
مقدمه
با رشد ابزارهای وب 2 که امکان برقراری ارتباط چند سویه را بین 
کاربران ایجاد می کند، از سال 2008 ایدة ساخت محیط های یادگیری 
شخصی با استفاده از این ابزارها پدیدار شد. اگر چه این ایده جدید است، 
اما تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است و نتایج اغلب آن ها 
نشان می دهد ساخت محیط های یادگیری توسط یادگیرندگان، در پیشرفت 

تحصیلی آن ها تأثیر مثبتی داشته است.
از محیط های یادگیری شخصی تعریف های گوناگونی ارائه شده اند، اما 
اغلب آن ها بر استفاده از سرویس ها و ابزارهای وب 2 برای ساخت، 
مدیریت و به اشتراک گذاری دانش و محتوای آموزشی توسط کاربران 
وب 2  ابزارهای  از  یادگیری شخصی،  محیط  درواقع،  می کنند.  تأکید 
برای تسهیل سه جنبة پایة فرایند  شناختی )خواندن، بازتاب کردن و به 
اشتراک گذاری( استفاده می کند و می توان آن را از دو جنبة فنی و پداگوژی 

بررسی کرد.
از نظر فنی، کاربران باید انواع ابزارهای وب 2 و سرویس های اینترنت 
را بشناسند و کار با آن ها را یاد بگیرند. همچنین، باید توجه کرد بسیاری 
از ابزارهای وب 2 ممکن است پس از مدتی غیرفعال شوند، برای مثال 
گوگل پالس یا پیکاسا از ابزارهای وب 2 بودند که بسیاری از کاربران 

از آن ها استفاده می کردند، اما اکنون غیرفعال هستند. همچنین، با توسعة 
سرویس های اینترنت، برنامه های جدیدتر نیز ساخته می شوند که کاربران 

برای استفاده از آن ها باید اطالعاتشان را به روز کنند.
از نظر پداگوژیکی، باید در نظر گرفت که محیط های یادگیری شخصی 
باید بر مبنای نظریة ساختن گرایی و مطابق با نیازهای فردی یادگیرنده 
ساخته شوند. در این مفهوم، هر یادگیرنده ابزارهای وب 2 را انتخاب 
و از آن ها برای جمع آوری، ارتباط دادن، به اشتراک گذاشتن و مدیریت 
دانش و اطالعات استفاده می کند. یادگیرندگان در انتخاب ابزارهای وب2 
حق انتخاب دارند و می توانند از هر ابزاری برای ساخت محیط یادگیری 

استفاده کنند.
 همان طور که ذکر شد، تعریف های متعددی از محیط های یادگیری 
شخصی ارائه شده اند، اما اغلب آن ها به پنج عنصر اصلی در آن اشاره 
و نظم اشتراکگذاری؛ جستوجو؛ از:  عبارت اند  که  می کنند 
بنابراین،  گروهی.  همکاری و اطالعات تولید سازماندادن؛
ابزارهای وب 2 و سرویس های اینترنت نیز باید بر اساس این پنج عنصر 
انتخاب شوند. الزم به ذکر است، هر محیط یادگیری الزم نیست شامل 
همة این عناصر باشد. برخی از محیط های یادگیری پیچیده ترند و برخی نیز 
ساده تر. این موضوع به عالقه ها و سبک یادگیری یادگیرنده بستگی دارد. 

از آن ها استفاده می کردند، اما اکنون غیرفعال هستند. همچنین، با توسعة 
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رشد ابزارهای وب 2 به کاربران امکان می دهد محیط یادگیری را بیش 
از گذشته غنی سازند. با توسعة سرویس های اینترنت و ابزارهای وب2 
ایدة ساخت محیط یادگیری شخصی پدیدار شد و توسعه پیدا کرد. 
در این مقاله، ضمن معرفی محیط های یادگیری شخصی و عناصر آن، 

کاربرد آن را در کالس درس نیز شرح می دهیم.

کلیدواژه ها: محیط های یادگیری شخصی1، وب 2

سوسن بالغی زاده / دکترای تكنولوژی آموزشی



همچنین، برخی از ابزارهای یادگیری ممکن است در چند عنصر به کار 
روند. برای  مثال از گوگل درایو می توان برای به اشتراک گذاری و همچنین 

تولید اطالعات استفاده کرد.

