחוק דרך מכשירים אישיים חשוב לקחת בחשבון 
סוגיות של הוגנות ושל שוויון, לאפשר את המערך הטכני הנדרש לכל 

תלמיד ותלמידה ולדאוג כי המשחוק יאפשר התאמה אישית. 

המשחוק מאפשר מעקב אחרי התקדמות 
התלמיד או התלמידה )של המורה ושל התלמיד 

עצמו(

חשוב כי כל המידע שייאסף דרך מערכות המשחוק ישמש אך ורק לצורכי 
לימוד, ולא יועבר הלאה או ישמש גורמים מסחריים מחוץ לבית הספר.  

משחוק אינו מוגבל לתחום תוכן נקודתי, ויכול 
להיות מיושם במגוון תחומים וסביבות לימוד

משחוק בהווייתו הוא מערך מבנה ולא תוכן, ואכן יכול להיות מיושם 
על תחומי תוכן רבים. עם זאת, פיתוח תוכן מותאם בשילוב עם משחוק 

איכותי הוא משימה מורכבת. לשם כך נדרשת התאמה מערכתית 
ומוסדית, שיתוף פעולה בין אנשי תוכן למומחי עיצוב חוויית למידה 

ותכנות. פיתוח מסוג זה דורש משאבים, תכנון ארוך טווח ופעולה 
מתמשכת. משחוק “שטחי” עלול לרדד את חוויית הלמידה, בעיקר 

בתחומי תוכן מורכבים.

המשחוק בהווייתו מעוצב דרך תפיסת חוויית 
המשתמש, ולכן מותאם לצורכי התלמידות 

והתלמידים

תהליכי מסחור עשויים להוביל ל”השטחת” התחום וליישום גנרי שלו בלי 
התאמה לתוכן, לצורכי ההוראה והלמידה ולצורכי המערכת.

שפת העיצוב המשחוקי מחוברת לעולם 
הדיגיטלי שבו צומח הדור הצעיר של התלמידים 

והתלמידות. ההשראה שמקבל המשחוק 
ממשחקי מחשב עשויה לקרב תלמידות 

)ובעיקר תלמידים( לחומר הנלמד.

משחקי מחשב יכולים אכן לספק השראה לעיצוב משחוק בחינוך. יחד עם 
זאת יש לקחת בחשבון כי חלק מרכיבי המשחק יכולים להיות ממכרים או 

מניעים מתוך חיזוקים שליליים חיצוניים. 

לוח 3: מֹועילּות המשחוק בחינוך לצד סייגים וחסרונות אפשריים
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4 3 מגבלות המחקר על משחוק בחינוך וכיווני מחקר עתידיים

מחקרים וסקירות בתחום המשחוק מצביעים על תוצאות חיוביות, בעיקר באשר להגברת 
הניעה ללמידה. עם זאת, יש לקחת בחשבון את המגבלות שיש למחקר בתחום המשחוק. 

בתחום  וכמה  כמה  אחת  על  חדש,  עדיין  הוא  המשחוק  עולם  אמפירי:  במחקר  מיעוט 
לּוותה  העולם  ברחבי  ספר  בבתי  שהוטמעה  משחוקית  התערבות  כל  לא  בפועל  החינוך. 
המסקנה  ושוב  שוב  עלתה  זה,  דוח  לצורך  שנסקרו  המטא־אנליזות  בכל  הערכה.  במחקר 
)ראו  ושפיט על סוגיית המשחוק בחינוך  יש לבצע עוד מערכי מחקר אמפירי מבוקר  כי 

 .)Dicheva et al., 2015 לדוגמה את הביקורת אצל

מיעוט מחקרי אורך לבחינת השפעה מתמשכת או מגמה: כדי לבחון את השפעתה 
של התערבות חינוכית )כלשהי(, חשוב לבצע מדידה לאורך זמן. בספרות המחקר תועדו 
אך  הקצר,  בטווח  חינוכית  התערבות  לתוכנית  חיובית  השפעה  נמצאה  שבהם  מקרים 
יש  כיום  או שהוחלפה בהשפעה שלילית.14  בטווח הארוך ההשפעה החיובית לא נמצאה 
מעט מחקרי אורך על השפעות המשחוק, ולכן קשה להעריך את ההשפעה המתמשכת על 

התלמידים והתלמידות.

