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Abstract  
Researcher claim that games can contribute to students’ learning by 
supplying a learning environment that motivates and engages them in ways 
that are difficult to achieve in tradition schooling. This study uses an 
educational game based on Palincsar and Brown’s model of Reciprocal 
Teaching. Ten students with learning disabilities consisting of reading 
comprehension difficulties and a low sense of self-efficacy participated in the 
study. The aim of the research was to examine how the game contributed to 
the development of reading comprehension and the sense of self-efficacy. 
The program was enacted over three months, three times a week, in the 
students’ classroom and in their homes. At the beginning and the end of the 
program the students filled out questionnaires concerning their self-efficacy 
and reading comprehension. Observations and interviews were carried out 
during the enactment. Analysis of the findings reveled that most of the 
participants improved their achievements in reading comprehension and 
demonstrated a higher sense of self-efficacy by the end of the intervention. 
Thus, an educational game such as the one used in this study that combines 
scaffolds and metacognitive strategies through collaborative learning can 
promote students' development of reading comprehension and sense of self-
efficacy. 

Keywords: Game-based learning, self-efficacy, reading comprehension, 
Reciprocal Teaching, learning disabilities.  

 תקציר 
ישנם חוקרים שטוענים כי משחק עשוי להשפיע באופן חיובי על הלמידה 

ומרתקת את התלמידים בדרכים שבית באמצעות מתן סביבת למידה המניעה 
. במחקר זה נעשה שימוש בסביבת למידה הספר המסורתי מתקשה לעשות

ממושחקת המבוססת על מודל ההוראה ההדדית של פלינסר ובראון עבור עשרה 
לומדים עם לקות למידה בעלי קשיים בהבנת הנקרא ותחושת מסוגלות עצמית 

ן כיצד משפיעה סביבת הלמידה נמוכה בתחום זה. מטרת המחקר הינה לבחו
הממושחקת על יכולת הבנת הנקרא ותחושת המסוגלות בתחום זה עבור 

התוכנית התקיימה במשך שלושה חודשים כשלוש לומדים עם לקות למידה. 
בתחילת ובסיום התוכנית התלמידים  פעמים בשבוע, בכיתת הלומדים ובביתם.

רא, וכן נערכו תצפיות מילאו שאלוני מסוגלות עצמית ומבחני הבנת הנק
. מניתוח הממצאים עלה כי מרבית המשתתפים שיפרו את עמםוראיונות 

הישגיהם בהבנת הנקרא והפגינו תחושת מסוגלות עצמית גבוהה בסיום תכנית 
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 'כוח הקסם'ההתערבות. סביבת למידה ממושחקת בדומה לסביבת הלמידה 
וך למידה שיתופית, המשלבת פיגומים ואסטרטגיות למידה מטהקוגניטיביות ת

 גלות בתחום זה.עשויה לסייע בפיתוח יכולת הבנת הנקרא ותחושת מסו

 הוראה הדדית, ,משחקי למידה, מסוגלות עצמית, הבנת הנקרא מילות מפתח:
 לקויות למידה.

 מבוא 
). Lederer, 2000הבנת הנקרא נתפסת כתהליך בו הקורא שואף לבנות ייצוגים מנטליים מהטקסט (

עות מטקסט מצריכה אינטראקציה בין הידע הקודם של הקורא לידע החדש העולה הפקת משמ
הקורא צריך להפעיל אסטרטגיות מטהקוגניטיביות, לבצע ניטור הבנה  במהלך הקריאה,מהטקסט. 

