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  چکيده

بدين منظور، ابتدا مشکالت فراروي موسسات . هاي چندگانه در اثربخشي نظام آموزش الکترونيکي بررسي شده است در اين مقاله، جايگاه هوش :مقدمه

 رسد که استفاده از نظر مي به. هاي چندگانه معرفی شده و سپس به معرفي الگو پرداخته شده است آموزشي الکترونيکي، نحوه کار تيمي و مفهوم هوش

  .ها در اين نوع موسسات که مديريت منابع انساني را به عهده دارند، مفيد باشد هاي چندگانه در ايجاد و ترکيب نيروهاي کاري تيم هوش

متحدانه، گيري افزايي از طريق فعاليت تکميلي و با جهتبا توجه به ساختار و ماهيت فعاليت در موسسات آموزشي الکترونيکي، اعضا با هم: گيرینتيجه

عبارتي ماهيت سازماني مؤسسات آموزشي الكترونيكي به وجود ساختارهاي سيستمي مشخص  به. توانند تکاليف و وظايف محوله را بهتر انجام دهندمي

در حالت معمول،  هيچکدام از اين اجزاي نظام آموزش الکترونيکي،. توان در طراحي و تحقق چنين سيستمي، آنها را ناديده گرفتنيازمند است که نمي

از ديگر واحدها  هاي انفرادي بدون دريافت کمک آميز براي هر بخش در فعاليت در واقع امکان عملکرد مؤثر و موفقيت. کنندطور منفرد کار نمي به

. هاي متنوع و بسياري باشند هارتنمايد تا داراي مهايي را مجبور مي ها در اين رويکرد سازماني، کارکنان چنين سازمان کوشي فعاليت هم. غيرعملي است

   .هاي هوش چندگانه در کار تيمي سنگ بناي کيفيت نتايج و خدمات است ها و توانمندي کارگيری گسترده مهارت به

  هاي چندگانه، کار تيميهاي چندگانه، کار تيميآموزش الکترونيکي، هوشآموزش الکترونيکي، هوش :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: The role of multiple intelligences in effectiveness of e-learning has been investigated in this 

study. For this purpose, first, the problems of e-learning institutions, the teamwork method and the meaning of 

multiple intelligences are introduced and then, the model has been represented. It seems that using multiple 

intelligences in creation and composing the work forces can be beneficial in institutions that are responsible for 

management of human resources. 

Conclusion: Considering the structure and nature of activity in e-learning institutions, members can perform 

their duties in a better way by synergizing through supplementary efforts and unified trending.  In other words, 

the organizational nature of e-learning institutions needs determined systematic structures that cannot be 
neglected in designing and realizing such systems. None of the components of e-learning organization can work 

solitary as a routine. In fact, effective and successful functioning for each department’ activities is impossible 

without receiving other departments’ help. Cooperation in activities in this organizational approach will oblige 

the employees to gain a variety of skills. Expansive implementation of skills and abilities of multiple 

intelligences in teamwork will lead to the high quality of results and services.  
Keywords: E-Learning, Multiple Intelligences, Teamwork 
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  مقدمه