חוסר האחדה במונחים: בפרק הראשון בדוח עסקנו במורכבות מונח המשחוק וברוחב 
ומגוון מאוד, מחקרים אשר בחנו את  יישום רחב  היריעה שלו. מאחר שמשחוק מאפשר 
המועילּות שלו התמקדו באוסף רכיבים מסוים ולא בכל רכיבי היישום. מסיבות אלו נמצאו, 
בחלק מן המחקרים, תוצאות סותרות או בלתי עקיבות באשר למועילּות המשחוק. סאטר 
)Sutter, 2018( טוען כי רבים מן המחקרים שהעריכו את מועילּות המשחוק בדקו למעשה 
ואותות הצטיינות.15 מסיבה  הובלה  לוח  ניקוד,  על  רק  יישום המבוסס  דגם מצומצם של 
חוסר  המשחוק.  למועילות  באשר  מסקנות  אלו  ממחקרים  להפיק  אפשר  אי  לטענתו,  זו, 
ההאחדה בא לידי ביטוי גם במגוון של המשתנה התלוי הנבחן – בחלק מן המחקרים נבדקו 
ביצועים לימודיים, בחלק תפיסת מסוגלות, בחלק רמת הניעה ובחלק תפיסות כלליות כלפי 

המשחוק. רוחב יריעה זה מקשה על התכנסות ויצירת תובנות באשר למועילות המשחוק.

מטא־אנליזות שיטתיות )כמו זו של Hamari, Kovisto, & Sarsa, 2014(, אשר מספקות 
הגדרות מדויקות, מבחינות ועורכות בירור מקיף בעבור כל רכיבי המשחוק שנבדקו בצורה 
 Jagušt et al., אמפירית, לצד מחקרים אמפירים המשווים בין סוגי משחוק שונים )כמו של
2018(, תורמים תרומה רבה לפתרון קושי מתודולוגי זה. הציפייה היא שבעתיד ככל שילך 

ויתעבה תחום המחקר העוסק במשחוק בחינוך, נוכל לדעת תשובות מדויקות יותר.

מועילות  בשאלת  המשחוק.  להצלחת  במדדים  ההאחדה  בחוסר  גם  קשורה  זו  נקודה 
המשחוק, רוב המחקרים מתכנסים לכך כי המשחוק מועיל בעיקר להגברת הניעה ללמידה. 
עם זאת, קשה ללמוד על מועילות המשחוק בכל הקשור במדדי תוצאה הקשורים בלמידה.

הטיות לחיוב: עם ההתרחבות ההדרגתית של המחקר בתחום, נשמעה גם ביקורת על כך 
שחוקרים רבים מניחים כי משחוק הוא חיובי, ולכן יש להתייחס בערבון מוגבל לממצאים 
החיוביים. בפועל, כך עולה מן הסקירות בתחום, אין מספיק מחקר המניח שיש חסרונות 

  .)Bui, Veit, & Webster, 2015; Majuri et al., 2018( למשחוק ולא רק יתרונות

14  על חשיבות מחקרי אורך בבחינת התערבויות חינוך ראו: בושריאן, ע' )2017(. שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן 
כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה 

הלאומית הישראלית למדעים.  

15  ראו הערה 10.

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23208.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23208.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23208.pdf
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להעשרה והרחבה )סרטונים והרצאות(

Gamification and the Future of Education | World Government Summit, 2017  

Maturity in Gamification: a Shift to Intrinsic White Hat Designs  
 | Yu-Kai Chou at Gamification World Congress, 2015

 Achievement Unlocked! Gamification Best Practices | Melinda Jacobs at  
 Gamification World Congress, 2015

 What your designs say about you | Sebastian Deterding at  
TEDxHogeschoolUtrecht, 2011

Gameful Design for Learning | Sebastian Deterding, 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=SWPDYhtX96Y
https://www.youtube.com/watch?v=yY0qiIJfnEU
https://www.youtube.com/watch?v=yY0qiIJfnEU
https://www.youtube.com/watch?v=yY0qiIJfnEU
https://www.youtube.com/watch?v=tMzGXMAms5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tMzGXMAms5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tMzGXMAms5Y
https://www.ted.com/talks/sebastian_deterding_what_your_designs_say_about_you
https://www.ted.com/talks/sebastian_deterding_what_your_designs_say_about_you
https://www.ted.com/talks/sebastian_deterding_what_your_designs_say_about_you
https://www.slideshare.net/dings/gameful-design-for-learning
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4  סיכום