)reading comprehension monitoring(  ולבחור באסטרטגיית קריאה שתסייע לו לפענח את הטקסט
)Narkon & Wells, 2013; Lederer, 2000 ; ,לומדים עם לקות למידה פחות מודעים לידע ). 2013גילור

המטהקוגניטיבי שלהם ולכן הם מתקשים לבחור באסטרטגיה המתאימה לדרישות המשימה 
מלווה לרוב בקשיים  למידהלקות  ).Narkon & Wells, 2013; Lederer, 2000(ולהעלות ידע קודם 

תחושת מסוגלות , כגון )2002הקשיים הקוגניטיביים (רייטר,  מול בעקבות תחושת התסכול רגשיים
מהווה משתנה תחושת המסוגלות העצמית ). 2013; טלמור, שובל וקיים, 2003עצמית נמוכה (היימן, 

מתפתחת בהדרגה בתהליך למידה  היא. )Bandura, 1993( מרכזי המשפיע על הישגים לימודיים
האדם מבסס את ציפיותיו  ., מוטיבציה והישגים בפועלמתמשך תוך כדי יחסי גומלין בין סביבה

. תצפיות בהתנסויות של הצלחה וכישלון של 2תוצאות של התנהגויות קודמות. . 1 :ויעדיו על סמך
עשוי לקדם או להפחית את תחושת המסוגלות ש . קבלת משוב מהסביבה3אחרים בקבוצת השווים 

קוזמינסקי, ; Bandura, 1982( יו הפיזיולוגיות. הפירוש שהאדם נותן למידע מתחושות4העצמית. 
2004(. 

לתמוך בלומדים עם  שני היבטים אלה, הרגשיים והקוגניטיביים שזורים ומזינים זה את זה. ניתן
כאשר נותנים להם את ההזדמנויות לחוות הצלחה ומלמדים אותם אסטרטגיות למידה  לקות למידה

אחד . )2010;איצקוביץ,  klassen, 2010 ;t et al,1996tvegh, 2007; LoSencibau(מטהקוגניטיביות 
 & Brownהמודלים בהבנת הנקרא המפתח מיומנויות אלה הוא מודל ההוראה ההדדית של 

Palincsar )1984 מודל זה מתרגל הבנה של טקסטים באמצעות קבוצות קריאה שיתופיות תוך .(
של קוראים מיומנים המקדמות את ההבנה ומעודדות  פיתוח אסטרטגיות קריאה מטהקוגניטיביות

), שאילת summarizing: סיכום (מרכזיותביצוע ניטור הבנה. במודל זה נבחרו ארבע אסטרטגיות 
לכוון  מיועד) . השימוש באסטרטגיות predicting) וניבוי (clarifying), הבהרה (questioningשאלות (

ולפקח על ההבנה (ווהל, אלדן ורון,  ע הקודם שלהםאת הקוראים למזג בין המידע בטקסט ליד
(פיינר  חשיפת דרכי ההתמודדות עם הקשיים בקול עשויה להוות מודל ללומד המתקשה ).2002

 )2002; ווהל, אלדן ורון 2003; רון, עמיתי ושפירא, 1993ודרומי, 

ה באמצעות דרך נוספת להעלאת תחושת המסוגלות ופיתוח מיומנויות קוגניטיביות היא למיד
, הפדרציה של המדענים האמריקאים פרסמה דו"ח הקובע כי מדיום המשחקים 2006בשנת משחק. 

בפיתוח עשוי להיות יעיל ללמידה  משחק. ה)Clark et al, 2014מציע כלי חינוכי חדש ורב עוצמה (
ל מיומנויות קוגניטיביות, בהתגייסות ללמידה ובפיתוח תחושת המסוגלות העצמית האקדמית ש

המשחק יעיל ללמידה בשל ההנאה,  ).Wouters et al, 2013; Meluso et al, 2012( הלומדים
) 2014ריכטר, רבן ורפאלי (). 2011המוטיבציה והלמידה הפעילה בקרב הלומדים (ברזילי וברוזה,

משחוק. משחוק הוא שילוב של אלמנטים משחקיים ומיושמים בהקשרים שאינם  למושגמתייחסות 
זאת על מנת לעודד את הלומדים להתנהגות מסוימת באמצעות שיפור חוויית המשתמש, משחקיים. 

