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  *سید عباس رضوی
  

  چکیده
 روشی جهت بررسی و بازبینی نوآوریهای آموزشی به عنواندر این مقاله از نظریۀ اشاعۀ نوآوریها 

شود  بر مبنای نظریۀ اشاعۀ نوآوریها یک نوآوری ابتدا توسط پیشگامان اقتباس می. استفاده شده است
. گیرد  استفاده از این نوآوری مثبت باشد مورد توجه دیگر افراد نیز قرار میچنانچه نتایج کاربرد و یا

کند شمار افراد باقی مانده که نوآوری را  همچنانکه یک نوآوری افراد بیشتری را به خود جلب می
شود تا اینکه یک نوآوری جدید جای  شود در نتیجه نرخ اقتباس کمتر می اند کمتر می اقتباس نکرده

بررسی تاریخچۀ نوآوریهای آموزشی در چند دهۀ قبل بیانگر این است که . قبلی را بگیردنوآوری 
ای و تلویزیون آموزشی شکلی همچون زنگوله  نمودار اشاعۀ نوآوریهای معروفی همچون آموزش برنامه

از مدتی اند ولی بعد  ای این نوآوریها در اوج اقتباس بوده در واقع در طی یک چرخه در مرحله. اند داشته
نگاهی به نوآوری جدید یادگیری الکترونیکی که چند سالی است ظهور . میزان اقتباس کمتر شده است

ای و تلویزیون  کرده بیانگر پیروی از الگوهایی است که سالها پیش دیگر نوآوریها، آموزش برنامه
های   که پروژهواقعیتی که امروزه در حال آشکار شدن است آن است. آموزشی، تجربه کرده بودند

یادگیری الکترونیکی علی رغم آنکه خیلی زود توجه زیادی را به خود جلب کردند در حال حاضر در 
  .باشند حال افول می

  
  ولوژیــ اشاعۀ نوآوری، یادگیری الکترونیکی، فناوری اطالعات و ارتباطات، تکن:گانکلید واژ

 آموزشی                 

                                                 
1- Diffusion of Innovation 
2- E- learning 

  شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان *
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  مقدمه
ای است که   هتکنولوژی آموزشی حیط

دهد، علت  تغییر و نوآوری در آن زیاد رخ می
تغییر و نوآوری ارتباطی است که این رشته با 

 در اًالبته تغییر و نوآوری صرف. علوم پویا دارد
) تجهیزات و وسایل( حیطۀ سخت افزار

نیست بلکه در بسیاری از ابعاد نرم افزاری 
نیز شاهد تغییرات ) ، فنون و الگوهاهاروش(
که هر چند  طوریه داوم و سریع هستیم، بم

سال یکبار تعریف این رشته دستخوش تغییر 
ی جدیدی که چند ها یکی از پدیده. 1شود می

سالی است ظهور کرده یادگیری الکترونیکی 
مؤلفان و پژوهشگران مختلف تعاریف . است

 لی واند مختلفی از این پدیده ارایه کرده
د در دست تعریفی که مورد پذیرش همه باش

با این حال تعریفهایی که کالرک و . نیست
ارایه ) 2004 (3و رامیزوفسکی) 2003 (2مایر
  کالرک . نظر میرسنده  جامعتر از بقیۀ باند داده

  
                                                 

جدیدترین تعریفی که توسط انجمـن ارتباطـات و          -1
ه شـده عبـارت     تکنولوژی آموزشی برای این رشته ارای     

مطالعه و عمل اخالقی بوسیلۀ ایجاد، کـاربرد        : است از 
و مدیریت فرایندها و منابع تکنولوژیکی مناسب جهت        

 سـی تـی،  ای   آی( تسهیل یادگیری و بهسازی عملکرد 
2006.(  

2- Clark & Mayer  
3- Romiszowski,A.J  

  

و مایر یادگیری الکترونیکی را چنین 
یادگیری که از طریق : کنند تعریف می

، شبکۀ جهانی اینترنت و 4ی فشردههالوح
  :شود میی زیر ارایه هاگی با ویژ5شبکۀ محلی

باشد که با هدف آموزش شامل مطالبی  •
 .مرتبط باشد

 هااز فنون آموزشی نظیر مثالها و تمرین •
 .برای آموزش استفاده کند

مثل کلمات و ای  از عناصر رسانه •
 استفاده ها تصاویر برای ارایۀ مطالب و رویه

 .کند

دانش و مهارتهای جدید مرتبط با  •
 یا عملکردهای هدفهای یادگیری شخصی
 .پیشرفتۀ سازمانی را ایجاد کند