دهي و مديريت موسسات يادگيري الكترونيكي در سراسر دنيا، سازمان

در موسسات . دارد) سنتي(سمت و سويي متفاوت با موسسات متعارف 

ها، مديريت و منظور طراحي آرمان يادگيري الكترونيكي، به/تدريس

 هاي هوشمندانهحجم وسيعي از تالش به يابي به اهداف سازمانيدست

اين تصور که کيفيت آموزشي و . هاي فيزيکي نياز استو توانمندي

آموزي در موسسات يادگيري الكترونيكي در مرتبه پرورشي و مهارت

ها و خبري افراد از تالشدوم اهميت است، عمدتا  ناشي از بي

در  است که براي مديريت اثربخش و کارآمد ايهاي پيچيده مهارت

چنين موسساتي، قبل، حين و بعد از ارايه و انتقال آموزش، ضروري 

هاي هاي آموزشي و پرورشي، اثربخشي روشتحوالت در روش. است

ها و يادگيري الكترونيكي را در زمينه تربيت متخصصان، تکنسين

لذا آموزش . استهاي مختلف، بهبود بخشيده گران در حوزهصنعت

الكترونيكي که در حضور آموزش سنتي مرسوم، احساس حقارت 

اي پيدا کرده مندي فزايندهنمود، امروزه احساس اطمينان و جرات مي

مندي، ناشي از افزايش اثربخشي ممکن است که اين جرات. است

تربيتي موسسات آموزش الكترونيكي نسبت به قبل نباشد، بلکه ناشي 

فايده آموزش /ز قبيل مباحث مالي مربوط به هزينهاز داليلي ا

مندي، ممکن است افراد از رغم اين جراتعلي. الكترونيكي باشد

هايي که الزمه فعاليت جهت رسيدن به اهداف چينش دانش و مهارت

هنگام تهيه . در موسسه آموزش الكترونيكي است، آگاه نباشند

گيري نياز به جهتدليل اهميت و به اوتوپيترزچهارچوب نظري، 

ها و عمليات موسسه آموزش سوي توليد انبوه آموزش، فعاليت به

. يکسان فرض نمود هاي صنعتيالكترونيكي را با مديريت سازمان

هاي موسسات آموزش الكترونيكي نظير تعداد زياد برخي از ويژگي

، )مواد خام(و به تبع آن توليد انبوه مواد آموزشي ) مشتريان(فراگيران 

و اصول راهنمايي و حتي عمليات ) فراگيران(دسترسي انبوه مراجعان 

، سبب شده ]١[کنترل کيفيت و تعيين کيفيت در مقياس وسيع و غيره 

  . هاي صنعتي شونداست که اين موسسات شبيه سازمان

طور گسترده، تنوع اين الگوي عمليات، آگاهانه يا ناآگاهانه، اما به

هاي موسسه ا براي اثربخشي فعاليتهاي نيروي انساني رويژگي

هدف اين مطالعه آن است که اهميت و . نمايدالكترونيكي الزامي مي

هاي چندگانه را در فرآيند سازماني با تمرکز ويژه بر ارتباط هوش

  .موسسات آموزش و يادگيري الكترونيكي بررسي نمايد

  
  نظام آموزش عالي عصر جديد

غرق در مشکالت مربوط (شان يموسسات آموزش عالي در شکل کنون

، قادر به تدارک آموزش کيفي، )به دسترسي، کارآيي دروني و بيروني

مقدار زيادي از ها بهنامنرخ ثبت. ويژه در دنياي در حال تحول نيستندبه

ظرفيت ممکن موسسات يادگيري سنتي پيشي گرفته است و اغلب 

شرايط، انگيزه و  اين. اندمحتواهاي آموزش، قديمي و نامناسب شده

نيروي محرکه قوي براي نظام يادگيري الكترونيكي جهت تدارک 

  .آموزش در سرتاسر جامعه جهاني را فراهم کرده است

هاي مردم به درک مزيت گيران حکومتي و تودههمچنان که تصميم

فايده؛ دسترسي همگاني، آسان /ذاتي نظام يادگيري الكترونيكي هزينه

شوند، تر نايل ميتر و مناسبآموزشي کيفي موقع، محتوايو به

داري در بين طور معنيمشتريان دايمي نظام يادگيري الكترونيكي به

شدن ساختار اين تحول باعث حجيم. يابدها افزايش ميتمامي مليت

نسبت به نظام  وبريانرويکرد  سازماني شده است که با استناد به

ورفردريک تيلسازماني و اصول مديريتي 
