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  آموزشگاهی یادگیری در افسوده واقعیت تکنولوشی
 

 چلونگریان حسن

 .ایشاى تْشاى، ًَس، پیام داًطگاُ اسضذ، واسضٌاسی

 

 چکیده

است. ایي ٍاطُ هوىي  "ٍالؼیت افضٍدُ". یىی اص ایي هفاّین ضًَذ هیداًص هتَلذ  ّای ػشصِبا تَسؼِ فٌاٍسی، هفاّین ًَیٌی دس 

سا تذاػی وٌذ، اها تىٌَلَطی ٍالؼیت افضٍدُ بشخالف ًاهص، با ٍالؼیت هجاصی  "ٍالؼیت هجاصی"است دس رّي واسبشاى هفَْم 

... اها پظٍّص  پضضىی، گشدضگشی، صٌؼت ٍ اصجولِبسیاس صیادی واسبشد داسد؛  ّای صهیٌِتفاٍت بسیاسی داسد. ٍالؼیت افضٍدُ دس 

ٍالؼیت  ّای بشًاهَِّضوٌذ،  ّای گَضیبا ظَْس ٍ تَسؼِ  .وٌذ هیآهَصضی بشسسی  ی حیطِحاضش واسبشد ایي فٌاٍسی سا دس 

دس آهَصش بِ واس گشفتِ ضًَذ ٍ فشایٌذ یادگیشی سا تسْیل  تَاًٌذ هی ّا آى. بسیاسی اص ذاً وشدُافضٍدُ ًیض گستشش بیطتشی پیذا 

ٌّذسی داًص آهَصاى  ّای استذاللچطوگیشی بش تجسن فضایی ٍ  تأثیش تَاًٌذ هیٍالؼیت افضٍدُ ّوچٌیي  ّای بشًاهِ وٌٌذ.

هختلف با  ّای حَصُآى دس  ّای تَاًاییبش هفَْم ػوَهی آهَصش ٍالؼیت افضٍدُ با بشسسی  ای همذهِتحمیك حاضش  داضتِ باضٌذ

ٍ  اص هماالت. طشح ایي پظٍّص ویفی است. سٍش پظٍّص هشٍسی ٍ هطالب ایي پظٍّص اص بشخی باضذ هیتوشوض بش آهَصش 

اص ًماط ضؼفی وِ داسد بیص اص ّش  ًظش صشفبا است. ٍالؼیت افضٍدُ  آهذُ دست بِذُ دس ایي صهیٌِ هٌتطش ض ّای ًاهِ ایاىپ

ٍ ایي دس حالی است وِ ًیاص وًٌَی جَاهغ  وٌذ هیووه  ّا آىچیضی، بِ داًص آهَصاى دس جْت دسن هطالب ٍ بْتش اًذیطیذى 

تىٌَلَطی ٍالؼیت افضٍدُ پشٍسش  واسگیشی بِاهشٍصُ ّذف اص  سٍ اصایي .باضذ هیٍجَد رٌّی خالق ٍ واسا جْت ابذاع هسائل جذیذ 

لزا دسجْت ًیل بِ ایي ّذف اص یه ضیَُ آهَصضی بِ ًام آهَصش هبتٌی بش طشاحی استفادُ  .باضذ هیفشصًذاًی طشاح ٍ خالق 

الؼی سا طشاحی اجسام ٍ ّا آىوِ  ضَد هیایي ػمیذُ است وِ دسن داًص آهَصاى اص هفاّین دسسی صهاًی واهل  وِ بش گشدد هی

 وشدُ تجشبِ وٌٌذ ٍ بساصًذ.
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