ابزارهای وب ۲ بر اساس عناصر محیط یادگیری شخصی
امروزه ابزارهای متعدد وب 2 و سرویس های اینترنت وجود دارند که 
به رایگان می توان از آن ها استفاده کرد. برخی از این ابزارها قابلیت های 
بیشتری دارند و می توانند یادگیرندگان را در ساخت عناصر محیط یادگیری 
یاری کنند و برخی دیگر ساده ترند. در ادامه برخی از این ابزارها را معرفی 

می کنیم:

é جستوجویاطالعات: 
موتورهای  و  سایت ها  از  می توانید  اطالعات  جست وجوی  برای 
جست وجوی اینترنت استفاده کنید. گوگل یکی از مهم ترین موتورهای 
مانند  اطالعات  انواع  در جست وجوی  را  کاربران  که  جست وجوست 
)متن، تصویر، صوت و فیلم( کمک می کند. به عالوه، گوگل ابزارهای 
نیز در اختیار کاربران قرار  اختصاصی جست وجوی مطالب علمی را 
می دهد؛ مانند گوگل اسکوالر2 و گوگل بوکس3 که با استفاده از آن ها 

می توانید به مقاالت و کتاب های علمی دسترسی پیدا کنید.
ویکی پدیا4 نیز یک دایرئ المعارف آنالین است که کاربران می توانند 
اطالعات کلی در مورد موضوعات مختلف را از آن دریافت کنند، اما این 
اطالعات همیشه قابل اعتماد نیستند، چون اطالعات ویکی پدیا می تواند 
توسط کاربران ویرایش شود. در هر صورت، یک منبع برای دسترسی به 

اطالعات کلی است.
سرویس آپارات نیز یکی از ابزارهای وب 2 برای جست وجوی فیلم و 
دانلود آن است. کاربران همچنین می توانند فیلم هایی را که تولید می کنند، 

در این سایت بارگذاری کنند.

éبهاشتراکگذاشتناطالعات:
امروزه سایت های متنوعی برای به اشتراک گذاری اطالعات توسعه 
پیدا کرده اند. برخی از آن ها، عالوه بر قابلیت به اشتراک گذاری، امکان 
جست وجو و دریافت اطالعات را نیز به کاربران می دهند که در ادامه به 

شرح آن ها می پردازیم:
پیامرسانها:پیام رسان ها شبکه هایی اجتماعی هستند که امکان 
ایجاد کانال و گروه و ارسال انواع اطالعات و با حجم باال را برای کاربران 
فراهم ساخته اند. از پیام رسان های داخلی که بیشتر مورد استفادة کاربران 
پیام رسان های خارجی  از  و  برد  نام  را  ایتا  و  هستند، می توان سروش 
واتساپ5. در دورة همه گیری بیماری کووید 19، پیام رسان شاد )شبکة 
راه اندازی  دانش آموزان  مجازی  آموزش  برای  نیز  دانش آموز(  آموزشی 

شده است.
پستهایالکترونیک: یکی از روش های سنتی برای به اشتراک 

گذاشتن و ارسال اطالعات است. مانند جی میل6، و یاهو میل7.
شبکههایاجتماعی: امروزه شبكه های اجتماعی جایگاه بسیار 
مهم و كاربردی در جست وجو و دریافت انواع اطالعات و اخبار دارند. 
شبکة اجتماعی اینستاگرام8 در ایران از محبوبیت باالیی، به خصوص در 
میان نوجوانان و جوانان، برخوردار است که کاربران توسط آن می توانند 

تصویر و ویدیو به اشتراک بگذارند.
ابزارهای ذخیره  از  سرویسهایذخیرةاسالیدوویدیو: 
و به اشتراک گذاری اسالیدها، اسالیدشیر9 است، با کمک این ابزار 
مایکروسافت  برنامة  قالب  در  را  اسالیدها  می تواند  کاربر  آنالین 
پاورپوینت10، پی دی اف11، در فضای ابری12 ذخیره کند و به اشتراک 
بگذارد. همچنین، کاربر می تواند در مورد موضوعات گوناگون محتوای 
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آموزشی را دانلود کند.
ویس ترد13 از دیگر سرویس های وب 2 است که با کمک آن کاربر 
می تواند اسالید، فایل صوتی، پی دی اف و ویدیو را در فضای ابری ذخیره 

کند و با سایر کاربران به اشتراک بگذارد.