השגת מחויבות גבוהה יותר, מעורבות והנאה. הן טוענות כי משחוק עשוי לגייס את הלומדים 
 ללמידה ורכישת מיומנויות.

 מטרת המחקר
על יכולת הבנת הנקרא ותחושת  מטרת המחקר הינה לבחון כיצד משפיעה סביבת למידה ממושחקת

  .ת למידהיוהמסוגלות בתחום זה עבור לומדים עם לקו
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 שיטות המחקר

 המשתתפים
בכיתה  . הם לומדיםקשיי קשב וריכוז , למחציתםלקויות למידה במחקר השתתפו עשרה לומדים עם

מוכה מתקשים בהבנת הנקרא ובעלי תחושת מסוגלות עצמאית נ, ו לחינוך מיוחד בצפון הארץ-ה
 בתחום זה.

 כלי המחקר
על מנת לבחון את סביבת הלמידה נאספו ונותחו: (א) ראיונות מתחילה וסוף תכנית ההתערבות עם 
הלומדים (ב) מבדקים בהבנת הנקרא שהתקיימו בתחילת ובסוף תכנית ההתערבות. (ג) שאלונים 

(ד) חמש תצפיות לבדיקת תחושת מסוגלות אקדמית שהועברו בתחילה ובסוף תכנית ההתערבות. 
מידע מקיף ורחב איסוף לאשר נערכו בתחילה, באמצע ובסוף תכנית ההתערבות. נתונים אלו נועדו 

 . על תחושת המסוגלות העצמית ויכולת הבנת הנקרא של הלומדים

 סוף הנתונים:להן פירוט של כלי אי

 שאלון תחושת מסוגלות עצמית ביצועים לימודיים 
את אדם ה תהערכ( ת עצמיתוומסוגל )ציפיות מביצועים(תוחלת להצלחה המודד שאלון על סמך 

שמונה . השאלון המותאם כלל )Pintrich, et al., 1991( וביטחונו ביכולת זו) משימה בצעליכולתו 
 –(אלפא קרונבך של השאלון המותאם  את התלמידים לנקוט עמדה וחייבשארבע דרגות  עם היגדים

0.818( 

 ים ראיונות עם המשתתפ
בתחילה ובסוף התוכנית בוצע ראיון פתוח למחצה עם המשתתפים במטרה לאסוף עדויות על 
תחושת המסוגלות העצמית שלהם בהבנת הנקרא. הלומדים התבקשו לספר על עצמם כלומדי 

 .המקצוע שפה ועל יכולת התמודדותם עם קשיים במקצוע זה

 מבחנים בהבנת הנקרא
המבחנים הועברו לפני תכנית ההתערבות במטרה לבצע מיפוי של היכולות והקשיים של הלומדים 
ולאחר תכנית ההתערבות במטרה לבדוק את השינוי שחל בהם בעקבות התוכנית. הם נלקחו 

 ממבחני המיצב באתר ראמ"ה.

 תצפיות במהלך למידה עצמאית
ת בהבנת הנקרא. מטרת התצפיות התבצעו חמש תצפיות על המשתתפים במהלך למידה עצמאי

לאסוף מידע על המסוגלות העצמית שלהם על ידי צפייה באופן הלמידה שלהם ויכולת  הייתה
ההתמודדות העצמאית עם טקסטים. התצפית הראשונה התבצעה במבדק שהתקיים לפני הפעלת 

צעה במבדק התוכנית, שלוש תצפיות נוספות נערכו במהלך הפעלת התוכנית והתצפית האחרונה התב
  לאחר תכנית ההתערבות.