. قابل توضيح و توجيه است 

شد و مديريت يادگيري يادگيري صنعتي /بنابراين، الگوي تدريس

هاي علمي و کالسيک  اين نظريه الكترونيكي، در تقابل با پيشينه

گيري، اگرچه هر سيستم در حال شکل. مديريت سازماني، شکل گرفت

ها ، چالشهمراه دارد، اما در عوض اين هاي سيستمي خود را بهچالش

يابي به حل مسايل را بهبود دهد که دستاساسي را شکل مي

سمت در مديريت آموزش الكترونيكي، پارادايم تغيير به. بخشد مي

خاطر ماموريت محوله به تحول فرهنگ سازماني جديد وجود دارد و به

ها و چنين موسساتي درخصوص جذب يادگيرندگان و نيز ايجاد دوره

هاي متنوع فراگيراني که از نظر مکان، زمان، گروهآنها به  ارايه

هاي يادگيري اوليه و نيازهاي آموزشي جديد پراکنده هستند، در مهارت

  .پذيري زيادي وجود دارداين تحول انعطاف

هايي ارايه دهند که از نظر رود همه موسسات، دورهدرنتيجه، انتظار مي

. قابل پرداخت؛ باشددسترسي، جهاني؛ ماهيت، تعاملي و هزينه، 

طور خودکار به شدن آموزش در قرن بيست و يکم، بهجهاني

هاي ريزي درسي، محيطبرنامه) سازيالملليبين(شدن المللي بين

. اي منجر شده استو چندرسانه يادگيري چندزباني، چندفرهنگي

ريزي يابي به اين اهداف آموزشي گسترده، فرآيند طرحمنظور دست به

يعني . اي الهام گيردو تعيين اهداف بايستي از ديدگاه چندرشتهآرماني 

مديريت و رهبري موسسه آموزش الكترونيكي بايستي محصول 

هاي مشارکتي باشد که بيشتر از هر زمان قبل با کوشي و تالش هم

اين موضوع بر اين فرض استوار . باشند شدههم هماهنگ و يکپارچه 

تدريس / ، براي موسسات يادگيريهاي چندگانهاست که نظريه هوش

عنوان تنها مناسب و شايسته بلکه بهالكترونيكي در سرتاسر جهان، نه

  .يک ضرورت است

هاي آموزشي و محل کار در حال دگرگوني و تحول هستند مجموعه

هاي نيروي کار در اين پويايي، ها و تواناييبنابراين تنوع مهارت ].۲[

ريزي ويژه در زمينه طرححيط سازماني بهگوناگوني و تغييرات مداوم م

هاي سازماني امري ها و انجام وظايف و تکاليف در اغلب بخشآرمان

ويژه هاي آموزشي سازماني امروزي بهدر نظام]. ٥، ٤، ٣[ضروري است 

ها و در موسسات يادگيري الكترونيكي، داشتن انبوهي از مهارت

اجتماعي رقابتي که آموزش هاي مناسب جهت ورود به محيط قابليت

اين . ناپذير آن است، ضروري استعالي قرن بيست و يکم جزء جدايي

هايي از يابد که مامورين استخدام در چنين سازمانامر زماني تحقق مي
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هاي متنوع و موثرترين ابزارهاي توسعه آگاه ها و توانايينياز به مهارت

مقاصد موسساتي همچون يابي به اهداف و باشند و از آنها در دست

  .برداري نمايندنظام يادگيري الكترونيكي بهره

هاي يادگيري الكترونيكي، ارايه با توجه به تکثر در الگوي فعاليت

دادهاي فني الزم براي کارآيي نظام از ها و نيز درونها و برنامهدوره

هاي اطالعاتي و ارتباطاتي يک ضرورت هاي فناوريطريق زيرساخت

ها، ديگر همانند گروه/ها يا تيمنيروهاي ازکارافتاده در مجموعه. است

مفهوم نيروي کار، ساليان . توانند موجود باشندموسسات متعارف نمي

تنها در ارتباط با افزايش تعداد افراد اقليت براساس متمادي است که نه

هاي فردي نژاد، قوميت، مليت يا جنسيت بلکه حتي براساس تفاوت

هاي کاري و هاي زندگي، حوزههاي تربيتي، سبکسن، زمينه مبتني بر

هاي چندگانه و ديگر ابعاد متعدد، تحول پيدا کرده مسئوليتي، هوش

  ]. ٦، ٣[است 

  