تعریف فوق حاوی عناصر مختلفی در 
چه چیز؟ : یادگیری الکترونیکی است از جمله

  چگونه؟ و چرا ؟
های یادگیری  دوره): what (چه چیز

و ) یعنی اطالعات(الکترونیکی شامل مطالب 
است که به ) ها یعنی رویه( های آموزشی شیوه

  .کنند میکمک یادگیری مطالب 
  

  ریــی یادگیاــه دوره): how(ه ـچگون

                                                 
4- CD- Rom  
5- Intranet  
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کلمات به شکل گفتـار یـا مـتن چـاپ شـده             الکترونیکی از طریق کامپیوتر و با اسـتفاده از         
  از یادگیری الکترونیکی میتعریف منسج. 1 جدول

  
تصاویر نظیر اشکال، عکسها، تصاویر و 

  .شوند متحرک یا تصاویر ویدیویی ارایه می
هـــای یـــادگیری  دوره): why(چـــرا 

الکترونیکی به منظور کمک بـه یادگیرنـدگان        
برای رسیدن به هدفهای آموزشی شخصی یـا        

شـود، بـه طـوری کـه           اجـرا مـی    انجام کارها 
   .موجب پیشرفت نهایی سازمان شود

رامیزوفسکی یادگیری الکترونیکی را در     
جـدول  (قالب یک جدول توضیح داده اسـت    

 در این تعریف تأکیـد شـده کـه یـادگیری            )1
تواند هم فعالیتی انفرادی باشد، هم فعالیتی   می

ــی  ــاری گروه ــا همک ــات . ب ــی ادبی در بررس
بینـیم کـه      یکی به دفعات مـی    یادگیری الکترون 

 فعـالیتی انفـرادی     اًیادگیری الکترونیکی صـرف   
قلمداد میشود و در واقـع تنهـا قـسمت الـف            

گیـرد، حـال آنکـه         مد نظر قرار مـی     1جدول  
تــوان فراتــر از  یــادگیری الکترونیکــی را مــی

مطالعۀ فردی تلقی کرد، و به صورت گروهی        
عـالوه بـر دو بعـد       . نیز آن را در نظر گرفـت      

یــادگیری ) یعنــی مطالعــۀ فــردی و گروهــی(
  :شود  به دوصورت ارایه میاًالکترونیکی عموم

  
 )الف(

  مطالعه انفرادی
کارآموزی مبتنی بر / یادگیری/ آموزش

  )CBI/L/T(کامپیوتر 

 )ب(
   گروهیهمکاری

  ارتباط با واسطه کامپیوتر
)(CMC 

)1(  
  مطالعه پیوسته

)on line(  
  ارتباط همزمان

 )زمان واقعی(

جستجوی اینترنتی، دسترسی به وب 
سایتها برای دستیابی به اطالعات یا 

پیگیری یک ) (دانش یا مهارت(یادگیری 
  )ای جستجوی شبکه

تابلوهای (اتاقهای گپ با وبدون تصویر
کنفرانسهای دیداری ) IRCالکترونیکی 

 شنیداری

)2(  
  مطالعه گسسته

)(off line  
ارتباط غیر 
  همزمان

 )زمان انعطافی(

/ استفاده از درس افزار کامپیوتر شخصی
مواد آموزشی از اینترنت برای  دانلود

مواد یادگیری  دانلود(مطالعه فردی آتی 
LOD( 

ارتباط غیرهمزمان بوسیله پیک 
ث وگفتگو یا الکترونیکی، فهرستهای بح

یک سیستم مدیریت یادگیری 
)WebCT ؛black boardو غیره .(  
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بـه صـورت    . 2،  1به صورت پیوسـته   . 1
  .2گسسته

): 3ارتباط همزمـان  ( به صورت پیوسته     -1
یادگیری به صورت پیوسته است کـه         هنگامی  

ارتباط با منابع یادگیری و با افراد به صـورت          
ــه صــورت واقعیــس  معمــوالً. تهمزمــان و ب

اینترنت ابزاری است که ما را مستقیم به منابع         
در صـورتی   . سـازد   و افراد مختلف متصل می    