עכשיו  הממוחשב.  המשחק  בעולם  עמוק  "שקועים"  כבר  החינוך  במערכת  רבים  "ילדים 
קרוב  לפני   )2010( ושגב  רפאלי  כתבו  ולהגיב",  לכך  לב  לשים  החינוך  מערכת  של  תורה 
לעשור. מערכת החינוך נדרשת עכשיו, יותר מתמיד, "להדביק את הקצב", לגשר על פערים 
ורלוונטית  מעניינת  עשירה,  חינוכית  סביבה  ולתלמידים  לתלמידות  ולהציע  בין־דוריים 

לחייהם. 

)התלמיד  המשתמש  בחוויית  ומיקוד  הנאה  מתוך  הנעה  המשלבת  גישה  הוא  המשחוק 
לפני  כבר  להתפתח  החלו  למשחוק  התפיסה  ששורשי  אף  על  בהקשרנו(.  התלמידה  או 
עשרות שנים, ההתפתחות הטכנולוגית המואצת וכניסתם של המסכים האישיים והרשתות 

החברתיות לחיינו הנגישו את תפקיד המשחוק בזירה החינוכית.

ועל  מהותו  על  השאלות  עולות  בחינוך,  המחקר  ולשדה  לשיח  המשחוק  של  כניסתו  עם 
טיבו. בדוח הזה ניסינו לעמוד על נקודות אלו, להגדיר את המושג, להראות דרכים ליישומו 

ולדון ביתרונות לצד האתגרים.

אצל  ללמידה  הנעה  ביצירת  בעיקר  המשחוק,  יתרונות  על  מצביעה  המחקר  ספרות 
התלמידים והתלמידות. עוד עולה כי למשחוק יש כלים ומאפיינים אשר יכולים לגשר על 
פערי הנגשה בעבור אוכלוסיות של תלמידות ותלמידים עם צורכי לימודי ייחודיים )לקות 
למידה, תקשורת או מוגבלות חושית(, וכן בעבור תלמידות ובעיקר תלמידים במצבי סיכון.

עם כל אלו, חשוב לקחת בחשבון כי לא כל צורת יישום למשחוק בכיתה היא מוצלחת או 
על  דגש  שמו  אשר  משחוק  תוכניות  כי  עולה  המחקר  מן  בלבד.  חיוביות  תוצאות  מניבה 
אך  גבוהים,  לימוד  הישגי  הניבו  מתמשך  ואתגר  תחרות  ניקוד,  של  משחק  רכיבי  הטמעת 
לצידם גם מחיר של עקה אצל התלמידות והתלמידים )בעיקר בגילים צעירים(. עוד נקודה 
של  ללמידה  ההניעה   – שונים  יעד  קהלי  על  שונה  בצורה  עובד  משחוק  כי  היא  חשובה 
רכיבי משחוק,  הכנסת  לפני  ומהנה  טובה  בצורה  החווים את הלמידה  או תלמידה  תלמיד 
יכולה להיפגע מהכנסת רכיבי משחוק בשל המעבר במיקוד החוויה מן התוכן אל המבנה 
המשחוקי. לבסוף, יש לשקלל גם היבטים של התאמה תרבותית למשחוק, כלומר לבדוק אם 
הפדגוגיה החינוכית תומכת ברכיבי חיזוק משחוקיים או שעונה על היבטי העצמת לימוד 

שונים.

יש לזכור כי המחקר בתחום עוד בחיתוליו, וכי יש עוד דרך ארוכה עד שנוכל להכריע עד 
כמה מועיל המשחוק ואיזה שילוב רכיבים בו מועיל במיוחד. מכל אלו עולה כי יש להמשיך 
של  ומוצלח  חכם  ליישום  ומפורטת  מובנית  פדגוגית  תפיסה  ולפתח  הנושא  את  ולחקור 
משחוק, המותאמים  לצורכי התלמיד או התלמידה, המורה, בית הספר והמדיניות החינוכית. 
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נספחים

נספח  1: סקירה היסטורית קצרה על התגלגלות מושג המשחוק

משחוק הוא הטמעת רכיבי משחק לסביבה שאינה משחקית.