  ها گروه/گيري تيمشکل

شود که در حال تعامل و عنوان دو يا چند فرد تعريف ميبه، گروه

اي، کار ويژه يابي به اهدافوابستگي دروني با يکديگر براي دست

اي متشکل از افراد با عنوان مجموعهبه در حالي که تيم]. ٧[کنند  مي

شود که براي اهداف مشترکي متعهد هاي مکمل تعريف ميمهارت

اند و متقابال  براي اجراي مجموعه اهداف يا تکاليف مسئوليت شده

و  يافته، بايستي نتايجي بهترشکلبنابراين تيم منسجم و خوب. دارند

توانند کوشي، اعضا ميخاطر وجود همزيرا به. بار آوردبيشتر از گروه به

گيري متحدانه، تکاليف و وظايف از طريق فعاليت تکميلي و با جهت

شود که بنابراين توصيه مي]. ٨[را بهتر انجام دهند ) در دست(سر راه 

نه در ها و براي موسسات يادگيري الكترونيكي، نيروي کار در قالب تيم

کار گرفته شوند، تا بيشترين توانايي کار دسته جمعي با ها بهقالب گروه

  .ديگران، برايشان فراهم شود

دهند وقتي افراد شايسته و واجد شرايط ها و نظريات نشان ميپژوهش

کنند و نيز هاي گوناگون در کارهاي تيمي مشارکت ميبا ويژگي

گيرد، در مقايسه با قرار ميها و ابزار کافي در اختيارشان روش

ها، جايي که هاي افراد در گروههاي انفرادي افراد عضو يا تالش تالش

هاي فردي خودشان، مسئوليت انفرادي دارند، نتيجه اعضا براي بخش

هاي تيمي، البته، در کنار تفاوت]. ٨[آورند بار ميبهتر و بيشتري به

عملکرد تيم را تحت تاثير داري ساختار آرايش تيمي نيز در حد معني

مرحله  ٥گيري و تحول گروه، در شکل  تاکمن .دهدقرار مي

عملکرد، وقفه و رکود را شناسايي  ،زايي، هنجاريابيگيري، آشوب شکل

گيري، را به چهار مرحله شکل تاکمنالگوي  الو ].٩[کرده است 

تيم نظر وي، همچنين به. زايي، هنجاريابي و عملکرد تغيير دادآشوب

  ].١٠[کند ها طي مينيز مراحل تحول را مشابه گروه

گيري، اولين مرحله شکل) الو و تاکمنالگوي (طبق هر دو ديدگاه 

شوند تا با يکديگر حيات گروه است که در آن افراد دور هم جمع مي

زايي مرحله تضاد و آشوب. براي هدف مشترکي همکاري کنند

با اختالفاتشان دست و پنجه نرم ايستادگي است که در آن اعضاي تيم 

هنجاريابي زماني است که گروه براي حل مباحث، . کنندمي

اين در حالي . رسدها و تکميل وظايف خود به توافق ميگيري تصميم

است که اعضاي گروه در نهايت اقدام به انجام وظايف و تکاليف مورد 

ترتيب جهاني  .هاي نهايي گروه نمايندنياز و پيش رو در تعقيب آرمان

 الوو   تاکمن شده از الگوهايمرحله منتج ٤همان تحول تيم نيز بر 

گيري است بنابراين اولين مرحله تحول تيم، مرحله شکل. استوار است

ها با هدف مشترکي به هم و اين زماني است که هريك از اعضاي تيم

فق شوند تا به آرماني که مدنظر همه اعضاي تيم و مورد تواملحق مي

در بحث الگوي يکپارچه کار تيمي، ادعا  تامپسون. آنهاست، دست يابند

و  کند که در داخل بافت تيمي، شرايطي مانند توانايي، انگيزشمي

يابي به استراتژي الزم، منجر به موفقيت در عملکرد تيمي و دست

  ].١١[شود اهداف مي

ها و و به آرمان ها تکاليفشان را با موفقيت انجام دهندکه تيمبراي اين

ها و اي مکمل از دانش، مهارتاهدافشان دست يابند، بايستي مجموعه

در موسسه يادگيري الكترونيكي، . هاي الزم را دارا باشندتوانمندي

نمايند اي است که اعضا را به امتيازات مکمل مجهز ميگونهشرايط به

آماده (هاي تيمي با ذهني باز که شامل دانش، توانايي و مهارت

با اين . است) اي غروريادگيري از تکاليف و گزارشات جديد بدون ذره

رسد نظر ميها بههاي مکمل در تيمتوصيف و نيز نياز به مهارت

ها هاي چندگانه در ايجاد و ترکيب نيروهاي کاري تيماستفاده از هوش

کند، در موسسات يادگيري الكترونيكي که منابع انساني را مديريت مي

  .مفيد است

  

