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 چکيده

های چندگانه با نوآوری شغلی و مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش

خودباوری  با روش پژوهش کمی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه از بین کارکنان 

نفر آقا انتخاب شدند. روش  04و به تعداد  9911پاالیشگاه نفت تهران در سال 

های چندگانه هوشها غیرتصادفی و از نوع در دسترس بود. پرسشنامه آوری دادهجمع

گاردنر، پرسشنامه نوآوری شغلی و پرسشنامه خودباوری به عنوان ابزار پژوهش انتخاب 

شدند. سپس از روش آماری تحلیل واریانس برای فرضیه اصلی و از همبستگی پیرسون 

. فرضیه اصلی sigدید. با توجه به نتایج حاصله نمره های فرعی استفاده گربرای فرضیه

 ،47449 ،47490 ،47444 ،47449 های فرعی به ترتیبشد و فرضیه 47.1برابر با 

شدند، در  47400، 47499، 47400، 4790، 47444، 47444، 47490، 47440، 47444

 %19رد و تمامی فرضیه های فرعی با احتمال %19نتیجه فرضیه اصلی با احتمال 

 تایید و معنادار گردیدند.

 .هوش های چندگانه، نوآوری شغلی، خودباوری واژگان کليدی:
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 2، فاطمه حسن پور1علی اکبر صالحی

 .شهرری -و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( مدرس 9
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 .یشهرر
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 مقدمه
هایی که و ابزار ها و اختراعات جدید است. تمام تکنولوژیها خالقیتکنیم جهان ایدهجهانی که امروزه در آن زندگی می

هواپیما همگی زمانی فقط یک ایده در ذهن بودند که به مرحله عمل رسیدند شوند از  تلفن هوشمند تا امروز در جهان استفاده می

شوند امروزه نقش نوآوری، خالقیت شغلی و سازمانی برای بهبود شرایط کاری انکارناپذیر است)دالل تر میو هر روز از روز قبل کامل

شود در اصل نوآوری بیانگر خلق چیزهای جدید (. نوآوری رفتاری است که باعث ایجاد تغییر می9919نصیری، احمدی و برزگر،

 (. 9910است)نعامی، شناور، 

های ذهنی، فردی، عقلی و فکری خود را بشناسد ها، استعدادها، مهارتخود باوری یعنی شناخت خود یعنی اینکه فرد توانایی

شناختی است خودباوری در طول زندگی فرد تواند آنها را پرورش دهد، در اصل خودباوری یک پندار روانو باور داشته باشد که می

به اینکه فرد  9(. خودباوری9919گیرد و به راحتی قابل تغییر نیست)فرزیان پور، حسینی، موحدکر، حسینی و عامرزاده، شکل می

و مولفه تشکیل آمیز انجام دهد اشاره دارد خودباوری از دتواند کارها و وظایف خود را موفقیتچقدر باور دارد توانمند است و می

است؛ یعنی احترام به  9های خود و مولفه دوم عزت نفساست یعنی اعتماد داشتن به توانایی 0شده است، مولفه اول خودکارآمدی

 (. 9910ها در شان فرد است)نوری، میرشاه جعفری و سعادتمند، خود و اینکه موفقیت

دهد)ساعتچی و های مختلفی نشان میود را به روشبه معنای توانایی کلی درک مطلب و استدالل است که خ 0هوش

های متفاوت ها وجود دارد و همین هوشبیان کرد که یک نوع هوش وجود ندارد، بلکه انواعی از هوش 9(. گاردنر9910همکاران،

نجم و معلم، روحانی، مدان، های مختلفی مانند شیمیهای متفاوتی داشته باشند و نقششوند که افراد تواناییهستند که باعث می

نظایر آن را بپذیرند به اعتقاد گاردنر هشت نوع هوش وجود دارد که این هشت نوع هوش با یکدیگر متفاوت هستند و به صورت 

ب کنند و ترکیای را در مغز دارند و از قوانین خاصی پیروی میکنند و هریک قسمت مشخص و جداگانهجداگانه و مستقل عمل می

 (.9910شود)ساعتچی و همکاران، های فردی میتر باعث ایجاد تفاوتتر و ضعیفهای قویهوش

، 99،  درون فردی94جنبشی _،  بدنی1،  فضایی1ریاضی _، منطقی.، موسیقیایی0هشت نوع هوش از نظر گاردنر شامل زبانی