 סביבת הלמידה והפעלתה
 palincsar & brownעל מודל ההוראה ההדדית מתבססת  "כוח הקסם" הממושחקת סביבת הלמידה

 יםהלומדים דנ ,כיתההסביבת בפיתוח יכולת הבנת הנקרא ותחושת מסוגלות בתחום. לצורך  )1984(
לעיין  הם יכוליםרפלקסיה על תהליך למידתם. בבית,  יםבצעמבטקסטים מידעיים באופן שיתופי ו

ך הלמידה באמצעות בסרטונים שונים המהווים פיגומים לביצוע האסטרטגיות ולהמשיך את תהלי
כך  ).1ר ובאתר (אי "כוח הקסם"קריאה חוזרת של הטקסט באופן עצמאי בסביבת ו מענה על שאלות

הנקרא ובמשחק ולפתח את תחושת  לפקח על תהליך ההתקדמות שלהם בהבנת הם יכולים
, קבלת המשוב וצפייה המסוגלות על ידי יצירת חוויות הצלחה דרך המענה על השאלות באופן עצמאי

. הטקסטים ושאלות ההבנה נלקחו מתוך מבחני המיצב של כיתות ה מהחינוך בתשובות חבריהם
נה לצרכי הלומדים, עיצוב סביבת למידה הנותנת מע מתוך האמונה כי באמצעות ,הרגיל. זאת

יכולותיהם וקשייהם ניתן ללמדם טקסטים ארוכים ומורכבים ולגרום להם לחוות הצלחה מכך. 
המחקר נערך במשך שלושה חודשים כשלוש פעמים בשבוע במהלך שיעורי שפה ובפעילות חופשית 

 בבית באמצעות סביבת הלמידה הדיגיטלית. 
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 הטכנולוגית מבנה הסביבה .1איור 

ניב  – קריאהארבע אסטרטגיות לעולמם של קוסמים, המייצגים  "נכנסו"במהלך המשחק הלומדים 
וסייעו להם לבנות את טירת  ,(ניבוי), שאול (שאילת שאלות), ברוריה (הבהרה) וסימה (סיכום)

הקסמים שנהרסה בידי המכשפה סנקילומבוס. קבוצת הלומדים חולקה לשתי קבוצות אשר התחרו 
בניית הטירה. בתחילת המשחק כל תלמיד קיבל קלף עם דמות קוסם ופיגום לביצוע כוח ביניהן על 

להשתמש בכוח של הקוסם ולסייע ללומדים הנוספים להפעיל את שלו. תפקידו היה  הקסם
ובכך יכלו לקנות חלקים  קיבלו נקודות ככל שההשתתפות בדיון גברה קבוצות. ההאסטרטגיה

כל קבוצה היה מנהיג שתפקידו היה להקריא את הטקסט, לרשום . בלטירה על פי המחירון באתר
נוכחות של מורה או וכן  את הנקודות ולשאול את הלומדים שאלות רפלקטיביות בסיום הדיון

ארבעה שיעורים קונבנציונליים בהם  התקיימו ,בנוסף לפעילות המשחקית במהלך התוכניתסייעת. 
 כתיבת תשובות לשאלה. הלומדים למדו אסטרטגיות של הבנת שאלות ו

כללי את למדו את מודל ההוראה ההדדית וש הלומדים בעזרתהסביבה המשחקית פותחה ועוצבה 
). הלומדים עיצבו את דמויות 2והוזמנו לעצב חלקים שונים בסביבה (איור  "כוח הקסם"משחק 

עמוד הפרופיל  עמוד פרופיל לכל קוסם.בנו ) ו1סביבה (איור ללוגו  ), יצרו4וחלקי המשחק (איור 
מכיל כרטיסיית ניווט המשמשת כפיגום לשימוש בכוח הקסם/אסטרטגיית הקריאה ומוצגים בו שני 
סרטונים, האחד מסביר על כוח הקסם של הקוסם בחיי היומיום והשני מסביר על שימוש בכוח 

 .)3הקסם בקריאה (איור 

 

 . עיצוב סביבת "כוח הקסם"2איור 
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 של הקוסם "שאול". עמוד פרופיל 3איור 

 

 

 הקוסמים, המכשפה וטירת הקוסמים. 4איור 

 ממצאים

 ממצאים כמותיים
מבחני הבנת הממצאים הכמותיים, שאלונים הבודקים תחושת מסוגלות עצמית בהבנת הנקרא ו