  گانههوش چند

هاي ها و رجحانهوش اصطالحي است که هنگام بحث در سبک

هاي آنها، به آن ها و صالحيتيادگيري افراد، استعداد، صفات، مهارت

شناس دانشگاه ، روانگاردنراما ]. ١٢[شود با مسامحه نگريسته مي

در حد گانه خود، با کاربرد هوش هاي هفتهاروارد، با طرح مدل هوش

الگوي . هاي افراد براي يادگيري، موافق نبودتوصيف ضعيف ظرفيت

کند که افراد از اطالعات پيشنهاد مي گاردنرهاي چندگانه هوش

اين الگو همچنين امکان . گيرندموجود، به طرق گوناگون ياد مي

هاي يادگيري بندي افراد براساس کاربرد دانش و استفاده از سبکگروه

اين تاييد ]. ١٣[کند هاي گوناگون را فراهم ميا و بافتهدر موقعيت

هاي کار تيمي، جايي که حقيقتي است که هوش در کالس و موقعيت

هاي خودشان را ها و استراتژيهاي يادگيري، رجحانافراد سبک

  .آورند، مفيد استهمراه مي به

هاي زندگي ها شامل سبکگانه در طيفي از روشهاي هفتهوش

. شودهاي يادگيري نيروي کار مورد استفاده واقع ميو آمايه روزانه

گانه و کاربست آنها كه هاي هفتتوصيف روشني از هوش آرمسترانگ

رياضي، هوش فضايي، هوش  -عبارتند از هوش کالم، هوش منطقي

فردي هوش درون، فرديجنبشي بدني، هوش موسيقيايي، هوش ميان
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  ].١٤[دهد را ارايه مي

مي توانايي کاربرد موثر واژگان در ارتباطات شفاهي و هوش کال

شناسي و فهم زباني را نوشتاري است و کاربرد نحو، دستور زبان، معني

رياضي توانايي باالي کاربرد و فهم  -هوش منطقي. کندتبيين مي

هايي است که شامل هاي استداللي در موقعيتاعداد و کاربست مهارت

 -هوش فضايي، ادراک دنياي ديداري. ت استالگوها، روابط و انتزاعا

. فضايي و توانايي تبديل اين ادراک به شکل، رنگ، فضا و روابط است

يافتن در استفاده از کل بدن براي بيان بدني، مهارت -هوش جنبشي

هوش . عقايد و احساسات و توانايي تبديل و توليد چيزهاست

اشکال متنوع موسيقيايي توانايي درک، تشخيص، تبديل و بيان 

فردي هوش ميان. موسيقي از طريق آهنگ، زير و بمي و ملودي است

ها و احساسات افراد ديگر ها، انگيزهادراک و تشخيص خلق و خو، تنش

اي به تظاهرات است و همراه با اين ادراک و تشخيص، توجه ويژه

ها و توانايي واکنش به اي، خلق و خو، فشارهاي رواني، انگيزشچهره

فردي توانايي شناخت و نظارت هوش درون. ن اطالعات، وجود دارداي

. سازي آن هيجانات با شرايط گوناگون استبر هيجانات و همخوان

هاي چندگانه کارکرد شناخت، سازگاري، طور مشابه، تئوري هوشبه

خاطرنشان  آرمسترانگشود و شايستگي و پيچيدگي را شامل مي

آنها به . هاي منفرد نيستندضرورتا  فعاليتسازد که آن کارکردها،  مي

تواند دو، بنابراين شخص مي. هاي مختلفي با همديگر تعامل دارندرويه

گانه را با توجه به موقعيتي که هاي هفتسه يا تعداد بيشتري از هوش

عنوان مثال، وقتي فرد به]. ١٤[کار گيرد قرار دارد براي عملکرد بهتر به

منظور تجزيه و تحليل ديدگاه خود و بيان کند، بهدر تيمي فعاليت مي

آن به ديگر اعضاي تيم در ارتباط با موضوعات و تکاليف تيمي، 

بايستي بتواند از هوش کالمي براي خواندن و طرح موضوعات، از 

هاي استداللي بر مبناي رياضي براي کاربست مهارت -هوش منطقي

و نمودارهاي  محتواي تکليف، هوش فضايي براي فهم اشکال

فردي براي ارضاي خود با عنايت به دانش شده و هوش درون ارايه

  .موجود استفاده کند

  