 به مطالعه و    اًکه در مطالعۀ پیوسته، فرد شخص     
جستجوی منابع و پایگاههای اطـالع رسـانی        
بپردازد، مطالعه به صـورت انفـرادی خواهـد         
بود، ولی چنانچه فـرد از طریـق اینترنـت بـه            

 گپ و گفتگو وارد شود و با دیگـران          اتاقهای
ــات    ــادل اطالع ــه تب ــروه داده و ب ــشکیل گ ت
 بپردازد، مطالعه بـه صـورت گروهـی قلمـداد     

   .خواهد شد
ــسته   -2 ــورت گسـ ــه صـ ــاط ( بـ ارتبـ

نوع دیگر یادگیری الکترونیکی    ): 4غیرهمزمان
چنانچـه  . مطالعه بـه صـورت گسـسته اسـت        

یادگیرنــده بــا اســتفاده از یکــسری لوحهــای 
 تهیـه شـده و یـا از         ۀ آموزشی کـه قـبالً     فشرد

 از اینترنت دانلود    طریق مواد آموزشی که قبالً    
 به مطالعـه بپـردازد، مطالعـه بـه          اًکرده شخص 

                                                 
1- Online 
2- Offline   
3- Synchronous   
4- Asynchronous   

حـال  . گردد  صورت گسستۀ انفرادی تلقی می    
اگــر از طریـــق پـــست الکترونیکـــی و یـــا  

نظرخواهی و سیـستمهای    فهرستهای بحث و    
العـات  مدیریت یادگیری به تبادل دانش و اط      

بــا افــراد بپــردازد، مطالعــۀ گســستۀ گروهــی 
  .شود قلمداد می

 جهت تبیـین مطلـب      اًاین جداسازی صرف  
ــه اســت  ــادگیری . صــورت گرفت ــع ی در واق

الکترونیکی همیشه ترکیبی از مطالعۀ انفـرادی       
 پیوسته  به صورت و گروهی است و همچنین      

تـوان   مـی  مـثالً . گیـرد  مـی و گسسته صورت    
نیکـی را از فعالیتهـای      دروس یادگیری الکترو  

بعـد  .  تشکیل داد  1متعدد چهار بخش جدول     
 از تعیین محتوای آموزشی، یـادگیری معمـوالً       

شود که شـامل     میبا یک تمرین انفرادی آغاز      
ــای    ــد پایگاهه ــف و بازدی ــک تکلی ــام ی انج

یادگیرنـده از ایـن طریـق بـه         . مقدماتی است 
جــستجوی اطالعــات مربوطــه در شــبکه    

بایـد توسـط     مـی ات حاصله   اطالع. پردازد می
بعـد از   . یادگیرنده بازسـازی و تفـسیر گـردد       

تبدیل اطالعات به دانـش فـردی، یادگیرنـده         
ایـن مرحلـه   . باید آنها را با دیگران مبادله کند      

تعاملی و در   به صورت    معموالً) مبادلۀ دانش (
در بافـت   . شـود  مییک محیط گروهی انجام     
ه یـک    ایـن مرحلـ    اًیادگیری الکترونیکی غالبـ   

. محیط بحث و گفتگـوی غیرهمزمـان اسـت        
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ی هاتـوان از طریـق کنفرانـس       میعالوه بر این    
بـه  ) ــ ب  1( ی گـپ  هـا   الکترونیکی و جلسه  

 همزمـان بـه صـورت     تبادل دانش با دیگـران      
  .نیز پرداخت) زمان واقعی(
  

  اشاعه  مینظریۀ عمو
پیش از بررسی رابطۀ بین یادگیری 

ی، ابتدا بهتر الکترونیکی با نظریه اشاعۀ نوآور
هنگام . است نظریۀ اشاعه را تبیین کنیم

مطالعۀ نظریۀ اشاعه این حقیقت بسیار مهم را 
باید مدنظر قرار داد که نظریۀ اشاعۀ نوآوری، 

 واضح، منسجم و جامع نیستای  نظریه
یکی از دالیل عدم انسجام ). 1997 ،1ساری(

 این است که مطالعۀ هانظریۀ اشاعۀ نوآوری
نوپا است، و ای   حیطهاًوری تقریباشاعۀ نوآ

یی ها  از مجموعه نظریهاًاین رشته اساس
ی مختلف با انجام ها تشکیل شده که در رشته

مطالعاتی بر روی فرایند نوآوری شکل 
یکی از کسانی که به تلفیق مهمترین . اند گرفته
ی پژوهشی پرداخته و دست به تدوین ها یافته
وری زده اورت یی مرتبط با اشاعۀ نوآها نظریه