יש  המודרני,  המחשב  משחקי  לעולם  האחרונים  בעשורים  מקושר  שמשחוק  אף  על 
תפיסת המשחוק כבר לקראת סוף המאה ה-19. כריסטיאנס  עדויות ליישום שורשיה של 
העולם  היה  כיצד  ומתאר  המשחוק  התפתחות  את  במחקרו  סוקר   16)Christians, 2018(
רבות  שנים  הומשג  עצמו  המונח  כי  )אף  המשחוק  יתרונות  את  לזהות  הראשון  השיווקי 
תוכניות  דרך  לקוחות  שימור  של  תפיסה  לאמץ  מרכולים  החלו  זו  בתקופה  מכן(.  לאחר 
)Loyalty Programs(, אשר סיפקו ללקוחות הנאמנים אותות הצטיינות והטבות,  נאמנות 
ובכך יצרו אתגר ותגמול בחוויית הקנייה. בראשית המאה ה-20 צמח תחום זה גם בתנועות 
הנוער )ובעיקר בתנועת הצופים(, אשר סיפקו לחניכות ולחניכים תגים ואותות הצטיינות 
משוכללים אף יותר. לקראת העשור השביעי במאה ה-20 החלו חברות עסקיות להשתמש 

גם הן במאפייני משחוק כדי להגביר הנעת עבודה אצל העובדות והעובדים. 

פיתוחם של משחקי  רקע  על  ה-20,  ה-80 של המאה  תפיסת המשחוק התעצמה בשנות 
המחשב והפופולריות הרבה שצברו אצל הקהל הצעיר. בשנים אלו החלה ההבנה כי אותם 
רכיבים מהנים )וממכרים בחלקם( יכולים להיות מיושמים בזירות פעולה נוספות. כניסתם 
של משחקי מחשב לבתים בשנות ה-90 הייתה מדרגה נוספת בהתפתחות התחום. לראשונה 
גדלו ילדות וילדים לתוך מציאות שבה מחשבים פרטיים בבית, המשמשים גם למשחק. דור 
זה אשר ברבות השנים ייקרא דור ה-Y או "המילניאלס" )Millennials(, ישפיע על תפיסות 
משחוק ויושפע רבות מהן. בשנים אלו מגלה גם עולם מדעי החברה את תופעת המשחקנות 

ומתחיל לחקור אותה ואת מאפייניה. 

בראשית שנות ה-2000 החלו להיכנס מאפייני משחוק למכונות אוטומטיות. על רקע פיתוח 
עיצובי זה נולד מונח המשחוק, Gamification, שטבע בשנת 2002 ניק פלינג. פלינג, מתכנת 
ואיש משחקים בריטי, השתמש במונח כדי לתאר שימוש ברכיבים מעולם המשחק לזירות 
שאינן משחקיות, כמו כספומטים ומכונות ממכר למשקאות ומזון. בשנה זו התפתח תחום 
בידור,  רק  אינה  העיקרית  שמטרתם  משחקים   –  )Serious Games( הרציניים  המשחקים 
הנאה, כיף או שעשוע כי אם רכישת מיומנות, אימון וידע. דוגמאות לכן הן משחקי הדמיה 

 .)Michael & Chen, 2006( ומשחקים חינוכיים

הרשתות  וצצות  החכמים  הטלפונים  מומצאים  האינטרנט,  מתפתח  שבהן  האלה,  השנים 
החברתיות יגדירו במידה רבה את התפיסה הקיימת כיום למשחוק, וכן את היכולת והצורך 

.)Kim, 2015( להשתמש במרכיביו

לקראת סוף העשור הראשון של המאה ה-21, עם כניסתו של מושג המשחוק לתחומי דעת 
נוספים, החלה קהילת המחקר החברתי לבחון את המושג ואת יישומיו ולחפש הגדרה מדויקת 
יותר למשחוק. בשנים הבאות ממשיך להתפתח המחקר על מאפייני המשחוק ועל רכיביו.