 .תוך השוואת התשובות בהתחלה ובסיום למדגמים מזווגים wilcoxonנותחו על ידי מבחן  הנקרא
תחושת המסוגלות בסיום ההפעלה גבוהה באופן מובהק מתחושת המסוגלות המבחן מראה כי 

 .1 טבלהתקן מוצגים בהוסטיות  םממוצעיה. z = –1.965, p < 0.05 בתחילה

 ממוצעים וסטיות תקן של ציוני השאלון לפני ואחרי ההתערבות .1טבלה 

 N סטיית תקן ממוצע 

 65. 3.13 10 שאלון לפני

 52. 3.43 10 שאלון אחרי

 

 מהביצועים בתחילתה מובהק באופן  בסיום ההפעלה גבוהים כמו כן, גם ביצועי הבנת הנקרא
z = –2.499, p < 0.05 .2 טבלהוסטיות התקן מוצגים ב םממוצעיה. 
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 ממוצעים וסטיות תקן של ציוני התלמידים במבחן לפני ואחרי ההתערבות .2טבלה 

 N סטיית תקן ממוצע 

 23.89 29.7 10 מבחן לפני

 28.65 57.5 10 מבחן אחרי

 ממצאים איכותניים
צמצום וחלוקה  וצע). תחילה בו1997שיטתה של צ'י ( פיוהתצפיות נותחו על  ראיונות עם הלומדיםה

 . נתוניםלחלוקת וניתוח המחוון  נבנהו לאחר מכן, בוצע זיהוי אינדוקטיבים ושל ההיגדי

תמות המתייחסות לביטויי תחושת מסוגלות כללית בהבנת הנקרא, בראיונות עם הלומדים זוהו 
באמצעות שיח הנקרא בלמידה עצמאית ביטוי תחושת מסוגלות להתמודדות עם קשיים בהבנת 

כוח " סביבת הלמידה הממושחקתותרומת  ,שימוש באסטרטגיות קריאה, ידע אסטרטגיו פנימי
 ."הקסם

משתתפים  תשעההלומדים עלתה (במהלך התוכנית, תחושת המסוגלות הכללית בהבנת הנקרא של 
השינוי שחל במשתתף ד' כפי  דוגמאהפגינו תחושת מסוגלות גבוהה בסוף תכנית ההתערבות). ל

טרם התכנית המשתתף הפגין תחושת מסוגלות עצמית נמוכה לביצוע  :עמו נותשעלה מהריאיו
בראיון  ).אני לא עושה כלום.. לא מצליח" (ד'" ולמידת שיעורי שפה: משימות בהבנת הנקרא

"כל פעם אני יותר טוב.  שהתבצע בסוף תכנית ההתערבות ד' הפגין תחושת מסוגלות עצמית גבוהה:
 כל פעם אני משתפר" (ד').

 המשתתפים (תשעה) עלתהכך גם תחושת המסוגלות הבאה לידי ביטוי בשיח הפנימי של מרבית 
לפני תכנית ההתערבות מרבית המשתתפים הפגינו תחושת מסוגלות במהלך תכנית ההתערבות. 

נמוכה בשיח הפנימי. כך ש' ביטא לפני תכנית ההתערבות כשהוא נשאל על מה הוא חושב כשהוא 
נתקל בקושי בקריאה: "קשה יותר מידי.. אני מבריז..". בסוף תכנית ההתערבות הוא ענה: "אסור 

 שה הכל ואז תצליח".לוותר.. תע

שימוש באסטרטגיות קריאה נראה כי במהלך תכנית ו בדומה לכך בקטגוריה ידע אסטרטגי
ידע אסטרטגי וכלים להתמודדות עם קשייהם. לפני תכנית  פיתחו התלמידיםההתערבות, 

יהם. לא הייתה כל ההתערבות מרבית המשתתפים ביטאו חוסר יכולת להתמודדות עצמאית עם קשי
י' נשאל בתחילת התכנית על יכולתו  לדוגמא, כאשרלשימוש באסטרטגיות למידה.  ות מצדםהתייחס

בסוף תכנית ההתערבות נראה כי הוא פיתח  "אני מבקש עזרה" (י'). :ענההוא להתמודד עם קשיו 
על הרעיון  "אני מנסה לחשובידע אסטרטגי והוא מרגיש כי הוא מסוגל להתמודד עם קשיו בקריאה. 