راجرز در کتاب کالسیک . باشد می 2ام راجرز
 که ویرایش چهارم اشاعۀ نوآوریهاخود بنام 

آن نیز صورت گرفته به بررسی پژوهشهای 
                                                 
1- Surry 
2- Rogers  

راجرز، ( مختلف مرتبط پرداخته است
یی که راجرز بیان ها از بین نظریه). 1995
 : نظریه اشاعۀ بیشترین کاربرد را دارند4کرده 

ـ 2گیری در مورد نوآوری،  میمـ فرایند تص1
ـ ویژگیهای 4ـ نرخ اقتباس، 3نوآوری فردی، 

  .ادراکی
  
  3گیری در مورد نوآوری  فرایند تصمیم.1

گیری در مورد  نظریۀ فرایند تصمیم
نوآوری بیانگر این موضوع است که اشاعۀ 

دهد و  میفرایندی است که در طی زمان رخ 
رایند مراحل ف. باشد می مرحلۀ مجزا 5دارای 
 کسب دانش، .الف :گیری عبارتند از تصمیم

. گیری، ت تصمیم. متقاعد شدن، پ. ب
بنابراین نظریه، اقتباس . ییدأت. بکارگیری، ث

باید ابتدا در مورد  میکنندگان یک نوآوری 
نوآوری اطالعاتی کسب کنند و نسبت به 

مورد  محاسن نوآوری متقاعد شوند، سپس در
یری نوآوری تصمیم اقتباس و اجرای یا بکارگ

یید مجدد یا أت( ییدأنهایت به ت در بگیرند، و
  .اقتباس نوآوری بپردازند )رد

  
  4 نوآوری فردی.2

  هــد است افرادی کـمعتق) 1995(راجرز 
                                                 
3- Innovation Decision Process 
4- Individual Innovativeness 
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زمینۀ نوآوری را داشته باشند، زودتر از 
افرادی که فاقد زمینۀ نوآوری هستند یک 

 1شکل . نوآوری را اقتباس خواهند کرد
نوآوری فردی و درصد ای   زنگولهتوزیع

. دهد میاقتباس کنندگان را در هر طبقه نشان 
این . یک سوی توزیع نوآوران قرار دارند در

بوده و پیشگامانی هستند که  عده خطرپذیر
یک نوآوری را بسیار زودتر از جریان اشاعه 

سوی دیگر توزیع کسانی . کنند میاقتباس 
 یک نوآوری قرار دارند که در برابر اقتباس

   .دهند میتا اواخر چرخۀ اشاعه مقاومت نشان 

  

  
  1ـ نرخ اقتباس3

کاربرد اشاعه، نظریۀ نرخ  سومین نظریۀ پر
نظریۀ نرخ اقتباس بیانگر این . اقتباس است

است که نوآوریها در طی زمان بر طبق 

                                                 
1- Rate of Adoption  

رش شکل گست) اس(s الگویی شبیه منحنی 
نرخ اقتباس بر این فرض استوار . یابند می

است که یک نوآوری یک دورۀ زمانی 
کند سپس رشد  میآهسته و کند را طی 

د و در نهایت یک دورۀ رشد کن میتدریجی 

  .باشد منحنی زنگوله شکل بیانگر طبقات نوآوری فردی و درصد هر طبقه می.1شکل

  نوآوران
5/2%   

اقتباس کنندگان 
  %5/13 پیشگام

  اکثریت ابتدایی
34%  

 اکثریت نهایی
34% 

 %16پسگامان
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  .  آمده است2 مانند در شکلsاقتباس از نحوۀ ای  نمونه.کند می سریع را تجربه اًنسبت