  هوش چندگانه و نظام آموزش الكترونيكي

دهي موسسات هاي چندگانه در سازماناهميت و جايگاه هوش

سادگي قابل فهم است زيرا ماهيت سازماني يادگيري الكترونيكي به

كترونيكي به وجود ساختارهاي سيستمي مشخص موسسات يادگيري ال

توان در طراحي و تحقق چنين سيستمي، آنها را نيازمند است که نمي

موسسات آموزش الكترونيكي معموال  شامل چندين . ناديده گرفت

زيرمجموعه از قبيل خدمات پشتيباني فراگيران، طراحي و توليد مواد 

ها و روابط عمومي، هرسان ،هاي هوشمند و حق نشرآموزشي، محيط

هاي اطالعاتي و ريزي تحصيلي و ارايه آموزش، فناوريبرنامه

ارتباطاتي، پشتيباني و مالي، پژوهش و تحول کارکنان، سنجش، 

  .مديريتي هستند و ارزشيابي و تضمين کيفيت

کدام از اين اجزاي نظام توجه به اين نکته حائز اهميت است که هيچ

در . کنندطور منفرد کار نميحالت معمول، بهآموزش الكترونيكي در 

هاي آميز براي هر بخش در فعاليتواقع امکان عملکرد موثر و موفقيت

. از ديگر واحدها، عملي نيست شان بدون دريافت کمکانفرادي

ها دراين رويکرد سازماني، کارکنان چنين کوشي فعاليتبنابراين هم

هاي متنوعي داشته باشند و مهارتنمايد تا هايي را مجبور ميسازمان

نحو رود، وظايف خود را بهاز هر فردي در هر موقعيت زماني انتظار مي

  .احسن انجام دهد

هاي پشتيباني در اغلب موسسات آموزش باز و الكترونيكي، فعاليت

گران آموزشي در مراکزي تحت فراگيران توسط مشاوران و تسهيل

 هاي ارايهگيرد، اما فعاليتم مينظارت مديريت اداره مرکزي انجا

اطالعات و همچنين ارتباط با فراگيران موجود و نيز فراگيران آتي، 

به همين خاطر . پذيرداعضا و کارکنان انجام مي اغلب توسط همه

هاي يادگيري آموزش کارکنان و افزايش دانش آنها بخشي از فعاليت

فراگيران، فعاليتی عمومي اطالعات به  در واقع ارايه. الكترونيكي است

  .اي باشداست و نبايستي در انحصار افراد ويژه

اين موسسات، بازتاب ديگري از چينش و گزينش  در بخش امتحانات

هاي چندگانه، متبلور هوش نظريه ها به واسطهها و تواناييمهارت

اين بخش، از واحدهاي علمي متعدد و بخش خدمات پشتيباني . است

ها و شود تا کارکنان واجد شرايط و شايسته، مدلتشکيل ميفراگيران 

منظور سنجش و ارزشيابي فراگيران و به فعاليت هاي آزمون را بهروش

درآوردن موثر اهداف واحد بازرسي و امتحانات، مرتب و تنظيم نمايند 

هاي چندگانه در طراحي و که نمود ديگري از کاربرد الگوي هوش

در اين قسمت ما با نويسندگاني .  شهود استتوليد مواد آموزشي م

. هاي مطالعاتي خود ماهرندشويم که هر کدام در حوزهمواجه مي

ويراستاران براي اطمينان از اعتبار، ثبات و تناسب مواد آموزشي، 

نمايند، متخصصان زبان، موضوعات را بازنگري هايي را تنظيم مي قالب

گيري فرهنگي داشته و جهت کنند تا وابستگي و تناسب اجتماعيمي

باشد؛ هنرمندان گرافيکي محتواي تصويري و الگوها را طراحي 

کنند مواد و شنيداري که تضمين مي -کنند، متخصصان ديداري مي

/ هاي صوتيطور مناسب و اثربخش به کاستمحتواي آموزشي به

اي در صورت چندرسانهانتقال يافته تا به CD ،DVDتصويري، 