 יםשניואז אני מצליח להבין את הרעיון". .. ענייןל איך הוא בעצם הרעיון הכי מהמרכזי ע
 .גם בסיום ההפעלהמשתתפים ביטאו חוסר ידע אסטרטגי להתמודדות עם קשיים מה

משתתפים דיווחו כי התכנית  , תשעה"כוח הקסם" הממושחקת תרומת סביבת הלמידהבאשר ל
כי אחרי זה אתה נזכר איך עושים את זה בראש בהבנה.."זה עוזר סייעה להם בהבנת הנקרא: 

.. לפני זה לא היתה שיטה" (אסטרטגיות המיוצגות על ידי הקוסמים) ואז אתה עושה את זה לבד
"כשאנחנו קוראים את  ,"עכשיו יותר כייף לי לקרוא.. זה כייף ככה ללמוד וזה עוזר" (ליאו), (מו')

  ).הם מתחילים לעזור לנו להבין מה קראנו" (ש'הסיפור אנחנו עושים את הקוסמים ואז 

המתייחסות לביטויי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה ונמוכה. תחושת  כאלולגם הן התצפיות סווגו 
מסוגלות עצמית נמוכה התבטאה באמירות משלוש קטגוריות: בקשת עזרה, ביטויי חוסר אונים כגון 

ושת מסוגלות גבוהה התבטאה בשתי קטגוריות: "לא יכול", "אני לא מצליח" והפסקת הלמידה. תח
יטויי תחושת מסוגלות שימוש באסטרטגיות למידה ולמידה עצמאית. עם התקדמות התוכנית ב

("בקשת עזרה", "חוסר אונים" ו"הפסקת הלמידה") ירדו ואילו ביטויי תחושת  עצמית נמוכה
 ).5,6 ית") עלו (איוריםמסוגלות עצמית גבוהה ("שימוש באסטרטגיות למידה" ו"למדיה עצמא



 "כוח הקסם": טיפוח הבנת הנקרא ותחושת מסוגלות באמצעות סביבת למידה ממושחקת ע190

4
2

4 3
1

3

2

1
1

0

5

4 1
1

1
0

2

4

6

8

10

12

14

1תצפית  2תצפית  3תצפית  4תצפית  5תצפית 

ים
טוי

בי
ר 

ספ
מ

ביטויי תחושת מסוגלות עצמית נמוכה

בקשת עזרה חוסר אונים הפסקת הלמידה

 

 ביטויי תחושת מסוגלות עצמית נמוכה  .5איור 

 

 ביטויי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה .6איור 

 דיון ומסקנות
תרומת הסביבה את  שבחן: קוגניטיבי הבטיםשני עסק בפיתוח הבנת הנקרא מהמחקר הנוכחי 

  .בהקשר זהלתחושת המסוגלות העצמית  התרומתאת  שבחןרגשי ו יכולתפיתוח הל

שיפרו את יכולותיהם  םראיונות עם הלומדים עלה כי מרביתממניתוח מבחני הבנת הנקרא ו
עליה זו יכולה לנבוע מהעליה והשתמשו באסטרטגיות קריאה על מנת להתמודד עם קשייהם. 