  
  نرخ اقتباس نوآوری در طول زمان. 2 شکل

  
همچنین در پی دورۀ رشد سریع، نرخ 

شود و در نهایت  اقتباس به تدریج تثبیت می
  .یابد کاهش می

  
  1ـ خصوصیات ادراکی4

نظریۀ خصوصیات ادراکی بیانگر این 
است که افرادی که شرایط اقتباس یک 

 5نوآوری را دارند یک نوآوری را بر مبنای 
کنند، این ویژگیها  میژگی ارزشیابی وی

، 3، مشاهده پذیری2آزمون پذیری :عبارتند از

                                                 
1- Perceived Attributes 
2- Trialability  
3- Observability  

. 6 و سازگاری5، پیچیدگی4مزیت نسبی
نرخ اشاعۀ یک   میبنابراین نظریه، هنگا

یابد که افرادی که شرایط  مینوآوری افزایش 
اقتباس یک نوآوری را دارند به این نتیجه 

بل از ـ ق1 توان میبرسند که نوآوری را 
ـ 2 اقتباس، در یک محدوده آزمایش کرد،

 نسبت به -3نتایج آن را بتوان مشاهده کرد،
دیگر نوآوریها یا وضعیت موجود مزیت 

ـ پیچیدگی زیادی نداشته 4 داشته باشد،

                                                 
4- Relative Advantage  
5- Complexity  
6- Compatibility 

 زمان

  رشد سریعدوره

س کنندگان
شمار یا درصد اقتبا
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ـ با ارزشها و فعالیتهای موجود 5 باشد، و
  ).1995 راجرز،( سازگار باشد

  
  

  

 1960عرضه شده در بازار بریتانیا در طول دهۀ ای  ندۀ تعداد عناوین آموزش برنامهشمار فزای. 3شکل
  )1972اقتباس از رامیزوفسکی، (

  

  نوآوریهای آموزشی
بررسی تاریخچۀ تکنولوژی آموزشی 
بیانگر ظهور نوآوریهای مختلف است که در 

ای ظهور کرده، گسترش یافته و بعد از  دوره
ا با نوآوری آموزش ابتد. اند مدتی افول کرده

ای  آموزش برنامه.  شروع کنیم1ای برنامه
اساسی و  به عنوان یک نوآوری 1960دهۀ در

مهم در حیطۀ تکنولوژی آموزشی قلمداد 
وبی روی ــذاری خــگ ایهـرمــد و ســش می

ای صورت گرفت  های آموزش برنامه پروژه
                                                 
1- Programmed Instruction  

در یک پژوهش که ). 2004رامیزوفسکی، (
 صورت گرفت 1970ا  ت1960بین سالهای 

ای در  تعداد واقعی عناوین آموزش برنامه
معرض فروش بازار بریتانیا مورد بررسی قرار 

نموداری که از ). 1972رامیزوفسکی، (گرفت 
 3تعداد این عناوین بدست آمده در شکل 

  .نمایش داده شده است
ودار پیداست ــن نمــهمچنانکه از ای

ده است، یک سیر را طی کرای  آموزش برنامه
ک اند  ای ابتدا تعداد عناوین آموزش برنامه

صورت جهشی اوج گرفته و بعد از ه سپس ب
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مدت کوتاهی به همان سرعتی که اوج گرفته 
کند و در نهایت در حدی بسیار  میسقوط 

این فرایند صعود، اوج . شود میپایین متوقف 
ی در ـــــو سقوط، در مورد تلویزیون آموزش

  
  

  تعداد کلی پایگاههای پخش تلویزیون آموزشی فعال در آمریکای التین بین سالهای. 4شکل
  )1980اقتباس از تیفین،( 1978 تا 1958

 1950مدارس ایاالت متحده بین سالهای 
این پدیده در مورد .  نیز صادق است1960تا 

تلویزیون آموزشی توسط چندین پژوهشگر 
 مورد بررسی قرار 1ان تیفیناز جمله ج

                                                 
1- Tiffin  

های تیفین،  بر اساس یافته. گرفته است
الگوی مشابهی از فرایند صعود، اوج و 
سقوط در دیگر کشورها نیز قابل رؤیت 

های پژوهش   برخی داده4در شکل . است
تلویزیون آموزشی در جان تیفین بر روی 

 سال

ش تلویزیون آموزشی در آمریکای
تعداد کلی پایگاههای پخ

 
التین
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کشورهای آمریکای التین نشان داده شده 
  .است

 :تحت عنوانای  مقالهنمودار فوق در 
ققنوسی در آمریکای  :تلویزیون آموزشی"

عنوان مقاله . منتشر شد )1980 تیفین،( "التین
به موضوعی اشاره دارد که از اثر صعود، 
سقوط، ثبات و باز پیدایی برگرفته شده است 
و ابتدا در ارتباط با تلویزیون آموزشی در 

