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Abstract
Kahoot! Has been a part of many studies, most of which showed it helped with
teaching, especially when using its video, audio and image features. Our study
is based on the TAM model, and investigate the correlation between the the
perceived usefulness of kahoot! in class and the level of test anxiety and
competitiveness of students. We have found that the higher the student's test
anxiety, the higher the perceived usefulness of Kahoot!, and the higher the
intention to use Kahoot! in the future. The study also found that students attach
greater importance to the enjoyment of the game than to the educational benefit
of the game.
Keywords: Gamification, Learning Technologies, Cooperative learning.

תקציר
בעידן של היום ,טכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מתהליך החינוך וההוראה.
סביבות לימודיות מבוססות טכנולוגיה מגבירות את המוטיבציה בלימודים
ומאפשרות מגוון אמצעים לסיוע הלמידה .אחת הדרכים לשילוב הוראה
וטכנולוגיה מבוססת פלטפורמה משחקית היא אפליקציית ! .Kahootמאז שעלה,
ובעקבות הפופולריות הרבה שלו ,בוצעו מספר מחקרים ,שמרביתם הראו
ש Kahoot!-עוזר בתהליכי ההוראה ,ובמיוחד כאשר משתמשים ביכולותיה להציג
וידאו ,אודיו ותמונות ) .(Lieberoth & Wang, 2016היות והמשחק צובר פופולריות
בקרב מורים ומרצים ,תלמידים וסטודנטים רבים נחשפים אליו ולכן יש צורך
לבחון מאפיינים שונים כמו חרדת מבחנים ונטייה לתחרותיות של סטודנטים
שמשתמשים במשחק  !Kahootובכך להתאים את המשחק לצרכים הלימודיים של
הסטודנטים .מטרת המחקר הייתה לבחון את תפיסות הסטודנטים כלפי השימוש
ב ,Kahoot!-בהתמקדות על הבדלים על רקע מאפייני של חרדת מבחנים ונטייה
לתחרותיות .לצורך מחקר זה בנינו מודל אשר התבסס על מודל Davis et) TAM
 (al., 1989והיווה את המסגרת התיאורטית של מחקר זה .מן הממצאים עולה
שרמת ההנאה ותפיסת התועלת מהמשחק ! Kahootהיא גבוהה .המחקר בחן את
הקשרים בין תפיסות הסטודנטים )תפיסת התועלת ותפיסת קלות השימוש( לבין
הכוונה לשימוש חוזר על פי מודל  .(Davis et al., 1989) TAMתוצאות המחקר
תומכות במודל זה ,ומצביעות על כך שניתן להסביר את הכוונה לשימוש
במשחק !.Kahootעל רקע תפיסת התועלת וקלות השימוש .במחקר נמצא גם כי
הסטודנטים שנבדקו מייחסים חשיבות גבוהה יותר להנאה של המשחק מאשר
לתועלת הלימודית של המשחק .עוד נמצא כי ככל שרמת החרדה ממבחנים הייתה
ספר הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,ש' אתגר ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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 כך המשיבים דיווחו שהתועלת הנתפסת שלהם מהמשחק גבוהה,גבוהה יותר
 כך המשתתפים, ככל שרמת החרדה ממבחנים הייתה גבוהה יותר, בנוסף.יותר
 משמש,Kahoot!- הסבר אפשרי לכך הוא ש.הצהירו כי יחזרו לשחק שוב במשחק
ככלי שתפקידו העיקרי הוא לתמוך בלמידה הפרונטלית על ידי לימוד החומר
 כך שגם סטודנטים בעלי חרדת מבחנים. וכמשחק לתרגול בכיתה,שנלמד בכיתה
 למרות.מרגישים ביטחון בסביבת תרגול ומוכנים להתנסות בה פעם אחר פעם
 לא נמצא קשר בין הכוונה להשתמש במשחק ובין הנטייה לתחרותיות,ההשערות
.אצל משתתפי המחקר
. למידה שיתופית, טכנולוגיות למידה, למידה מבוססת משחק:מילות מפתח
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