ראו הפניות מלאות בפרק "רשימת המקורות המלאה".  16

סוף המאה ה-19

ראשית המאה ה-20

שנות השמונים 
המאה ה-20

ראשית שנות 
ה-2000

סוף העשור הראשון 
למאה ה-21
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נספח 2: מושגים ומונחים הקשורים למשחוק

המונח הקרוב ביותר מבחינה רעיונית ולשונית למשחוק הוא כמובן    |   )Game( ִמשחק 
המשחק. המושג משחק מתאר מערך סגור באופן יחסי, המורכב ממטרות ומחוקי פעולה 
המייצרים אתגר והנאה. לפי ברת'ווייט ושרייבר )Brathwaite & Schreiber, 2009(17 רוב 

המשחקים )אך לא כולם( חולקים את המאפיינים האלה:

מטרות.  
רכיב של אתגר או של תחרות.   

על  ובהסכמה  במקום  בזמן,  מעוגנות  כלומר  ברורות,  סיום  ונקודת  התחלה  נקודת   
.)Caillis, 2001( החוקים

תהליכי קבלת החלטות וחתירה לפתרון בעיות.  

תקופה,  בכל  קיומו.  מראשית  האדם  את  ומלווה  ביותר,  וותיק  רחב  הוא  המשחק  עולם 
הטכנולוגיה הקיימת והרווחת )בין אם היא אבן, עץ, בד או יישום דיגיטלי( ַמְבנה במידה רבה 
את גבולות המשחק, את עיצובו ואף את השחקניות והשחקנים המשחקים בו. משמעות 
ללוות במידת מה את  בכל תקופה מאפייני טכנולוגיות קודמות ממשיכים  כי  היא  הדבר 

זירת המשחק, ולצידן מפותחות טכנולוגיות משחק חדשות שהופכות להיות מובילות.

שעשוע )Play(18  |  כתבים רבים ניסו להגדיר באופן מקיף את המונח "שעשוע". מהמשותף 
תועלת  או  רווח  מטרת  בלא  הנעשית  חופשית,  פעולה  הוא  שעשוע  כי  עולה  אלו  להגדרות 
 Brathwaite & Schreiber, 2009; Deterding et al., 2011; Schell,( ממוקדת, המסיבה הנאה
2008(. שעשוע הוא רכיב במשחק, אך יכול גם לייצג פעולה עצמאית, שאינה במסגרת משחק. 

.)Schell, 2008( אובייקט מוחשי המשמש לשעשוע  |  )Toy( צעצוע

.)Schell, 2008( משחק דיגיטלי שבו משתמשים במסך כלשהו  |   )משחק מחשב )וידיאו

ִמְׂשֲחָקנּות )Gaming(  |  פעולת משחק המיוחדת למשחקי מחשב. מעבר להגדרה "יבשה" 
זו, יש משמעות רחבה למשחקנות. קהילת המשחקנים )Gamers( היא קהילה מובחנת שלה 
החוץ־משחקאית(,  הקהילה  בידי  שנוצרו  סטריאוטיפים  חלקם  )אשר  משותפים  מאפיינים 
תחומי עניין משותפים, עגה וסגנון שפה רווח. לקהילה זו השפעה רבה על עיצוב משחקים ועל 
החדרת מאפייני משחקים לתוך "העולם האמיתי" או במילים אחרות – על תהליכי משחוק.

למידה מבוססת משחק )learning based-Game(  |  שימוש במשחקים לצורכי למידה. 
בשונה ממשחוק שבו מוטמעים רכיבים של משחק בסביבה שאינה משחקית, בלמידה מבוססת 
משחק משתמשים במשחקים מלאים בתור כלי ללמידה. המשחקים הללו יכולים להיות 
מגוונים באופיים ובאפיונם, יכולים להיות ממשיים או מקוונים, חינוכיים או מסחריים, אך 
מטרתם תהיה תמיד למידה. לדוגמה, מורה יכולה להכין משחק שדרכו מעובד החומר הנלמד 
)למשל משחק חינוכי בנושא פעולות אריתמטיות( או לחלופין להציע לכיתה לשחק במונופול 

במסגרת השיעור כדי ללמוד פעולות חשבון – בשני המקרים המטרה היא למידה דרך משחק.

ראו הערה 13.  17

התרגום הישיר בעברית לPlay אינו מבחין בין שעשוע למשחק )Game(. לכן בחרנו בדוח זה להשתמש במונח   18
 .Play-שעשוע', הקרוב ביותר ל'



31

נספח  3: חוות דעת מקצועיות

שלמי תודה והוקרה,

ז"ל, המדען הראשי במשרד החינוך.  נפרדנו בצער מד"ר איתי אשר  בשלהי כתיבת הדוח 
אמות המידה הגבוהות שהציב והערותיו המחכימות היו נר לרגלינו בכל מהלכי הפיתוח, 

הסקירה וכתיבת הדוח.