تیفین . ایاالت متحده مورد مطالعه قرار گرفت
ققنوس قیاس ای  این پدیده را با پرندۀ افسانه
 دوباره میرد و میکرده است که بوسیلۀ آتش 
ی ها پدیده. شود از خاکستر خود متولد می

و ای  تلویزیون آموزشی، آموزش برنامه
ی آموزشی نیز با هاتعدادی دیگر از نوآوری

  .ققنوس ارتباط دارند
  

  یادگیری الکترونیکی
 ظهور کرده اًاز جمله نوآوریهای که اخیر

حیطۀ تکنولوژی آموزشی جایگاهی پیدا  و در
بر اساس . نیکی استکرده یادگیری الکترو

 در طی چند سال اخیر هابرخی از گزارش
یادگیری الکترونیکی تبدیل به صنعتی رو به 
رشد در آموزش و پرورش، صنعت و تجارت 

 تنها در ایاالت متحده 2000در سال . اند کرده
 میلیارد دالر صرف یادگیری 2/1شرکتها 

ی هااما طبق پیش بینی. الکترونیکی شده است
کنولوژی و یادگیری بزرگساالن کمیسیون ت

 23 این مقدار به 2005رود تا سال  میانتظار 
کمیسیون ( میلیارد دالر افزایش یابد

؛ 2002 تکنولوژی و یادگیری بزرگساالن،
آموزش عالی نیز در ). 2002 ،1زنگر و اوهلین

ی ها سالهای اخیر شاهد رشد فزایندۀ پروژه
 یادگیری الکترونیکی بوده است و آمارها

 درصد از 58حاکی از آن است که 
 به ارایۀ 1998دانشگاههای آمریکا در سال 

 الکترونیکی به صورت  ساله 4و  2ی ها دوره
 84 به 2002این آمار در سال . اند پرداخته

  ).1999 ،2کارنویل( درصد رسیده است
شواهد مربوط به افزایش فزایندۀ 

ی یادگیری الکترونیکی فراوانند که ها پروژه
  .یۀ آنها خارج از حیطۀ این مقاله استارا

ی ها وجود گسترش فزایندۀ پروژه با
یادگیری الکترونیکی، واقعیت آن است که 

ی یادگیری الکترونیکی به همان ها پروژه
یابند، با  میسرعتی که اوج گرفته و گسترش 

بسیاری از . شوند میشکست مواجه 
ی معروف و گستردی پیشگام با ها پروژه

 و هر روز ادبیات اند ه شدهشکست مواج
ی ها روژهـکست پـورد شـی در مـپژوهش

                                                 
1- Zenger &Uehlein 
2- Carnevale 
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 .یادگیری الکترونیکی در حال افزایش است
گروه فوستر در یک بررسی ).2004، 1وودیل(

 درصد از کارکنان شرکتها تمایلی 68دریافتند 
های الکترونیکی از خود  به ثبت نام در دوره

 ).2003، 2دوبلین و کراس(دهند  نشان نمی
 80 تا50 در پژوهشی دریافت که بین 3دلیو

های الکترونیکی  درصد از افرادی که در دوره
ثبت نام کرده بودند، هرگز موفق به اتمام 

گرین ایجل ). 2000دلیو، (دوره نشدند 
های  نرخ افت تحصیلی در دوره) 2002(

  درصد گزارش کرده است،70الکترونیکی را 
های  هحال آنکه نرخ افت تحصیلی در دور

  . درصد است15حضوری 
مرکز ماسی از جمله مراکزی است که در 
زمینۀ یادگیری الکترونیکی پژوهش و مطالعه 

کند و سالیانه کنفرانسهای مختلفی را  می
 در کنفرانسی به 4کند، ، آلن واگنر برگزار می
های پژوهش خود در زمینۀ  ارایۀ یافته

های یادگیری الکترونیکی پرداخت، وی  پروژه
در این کنفرانس نموداری ارایه کرد که بیانگر 
فرایند صعود، اوج و سقوط نوآوری یادگیری 

  ).5شکل(الکترونیکی است 
موفقیتها و (  برخی وقایع کلیدی5در شکل 

در تاریخچۀ یادگیری الکترونیکی ) ناکامیها
                                                 
1- Woodill 
2- Dubline &Cross 
3- Delio 
4- Wagner 

نشان داده شده است که به عنوان یک 
نوآوری متداول هنوز در فرایند اشاعه و 

وقایع موجود در نمودار بیانگر . باس استاقت
صعود و مشهور شدن چشمگیر  ظهور،
های یادگیری الکترونیکی است که  پروژه
 تغییر آهنگ داده و با سقوطی تند همراه اًاخیر

