
Game-based learning  

-Gameیکی از رّش ُای آهْزش تَ کوک کاهپیویْ ی  ا ییای یوی ی تی  هیثیٌیای تیازی                       

based learning)                               هی تاضد.یای وی ی تی  هیثیٌیای تیازی تیَ اای یایایٍ از تیازی ُیای

 ّیدیْیی ت ای کوک تَ ف آیٌد  دریس ّ یای و ی اضارٍ هی کٌد.

آهْزش تَ کوک کاهپوْ   یکی از رّش ُای  دریس اات کَ تسوار اًعطاف پیییی  تیْیٍ      

 ّ تَ کوک آى هی  ْاى ُدف ُای اطْح هخ لف را آهْزش یای.

 

اس طزیق کامپیُتز رَش یادگیزی بز مبىای باسی  

 سیاوٍای رَش یادگیزی بز مبىای باسی :

 صزف سمان سیاد بزای طزاحی َ اجزا باسی 

  ویاس داضته بً تجٍیشات َیژي 

 پز ٌشیىً بُدن خزید َ طزاحی آن 

 ایجاد استزص َ خجالت در افزاد با عملکزد ضعیف تز 

 فُاید رَش یادگیزی بز مبىای باسی :

 داضته ماٌیت رقابتی َ ایجاد اوگیشي دریادگیزودي 

  داضته پتاوسیل ارتقاءیادگیزی در حیطً ضىاختی

 ، عاطفی َ رَاوی حزکتی

 َجُد درک مثبت یادگیزودي درباري رَش 

  افشایص ارتباطات َ تعامالت اجتماعی اس طزیق

 درگیز کزدن افزاد در گزٌٍَا

 جذب فزاگیز اس طزیق مسیز داستان باسی 

 ًتقُیت مٍارت حل مسال 
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ی از اثی  اییي رّش تی           
هطالعات تسوار

 کٌٌد. یر یک هذوط یای و ی ت  هثٌای تازی ا فی ی       
یای و ی یر هذوط هجازی دوایت هی

ة ّ پیویاهیدُیای اییي                 
جام یایٍ ّ اپیس ویْا ی

تا ُدف ُای هطخصی ا فعالوت ُایی را اً

ش ف ی از ط یق آزهایص یر ییک هیذیویط            
ا اایٍ از ایي رّ

فعالوت را  ج تَ هی کٌد .تا ا

 ی ّ  یوی ییي هیی                            
 را ییای یوی ی هیی  یوی

ْر فعال راُِای راودى تَ ُیدف
تی خط  تَ ط

ْی از  ثول دیافی یَ ا  یْ یَ ّ  یایکی                   
 ْاًٌد هِارت ُای ضٌاخ ی خ

کٌد .یاًطجْیاى هی 

ی کاهپوْ  ی  ْاعَ یٌُد . ُن چٌیویي تیازی ُیا          
 اایٍ از تازی ُا

اً قایی را از ط یق اا

ییای یوی ًیدٍ        
ش ّ رف ارُیای 

  تِثْی یاًص ا هِارت ّ ًگ 
هوکي اات اث ات تالقٍْ ای ت

 ًکات هِن : 

تازی ُای هْری اا اایٍ یر اییي رّش تیایید یارای اُیداف ّ                 -1

 ْاًوي ّاضخ ّ هِن    از ُوَ ا یارای  یاتوت ت ای تازی ّ تیَ  

 یات آّریى اه واز تاضد.

تازی ُای کاهپوْ  ی تاید ضاهل ایْات یی تیا پیوی یوید یی ُیای                  -2

 ه ٌااة تا ًقص یاًطجْیاى ّ ف آیٌد یای و ی آًِا تاضد.

تازی ُای تا کواوت خْب تاید تَ تازیکیي یرتیارٍ ویویلیکی یش           -3

 تازخْری تدٌُد.

 

از  ولَ ّیژ یی ُیای اییي رّش  یاتیلیویت                
  کوة چٌد رااًَ ا ارائَ یاًص یر هذوطی 
هطاتیَ تیا هیذیویط ّا یعیی ا فی اُین کی یى                       
یا  ای آااى تَ هْای اهیْزضیی یر ییک        
زهاى ّ هکاى هٌااة تی ای ییای یوی ًیدٍ ّ          
ف اُن ک یى تازخْری  یعیاهیلیی تی ای خیْی           

 ارزیاتی یر ٌُگام اًجام تازی هی تاضد. 
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