לצד  תוכן,  מומחית  או  מומחה  של  אורך  ליווי  כולל  מת"ת  דוחות  של  הכתיבה  תהליך 
דוח מקיף,  זאת לצורך כתיבת  ואנשי שטח.  נשות שטח  התייעצות עם חוקרות, חוקרים, 
המותאם לשדה החינוך בישראל והולם את צורכי הגוף המזמין. רבות מההערות שקיבלנו 
הוטמעו בדוח זה. הערות העוסקות כלליות על הדוח או כאלו העומדות בפני עצמן שולבו 

כאן בנספח. 

סביבות  ועיצוב  הערכה  משתמשים,  במחקר  מתמחה  גילוץ,  שולי  לד"ר  שלוחה  תודה 
אינטראקטיביות לילדים, אשר ליוותה את כתיבת הדוח ותרמה רבות בתובנותיה המדויקות. 

תודה גם לכל מי שסייעו בהכוונות, הערות, הארות ומתן חוות הדעת )לפי סדר אלפביתי(:

צופיה אינהורן, מעצבת חוויית למידה ומשחק ומנהלת פרויקטים במרכז לחינוך סייבר;
ריבי ארצי, מנהלת יחידת פדגוגיה מוטת עתיד, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך;

הראשי,  המדען  לשכת  חינוכיים,  וניסויים  מחקרים  תחום  מנהל  גולדמן,  שלמה  ד"ר 
משרד החינוך;

ד"ר עדי וגרהוף אשכנזי, צוות יחידת פדגוגיה מוטת עתיד, משרד החינוך;
הפדגוגי,  המינהל  חינוכיות,  ויוזמות  ניסויים  מוסדות  מו"פ,  אגף  מנהלת  זרביב,  מירב 

משרד החינוך;
ד"ר עופר מורגנשטרן, יועץ יחידת פדגוגיה מוטת עתיד המינהל הפדגוגי, משרד החינוך;

למידה  ומערכות  בטכנולוגיות  השני  התואר  תוכנית  ראש  אלקלעי,  עשת  יורם  פרופ' 
באוניברסיטה הפתוחה;

ד"ר דודי פלס, מומחה למשחקים ולטכנולוגיות אינטראקטיביות, חוקר ומרצה.
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המשגה והנגשה: המבוא המושגי בדוח מסוג זה חשוב, כיוון שהוא מעגן את השיח   >>>
ומרכז אותו. משחוק הוא תחום עשייה ומחקר בפני עצמו וראוי שכך יתייחסו אליו. בשטח 
וגם במחקר אפשר לראות דוגמאות לשימוש לא נכון או לא אחיד במושגים, וכתוצאה מכך 
שימוש  יש  כרגע  הרלוונטיות.  במתודות  נכון  לא  שימוש  אף  ולעיתים  גדול  בלבול  נוצר 
ב-Gamification כחלק מאופנת שיח, אך אין העמקה. יש חוקרים שמשתמשים במושג 
"משחוק", אך בפועל הם מדברים על למידה מבוססת משחק או משחקים. לכן, כפי שצוין 

בדוח, יש כאן אתגר מתודולוגי מהותי.

המשחקים  בשיח  מעט  מוזנחים  בנושאים  התמקד  שהדוח  טוב  חשובים:  דגשים   >>>
והמשחוק – "חוויית משתמש" ו"חוויית למידה". פעמים רבות נע השיח ישר לכיוון היישום 

המשחוקי בהיבט הטכני שלו, ולא בהיבט המהותי.