 های کمی اندازه  توان البته نمی. بوده است
ارائه شده توسط آلن واگنر را دقیق شمرد  

های  د پروژهتوان پی بر ولی با این حال می
یادگیری الکترونیکی که زمانی از مشهوریت 

اند امروزه  و گستردگی زیادی برخوردار بوده
  .برند در حالت افول بسر می

  کامال5ً و4،3شباهت نمودارهای اشکال 
 هر سه نمودار بیانگر سه واضح است، اوالً

نوآوری عمده در حیطۀ تکنولوژی آموزشی 
باال   ر به آرامیدوم اینکه هر سه نمودا است و

ای داشته و تنها  رفته وسپس سعود خیره کننده
بعد از مدت کوتاهی با همان سرعتی که اوج 

این نمودارها با . کنند گرفته سقوط می
نموداری که راجرز در مورد اشاعۀ نوآوریها 

  .ارایه کرده است شباهت دارد
معتقد است یک نوآوری ) 1995(راجرز

ر ابتدا به تدریج و در جامعه یا گروهی بهنجا
مندان و اقتباس کنندگان  توسط عالقه  به آرامی
چنانچه  شود و سپس  اتخاذ می5پیشگام

                                                 
5- Early Adopters   
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نوآوری سودمند به نظر آید نرخ اقتباس بیشتر 
نوآوری سطح  این حال همچنانکه با. شود می

سازمانهایی  افراد و اندک  کند می بازار را پر
  گسترش انوآوری ر کنند تا یــدا مــتمایل پی

  
  ). http://www.masie.com:اقتباس از آلن واگنر( برجستگی چرخۀ یادگیری. 5شکل 

  
  )1995اقتباس از راجرز، (مقایسۀ دو نوع اشاعۀ نوآوری  .6 شکل
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در نتیجه نرخ اقتباس شروع به افول . دهند
وری برای یک نوآاگر چنین شرایطی . کند می

بوجود بیاید، نمودار آن صورت زنگوله شکل 
گیرد، اما با این فرض که همۀ  خود میه ب

اقتباس کنندگان اولیه یک نوآوری به کاربرد 
 اعۀــوداری که از اشـه دهند، نمـنوآوری ادام

.  خواهد داشتsآید شکل  نوآوری بوجود می
  این دو نوع اشاعۀ نوآوری با6درشکل 

  .اند دهیکدیگر مقایسه ش
 تجارب تلویزیون آموزشی در 7در شکل 

ایاالت متحده و نوآوریهای دیگر ارایه شده 
  اشاعۀ  یک نوآوری را ) 1980(تیفین. است
  

 مرحلۀ اول: رده استـم که تقسیــ مرحل3به 
شور و نشاط اولیۀ پرواز ققنوس بسمت 

 نشاط اقتباس کنندگان پیشگام شور و. آسمان
یت گستردۀ گذاری و حما منجر به سرمایه

شود که انتظار دارند  میسهامداران مختلفی 
مرحلۀ دوم . سود زیادی بدست آورند
به دلیل اینکه . بازگشت ناگهانی به زمین

منابع مورد   در دستیابی به سود وها پروژه
گذاران  انتظار ناتوانند، سهامداران و سرمایه

دارند  میگذاری بر  دست از حمایت و سرمایه
شود  می به خورشید نزدیک و ققنوس آنقدر

.ی خورشید شودها تا اینکه خوراک شعله

  

   این الگو در بسیاری از نوآوریهای آموزشی مصداق دارد. الگوی معمول اشاعه. 7شکل 
).1980برگرفته از تیفین،(
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مرحلۀ سوم بازپیدایی آرام و معین ققنوس از 
 متخصصان و خالقان. خاکستر خویش است

برند و  نوآوری به اشتباهات خود پی می
اندازه که آنها شوند که جهان به آن  متوجه می
 نیستمنظم بینی و  کردند قابل پیش فکر می

ایشان در ). 2003 ،1استولترمن نلسون و(
ی جدید و نوین نه تنها ها یابند که پروژه می
ریزی شوند، بلکه  بایست به خوبی برنامه می