אל -. ברסמך ניתוח הראיונות, התצפיות והשאלונים בתחושת המסוגלות שגם היא נמצאה על
 מגבירה מסוימת לפעולה בנוגע גבוהה עצמית מסוגלות כי לעיתים תחושת ות) טוענ2008ולזובסקי (
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העלייה בתחושת המסוגלות ויתכן , כך שהרצויה התוצאה את וישיג התוא שהאדם יבצע הסיכוי את
בלמידת הנושא ובהתמודדות עם בים יותר רמאמצים  תהשקעל הובילההעצמית בהבנת הנקרא 

בפיתוח  עשוי היה להיות תפקידבלמידה גם לשילוב המשחק  עלו. הישגיםהכך גם וקשיים 
שכן התלמידים העידו כי ההנאה מהמשחק גרמה  )Wouters et al, 2013מיומנויות קוגניטיביות (

העוסק בפיתוח אסטרטגיות קריאה  מודל ההוראה ההדדית .להם להתעמק בתהליכי הלמידה
 לפיו )2004, ויגוצקי( Proximal Development" "zone ofתיאוריית שען על ונ מטהקוגניטיביות

יתכן  משתתפים.מימוש הפוטנציאל הטמון בסביר שגם תרמו לפיגומים והחברתית האינטראקציה ה
חשיפת דרכי  .יבי של הלומדיםפיתוח הידע המטהקוגניטסייעו ל כי תהליכי עיבוד המידע המשותפים

היוו מודלינג ללומדים לדרכי  על ידי שימוש באסטרטגיות קריאה ההתמודדות עם קשיים
 .)2003; רון, עמיתי ושפירא, 1993(פיינר ודרומי,  ההתמודדות עם טקסטים שונים

ב שילוניתן להסביר זאת ב תחושת המסוגלות העצמית של הלומדיםעליה בלתרומת התכנית לאשר ב
משחקים חינוכיים עשויים לשפר את המסוגלות העצמית האקדמית , שכן נמצא כי למידהב המשחק

על פי  .עלה כי הלומדים חשו תחושת מסוגלות במשחק ונות). בראיMeluso et al, 2012של תלמידים (
המשתפים הצליחו להתמודד, לדון ולהבין עצם ההתנסויות בהן  ,)2004בנדורה (קוזמינסקי, 

בראיון עם  כפי שעלהתרמו לההתפתחות תפיסת המסוגלות,  טקסטים שנחשבו בעיניהם כמורכבים
גם  "אני לומד יותר טוב. יותר מתפתח בזה ואני בעצם ככה יותר מתקדם לבד ואז אני יותר טוב". י'

 סיפר י' סייעה כפי ש החשיפה להתנסויות מוצלחות של העמיתים שדנו, שאלו והתאמצו להבין
ויש אחרים שאולי יודעים את זה ואני יכול לחשוב ו משתפים אחד את השני בחוכמה שלנו.. "אנחנ

 ההדדית של התלמידים כמו שע' סיפר והעזרה גורם נוסף הוא הפרגוןולהבין את זה מאחרים". 
 .ביחד זה יותר טוב כי אם לא הבנתי משהו אז מישהו שישב לידי יכול לעזור לי""

מחקר זה מצביע על כך שניתן לעצב סביבות למידה ממושחקות המותאמות ליכולות, לקשיים 
 ולהיבטים המוטיבציוניים של הלומדים ומאפשרות שינוי בהיבטים הרגשיים והקוגניטיבים שלהם. 

 מקורות
לקויות (סטודנטים) מצליחים עם גורמי הצלחה לאורך דרכם החינוכית של מבוגרים . )2010איצקוביץ, א' (
 עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך בייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית בית ברל. .למידה

הקשר בין מסוגלות עצמית מקצועית לבין סגנון הייחוס הסיבתי בקרב . )2008( אל, צ', ולזובסקי, ר'-בר
 .ברל: המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה-בית .יועצות חינוכיות

). הוראה מותאמת לרכישת מיומנויות השפה הכתובה. בתוך ג' אבישר ור' שונית (עורכות), 2013גילור, א' (
 ). חיפה: אחווה.250-225(עמ'  שילובים מהלכה למעשה
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