יש התייחסות לכך בדוח, אך חשוב להדגיש בצורה ברורה כי משחוק לא חייב להיות טכנולוגי. 
באופן גורף רוב הדוגמאות הן למוצרים או ליישומים דיגיטליים – מדובר כאן במחשוב של 

.”Gameful Design” תהליכי למידה ולא בהכרח במשחוק המונע מהנאה ומה שנקרא

הטמעה מקצועית של משחוק בחינוך: אם משרד החינוך ישקול ליישם באופן גורף   >>>
רכיבי משחוק בתוך תוכניות לימודים, חשוב לשלב בפיתוח אנשי חינוך לצד מומחים בחוויות 
למידה ובעיצוב ממשק. לא מדובר כאן רק ב"מקורות ידע" נוספים, אלא בשילוב של אנשים 
מקצועיים מעולם משחקי המחשב, שבקיאים בכלל הרכיבים ובתרבות הגיימרים. כבר כיום 
יש ניצנים של ביצוע בבתי ספר מסוימים. עם זאת, חשוב שהתכנים בהכשרות ובהשתלמויות 

בתחום יהיו מפוקחים, כי כרגע אין פיקוח על התכנים ואין תשתית מושגית מקובלת.

משחוק אינו מוטמע בבתי ספר בצורה איכותית משום שהטמעה איכותית דורשת משאבים 
גדולים. יקר מאוד לפתח מערכות תומכות משחוק המעוצבות בצורה מדויקת אשר יתנו 
משחוק  ליישם  ועדכנית  חרוצה  מורה  רבות  פעמים  ולמורים.  לתלמידים  אמיתי  מענה 

בכיתה, אבל הדבר דורש המון ידע בעיצוב, המון משאבים והרבה הרבה זמן. 

אין  זאת,  עם  טוב.  וכתוב  רבות  דוגמאות  כולל  מאוד,  מעניין  הדוח  אמירה:  יצירת   >>>
הוא נוקט גישה חד־משמעית בנושא המשחוק ואין הוא מכריע האם הוא טוב או רע. יש 
התייחסות לשאלת טיב המשחוק, וזה חשוב, אבל כיוון שבמשחוק יכולים להיות יישומים 
בעייתיים, חשוב להביא לשיח על משחוק )מעניין ככל שיהיה( כמה אזהרות באשר ליישומו 
ובאשר להשלכות השליליות שיכולות להיות לו. יש לכך נגיעה בדוח, אך חשוב שבהצגה של 

הדברים – בעיקר מול מורים או מקבלי החלטות – דברים אלו יודגשו. 
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ביקורת על תפיסת המשחוק: משחוק הוא לא מושג חדש. מסגרות חינוכיות אימצו   >>>
אותו לפני כשבע שנים, אך הניסיון ליישם אותו גרם למערכות חינוך ולחוקרים לנטוש אותו, 
ואיכותי. אפשר  או לכל הפחות להסתייג ממנו. לא פשוט להטמיע משחוק ערכי, חינוכי 
חשוב  המשתמש".  "חוויית   – בהרבה  רחבה  תפיסה  של  ליישום  דוגמה  במשחוק  לראות 
להטמיע במערכת החינוך את המשמעות של לימוד מתוך תפיסה של "חוויית המשתמש", 

יותר מאשר ללמד מורים על משחוק.

משחוק עלול ליצור מנגנון בלי תוכן. מנגנון כזה לא יכול להוביל לתוצאות טובות לאורך 
זמן, וזו בדיוק האשליה של המשחוק. היכולת לפתח מנגנון עם תוכן היא מורכבת ויקרה, 
ולכן הדוגמאות הטובות למשחוק הן פלטפורמות שלמות שמספקות גם תוכן. כדאי היה 

להתמקד בדוח בלמידה מבוססת משחק אשר נותנת את המענה השלם, ופחות במשחוק.

הצעות להרחבה: יש להעמיק ולחקור בנושא ההתאמה המערכתית של בתי ספר   >>>
תרבות  בעולם  מוטמעת  דרכים  באילו  להבין  גם  חשוב  משחוק.  עם  לימודים  לתוכניות 

משחקי המחשב בתוך תוכנית הלימודים )כפי שמציעה אלי קאר־שלמן(.

כמו  מובחנות  לאוכלוסיות  המשחוק  של  האפשרית  התרומה  את  ולחקור  להמשיך  כדאי 
ילדים בגיל הרך וילדים עם צרכים מיוחדים.

משתמש,  חוויית  לבין  הוראה  בין  המחברות  בתפיסות  ולעסוק  הדוח  את  להרחיב  כדאי 
משחק  מבוססת  למידה  על  ולכתוב  להרחיב  גם  אפשר  להן.  דוגמה  רק  הוא  שהמשחוק 

ולהראות את ההבדלים שבינה לבין משחוק.
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