فوایدی عملی در پی رود  میاگر انتظار 
ای   ماهرانهبه صورتداشته باشند باید 

  .اجرا شوند مدیریت و
  

  گیری بحث و نتیجه
ــت و   ــان نوآوریهاس ــروز جه ــان ام جه

بـه  موفقیت کشورها بطـور کلـی و سـازمانها          
ــاربرد و  صــورت ــق، ک ــرو خل  خــاص در گ

بـسیاری از سـازمانها     . مدیریت نوآوریهاسـت  
ما در اجرا و    زنند، ا  میدست به خلق نوآوریها     

مدیریت آن با چالش مواجه بوده و قـادر بـه           
پدیــدۀ . بهــره بــرداری از مزایــای آن نیــستند

یـــــادگیری الکترونیکـــــی از آن جملـــــه 
نوآوریهاست که هنوز در بسیاری از کـشورها   

. در حـال اقتبـاس اسـت      ای    و سازمانها پدیده  
ک مشکالت  اند   متاسفانه حتی در همین مدت    

                                                 
1- Nelson & Stolterman 

ن را ملـزم کـرده کـه        نمایان شـده و مـسؤوال     
نیمـه  بـه صـورت     آموزشهای الکترونیکـی را     

). 1383 عـصر ارتبـاط،   (حضوری ارایه دهند    
واقعیت آن است که که صنعت روبه رشـدی         
که در چند سال اخیر سروصدای زیـادی بپـا          
کرده بیش از آنکه یادگیری الکترونیکی باشد،       

ـ .  بوده اسـت   2تجارت الکترونیکی  عبـارت  ه  ب
ــه ــر تهی ــد بهت ــروژهکنن ــا گان پ ــادگیری ه ی ی

جــای بهینــه ســازی فراینــد ه الکترونیکــی بــ
یادگیری، بازگشت سرمایه را محور کار خود       

 تهیــه کننــدگان چنــین اًعمومــ. انــد قــرار داده
یی بــا فراینــد آمــوزش و یــادگیری هــا پــروژه

 پـایین تهیـۀ     اًآشنایی ندارند و با هزینۀ ظـاهر      
که شوند   میی الکترونیکی مواجه    ها  مواد دوره 

آنها را جهت جلب و جـذب مـشتری بیـشتر           
این موضوع در کشورهایی که     . کند میترغیب  

تقاضا برای آموزش عالی بیشتر است رقابـت        
بیشتر و سـود بیـشتری را بـرای آنهـا در پـی              

پژوهـشی در   ای    در مقالـه  ) 1998 (3ناها   .دارد
ی یادگیری غیرهمزمـان اظهـار      ها  مجلۀ شبکه 

  :کند می
لی همچــون تقاضــای تلفیــق عــوام ... "

، هـا   دسترسی و دستیابی بـه آمـوزش، هزینـه        
ــار،    ــای کـ ــادگیری در محیطهـ ــاربرد، یـ کـ
                                                 
2- E-business 
3- Hanna 
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 به صورت  ی نوین و دیگر عوامل،      ها  آوری فن
در حال تغییر محیط آموزش عـالی       ای    فزاینده
این عوامـل شـرایط را بـرای حـضور          . هستند

سـازد کـه     مـی سازمانهای جدید رقیب فراهم     
 و با دانشگاههای سنتی در       با یکدیگر  اًمستقیم

جذب دانشجو و یادگیرنـده رقابـت خواهنـد         
  ".کرد

 ی جدیـد  هـا آوری عالوه پیشگامان فن  ه  ب
بدلیل شوق و اشتیاق فراوانی که دارند، موفق        

شوند حمایت و سـرمایۀ قابـل تـوجهی از      می
بخشهای دولتی و خصوصی دریافت کننـد و        

. ی خود بکار ببرنـد    ها  این سرمایه را در پروژه    
 و  انـد   اما این پیشگامان هم خیلی کـم تجربـه        

آوری جدید متکـی هـستند و      هم خیلی به فن   
  . بینند میهمه چیز را در سخت افزار 

ی آموزشـی گذشـته     هـا یتجربۀ تکنولوژ 
دهـد اقتبـاس و کـاربرد نوآوریهـای          مینشان  

جدید بدون توجه به نیازسنجی دقیق محلـی،        
ر توجه به کاربردهای آموزشـی آنهـا و محـو         

قرار دادن یادگیری، بجز هزینه، اتالف وقـت        
و افت تحصیلی بـاال نتیجـۀ دیگـری در پـی            

  .ندارد
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