é نظموسازماندادناطالعات
پین تراست14 سرویسی است که با آن کاربران می توانند تصویرها و 
ویدیوها را از اینترنت دریافت و در پوشه هایی ذخیره کنند. این سرویس 
همچنین به کاربر امکان می دهد تصویرها و ویدیوهایی با موضوع های 

متعدد را جست وجو و دانلود کند.
کاربر  اطالعات  به  می تواند  شخصی  وبالگ   یا  وب سایت  ساخت 
نظم ببخشد و آن را سازمان دهد. امروزه سرویس های وبالگ ایرانی 
بسیاری مانند پرشین بالگ و بالگ اسکای وجود دارند که رایگان هستند. 
سرویس های رایگانی مانند وردپرس یا گوگل سایت نیز برای را ه اندازی 
وب سایت وجود دارند. یکی از مشکالتی که کاربران در وبالگ ها یا وب 
سایت ها با آن مواجه اند، حجم محدود آن ها برای بارگذاری اطالعات 
)برای  فایل15  پیکو  مانند  سایت هایی  از  می توان  زمینه  این  در  است. 
وبالگ های ایرانی مانند بالگ اسکای( استفاده کرد. اگر کاربر مایل نباشد 
از این فضاها استفاده کند، می تواند تولیدات خود را در فضاهای ابری که 
سرویس های وب 2 ارائه می دهند ذخیره کند و لینک )پیوند( آن ها را در 

وب سایت یا وبالگ خود قرار دهد.
دراپ باکس16 نیز از سرویس هایی است که کاربران می توانند اطالعات 
خود )اعم از متن، تصویر، ویدیو و صوت( را در پوشه هایی سازمان دهند 
و ذخیره کنند. با استفاده از دراپ باکس کاربر همچنین می تواند یک پوشة 
اشتراک درست کند و محتویات آن را با پست الکترونیکی برای دیگران 

بفرستد.

é تولیداطالعات
 کریتلی17 از سرویس هایی است که می تواند برای تولید اینفوگرافیک و 

انواع چارت هایی با اشکال متنوع و زیبا به کار برود.
 یکی دیگر از ابزارهای تولید کتاب، مجله و جزوه های آنالین، پنزو18است. 
این ابزار همچنین این امکان را به کاربران می دهد که تصویرها را نیز به 

متون اضافه کنند.
کاربر  به  سرویس  این  است.  اسالید  آنالین  ارائة  سرویس  پرزی19  
کمک می کند ارائه ای زیبا از اسالیدها تولید کند. همچنین، کاربر می تواند 
اسالیدها را در فضای ابری ذخیره کند و با سایر کاربرانی که در این 

سرویس حساب کاربری دارند، به اشتراک بگذارد.
 تینگ لینک20 از ابزارهای وب 2 است که قابلیت باالیی در آموزش دارد. 
با کمک این سرویس دانش آموزان می توانند با اضافه کردن متن، صوت، 
تصویر و ویدیو به تصویرها )از جمله تصویرهای کتاب های درسی( آن را به 

پوستری چندرسانه ای تبدیل کنند.

همکاریگروهی: برای همکاری گروهی، یادگیرندگان می توانند از 
ابزارهایی مانند آیمو21، اسکایپ22 و اسکای روم استفاده کنند که امکان 
ارتباط هم زمان را برای کاربران فراهم می کند. این ابزارها همچنین امکان 
ارتباط غیر هم زمان را به کاربران می دهند. برای همکاری گروهی، کاربران 

همچنین می توانند از پیام رسان ها استفاده کنند.
 برنامة شاد برای ارتباط و همکاری دانش آموزان قابلیت باالیی دارد. 
معلم می تواند موضوعی را به دانش آموزان بدهد و از آن ها بخواهد در این 

محیط بحث و گفت و گو کنند.
پی بی ورکس23 درواقع نوعی ویکی24 جالب برای همکاری گروهی است 
که به کاربران امکان می دهد به صورت گروهی یک کتاب یا جزوه را تولید 
و ویرایش کنند. اگر کاربری بخشی از نوشته ها را حذف یا مطلبی به آن 

تصویرگر: محدثه علیشاه
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اضافه کند، اطالعات در قسمت تاریخچه ثبت می شود. در این صورت 
معلم می تواند دریابد هر دانش آموز چه بخش هایی را تدوین یا ویرایش 

کرده است.