د؛ هنرمندان وب منابع موضوعات يادگيري را فراهم دسترس باشن

تر فراهم کنند تا امکان دسترسي به مواد آموزشي در قالب تعاملي مي

هاي ها و توانمندياگرچه يک فرد ممکن است تعدادي از مهارت. شود

ضروري براي طراحي و توليد مواد آموزشي را داشته باشد، اما هيچ 

بنابراين، کاربست . آنها باشد اراي همهتواند دتنهايي نميفردي به

هاي چندگانه در طراحي و توليد مواد و ها و هوشها، توانمنديمهارت

ها بايستي طوري تهيه ناپذير است و دورههاي آموزشي اجتنابدوره

طور شوند تا بتوانند ياددهنده، روش آموزشي و محتواي آموزشي را به

در زمان مقتضي در اختيار يادگيران موثر با هم تلفيق و هر کدام را 

 توان در داخل همان نمونههاي چندگانه را مينظريه هوش .قرار دهند

هاي نظام يادگيري الكترونيكي گروه/کوچک وظايف و تکاليف واحدها
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تواند در نمونه بزرگ مديريت تمامي کار برد که به همين منوال ميبه

بنايي کاربست نظريه آن است فلسفه زير. سازمان نيز مفيد واقع شود

طور موثر براي اهداف تواند بهتنهايي نميکه هيچ بعد هوشي به

ها، بنابراين چينش چنين مهارت. شده مناسب باشدسازماني تعيين

ها، دانش و تجربيات بايستي در مديريت و رهبري موسسات توانمندي

پيچيدگي  دليلآموزش الكترونيكي مورد استفاده واقع شود و اين به

هاي آنها و طبيعت ناهمگن اهداف، کارکنان، ساختار سازماني و فعاليت

هاي گروهي و تيمي ، فعاليت١شکل . گونه موسسات استمراجعان اين

هاي چندگانه به ذهن متبادر عنوان فرآورده هوشاثربخش را به

ها هاي چندگانه در تهيه آرمانکاربست مفهوم هوش اين خرده. کند مي

. يابي به اين اهداف گروهي استهداف دپارتماني و نيز ابزار دستو ا

هاي سازماني نظام يادگيري الكترونيكي به هر کدام از زيرمجموعه

طور هاي ديگر اجزا و بهشرطي موفق خواهند بود که در کنار فعاليت

  .هماهنگ با آنها فعاليت نمايند

  

  هوش چندگانه در نظام يادگيري الكترونيكي )۱شکل   

  

  گيرينتيجه

رويکرد کار تيمي براي رونق کاري در موسسات يادگيري الكترونيكي 

طلبند، هاي مكملي را ميهاي متنوع بوده و مهارتكه داراي فعاليت

اين امر براي راحتي بيش از پيش تمامي کارکنان و . مورد نياز است

کوشي مبتني بر لذا هم. بهترکردن مسير پيشرفت نيز الزم است

کردن اي جهت تدبير و تدوين طرح و اجرا، به برطرفرشتهرويکرد بين

ها و اهداف آموزشي يابي موثر به آرمانتنگناهاي موجودي که در دست

تواند از همچنين مي. تواند موثر باشدبازدارنده هستند، مي قصدشده

دادهاي درون. هاي کيفي، کارآمدي را افزايش دهددادهطريق درون

ها و ديگر نهادهاي هاي دفاتر نمايندگي، کميتهکيفي همه فعاليت

بنابراين کار تيمي، مبتني بر . دهدمديريتي در موسسه را مهم جلوه مي

ر نظام مديريتي موسسات يادگيري باز و الكترونيكي هوش چندگانه، د

گرايي، اصول با کاربست گسترده ديدگاه تنوع. تواند موثر باشدمي

هاي کاري تواند سنگ بناي ساخت و ترکيب تيمهوش چندگانه مي

  .منظور افزايش هوش، کيفيت نتايج و خدمات باشدبه
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