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החשיבה המסורתית היא שלמשחקים אין 
"חיים האמתיים"השפעה על ה

(Johan Huizinga magic circle)



משחקים משנים את החיים



Gamification
The concept that you can apply 
the basic elements that make 

games fun and engaging to things 
that typically aren't considered 

fun



הכר ועשה שימוש בתובנות מתחום המשחקים

Change No 2



?Gamificationמה זה לא –הבהרה 

עיצוב גראפי משחקי

משחק



תיאוריות מרכזיות במחקר 2
משחקים



FLOW







תכנון תוך התחשבות במוטיבציות

Why do people enjoy games ? 

Achiever
הישגי

Explorer
חוקר

Socializer
חברתי

Killer
רוצח

Bartle’s Test 

Dudi: EAKS: E 73%, A 60%, K 40%, S 27%



מפתחים יכולים להרשות לעצמם לפנות רק לקהל  
...מורים לא, מצומצם



מנגנון הלימוד המקובל היום מספק  
החוקר . הישגיולחוקרתמריצים רק ל

ההישגי מקבל ציון אחת , זוכה בידע
כמעט  הרוצחוחברתיה. לסמסטר

ולא מקבלים כלום



מנגנוני משחק



עשה שימוש במנגנוני משחק



מנגנוני משחק הם תמריצים חיצוניים שמעודדים  
פעולות רצויות



הצג מטרות בצורה ברורה



הצג מטרות בטווחים שונים



נקודות



הישגים



טבלאות מובילים



מחוץ לכיתהGamificationדוגמאות ל 







בחינוך מחוץ Gamificationדוגמאות ל 
לכיתה













Habitica



Gamificationהבעיה עם 







הבעיה עם משחקים

!רוב המשחקים גרועים

AAAמשחקי 5מתוך 4
לא מחזיר את הוצאות 

שלו



ותוכן חדש הוא מה שמחזיר שחקנים ולא מנגנוני המשחק, הם נגמרים

הבעיה על משחקים טובים



הבעיה עם תמריצים חיצוניים

Punished by Rewards: The Trouble with Gold Stars (Alfie Kohn 1999)



ניסיון אישי



התוכנית לעיצוב ופיתוח משחקי מחשב בית ברל נפתחה  
2005ב 

























קורס מסורתי  

2009-2010

ממושחקקורס 

2010-2011

תרגילים  45)44%אחוז הגשות

(*102מתוך 

תרגילים  204)86%

(238מתוך 

:  אינטראקציה

כמות מיילים ממוצעת לסטודנט

723

68%98%נוכחות

.מהתרגיליםחלקרקלהגיששעליהםלסטודנטיםהוגדריחסיתקטנההגשותכמותבגללהקורסבמהלך*
.(63מתוך43)מהתרגילים68%הוגשוזובהקלהבהתחשב



המהניםהקורסיםשלושתאתלבחורנתבקשוכשהסטודנטים
(קורסים12מתוך)התיכנותקורסאתבחרו50%,שלהםביותר



“If we teach today as taught yesterday 
we rob our children of tomorrow” 
John Dewey

לקריאה נוספת או שאלות

www.dudipeles.com

dudipeles@gmail.com