شخصی سازی محیط یادگیری و کالس درس
یکی از فعالیت هایی که معلمان می توانند در کالس درس بر مبنای 
رویکرد ساختن گرایی، با استفاده از ابزارهای وب 2 انجام دهند، تشویق 
دانش آموزان به ساخت محیط یادگیری شخصی است. برای این فعالیت 
دانش آموزان باید با ابزارهای وب 2 آشنا باشند. از آنجا که کار با اغلب 
ابزارهای وب 2 ساده است، آموزش آن ها می تواند بسیار سریع و در طول 
تدریس انجام شود. برای درک بهتر این قبیل فعالیت ها، در ادامه مثالی 

می آوریم:
فرض کنید قصد داریم در درس کار و فناوری پایة نهم )پودمان ساز و 
کار حرکتی(، فعالیتی بر اساس محیط های یادگیری شخصی ارائه دهیم. 
شکل 1 تصویر صفحة 25 کتاب کار و فناوری پایة نهم را نشان می دهد. 
دانش آموزان را به گروه های سه یا چهارنفری تقسیم می کنیم و از آن ها 
می خواهیم به دقت به این تصویر نگاه کنند و آن را با ابزارهای وب 2 
غنی سازند. فرض کنید یکی از گروه های کالس از این ابزارها استفاده 

کرده است:
جستوجویاطالعات: با استفاده از موتور جست وجوی گوگل و 
گوگل ایمیل25، و سایت آپارات، متن و تصویر، پویانمایی و فیلم هایی در 

ارتباط با حرکت چرخ دنده ها انتخاب و ویرایش می شوند.
تولیداطالعات: با استفاده از گوگل درایو و سرویس تینگ لینک، 
مطالب جمع آوری شده ویرایش و به اسالید و چندرسانه ای تبدیل می شوند.

اشتراکگذاری: با استفاده از شاد و سرویس اسالید شیر، اسالیدها و 
چندرسانه ای های تولیدشده به اشتراک گذاشته می شوند.

شکل 2 محیط یادگیری ساخته شده توسط یکی از گروه های کالس 
را نشان می دهد. همان طور که قباًل ذکر شد، الزم نیست در ساخت 
محیط یادگیری شخصی از همة عناصر استفاده کرد. برای  مثال، در 
این محیط یادگیری از ابزارهای همکاری گروهی استفاده نشده، چون 
به صورت  فعالیت ها و همکاری گروهی  بوده است که  این  بر  فرض 

حضوری انجام شده اند.

جمع بندی
ایدة ساخت محیط یادگیری با ابزارهای وب 2 می تواند در رشد ذهنی و 
خالقیت فردی و گروهـی دانش آموزان و همچنین ارتقای سواد دیجیتالی 
آن ها بسیار مفیـد باشـد. عناصـر محیط یادگیری شخصی عبارت اند از: 
جستوجو،اشتراکگذاری،نظـموسـازماندادن،تـولید
اطالعات،وهـمکـاریگروهی. اما الزم نیـست محیـط یادگیـری 
شخصی که یادگیرنده می سازد، شامل همة این عناصر باشد. ابزارهای 
وب2 ثابت نیستند. برخی از آن ها ممکن است به مرور غیرفعال شوند و 
برخی رشد و توسعه یابند. بنابراین، معلمان و دانش آموزان باید دانش خود را 
در زمینة انتخاب و به کارگیری ابزارها و سرویس های اینترنت به روز کنند.

پینوشتها
1. Personal Learning Environment
2. Google Scholar
3. Google Books
4. Wikipedia
5. WhatsApp
6. Gmail
7. Yahoomail
8. Instagram
9. Slide Share
10. Microsoft Powepoint
11. PDF
12. Cloud Space
13. VoiceThred
14. Pinterest
15. Pico File
16. DropBox
17. Creately
18. Penzu
19. Prezi
20. Thinglink (www.thinglink.com)
21. Imo
22. Skype
23. PbWorks
24. Wiki
25. Gmail

شکل 1. انواع ساز  و کار حرکتی چرخ دنده ها

تولید اطالعات 
محیط و محتوا

یادگیری 
شخصی

اشتراك گذاری

جست وجوی اطالعات

شکل 2. محیط یادگیری شخصی
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