توانند برای فهماندن مقاصد هوش میکالمی: افراد دارای این نوع -(. هوش زبانی9919باشد)سیف، می 99گراو طبیعت 90فردیمیان

کر ها و همینطور فخود به دیگران و همچنین درک مقاصد دیگران از زبان به طور موثری استفاده کنند. این افراد در یادگیری زبان

ا، رکردن در قالب کلمات توانایی و استعداد خاصی دارند و به زبان گفتاری و نوشتاری حساسیت خاصی دارند؛ سخنوران، شع

ریاضی: -(. هوش منطقی9919نویسندگان از نظر گاردنر از هوش کالمی باالیی برخوردار هستند)رضائی، مصرآبادی و محمدزاده، 

ای هافرادی که دارای این نوع هوش هستند عالقه دارند به موضوعات متفاوت بر اساس الگوهای عددی فکر کنند نسبت به پدیده

ا های علمی حل کنند)پاشکنند و عالقه دارند مسائل را به روشها آزمایش میرند و درباره پدیدهپیرامون خود کنجکاوی بیشتری دا

توانند برای حل مسائل و مشکالت و خلق چیزهای جدید از جنبشی: افراد دارای این نوع هوش می-(. هوش بدنی9910شریفی، 

(. هوش فضایی: 9914د)عبدی، نوروزی، ملکی و ابراهیمی قوام، تمام یا بخشی از بدن خود مانند پا یا دست به خوبی استفاده کنن

توانند جهان بیرونی خود را به صورت بصری و مکانی ادراک کنند و این توانایی را دارند که در جهان افراد دارای این نوع هوش می

(. هوش درون فردی: افراد .991ها، دریانوردان، جراحان و مهندسان ترابری)حمدانی، بیرونی خود دخالت داشته باشند مثل خلبان

                                                           
1 self confidence 
2 Self efficacy 
3 Self esteem 
4 intelligence 
5 Howard gardner 
6 linguistc 
7 musical 
8 Logical _mathematical 
9 spatial 
10 Bodily_ kinesthetic 
11 intrapersonal 
12 interpersonal 
13 naturalistis 
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ها، احساسات، استعدادها و نقاط ضعف و قوت دارای این نوع هوش در تالش هستند تا خودشان را بشناسند، یعنی عالیق، انگیزه

(.هوش میان 9910ر موثری بهبود بخشند)پاشا شریفی،خود را در ارتباط با دیگران بشناسند و به همین جهت زندگی خود را به طو

های رفتاری این افراد متوجه خلق فردی: افراد دارای این نوع هوش توانایی درک دیگران ایجاد تعامل موثر با آنان را دارند نمونه

(. هوش 9919باشد)سیف،باشد و مشاغل مناسب این افراد درمانگر و معلم میدیگران شدن و تشخیص مقاصد و امیال دیگران می

ندی بهای مختلف جانوری و گیاهی را در محیط تشخیص دهند و آنها را طبقهتوانند گونهگرا: افراد دارای این نوع هوش میطبیعت

(. هوش موسیقیایی: افراد دارای این  نوع هوش توانایی درک و خلق موسیقی 9914کنند)عبدی، نوروزی، ملکی و ابراهیمی قوام، 

باشد مشاغل مناسب این های رفتاری افراد دارای این هوش نواختن آالت موسیقی و ساختن آهنگ موسیقی میند، نمونهرا دار

 (. 9919باشد)سیف،سازی و نوازندگی میافراد آهنگ

تر ی قویهابا توجه به نظریه گاردنر که به آن اشاره شد افراد بر اساس اینکه چه میزانی از انواع هوش دارند و ترکیب هوش

های افراد با یکدیگر متفاوت است به همین علت پژوهشگران در تر با یکدیگر تفاوت دارند و بر همین اساس توانمندیو ضعیف

اند تا مشخص شود افراد با میزان ترکیب انواع های چندگانه را با متغیرهای متفاوتی سنجیدههای مختلف رابطه هوشپژوهش

ایی توانمندتر هستند. در این پژوهش ما به دنبال یافتن این مسئله هستیم که آیا انواع هوش که از هوشی که دارند در چه کاره

توانیم بگوییم افراد دارای یک نوع هوش نوآوری شغلی نظر گاردنر با نوآوری شغلی و میزان خودباوری در افراد ارتباط دارد؛ ما می

رند های دیگر دااز هوش میزان خودباوری کمتر یا بیشتری از دیگر افراد با هوشبیشتری دارند یا همینطور افراد دارای نوع خاصی 

 باشند)نگارنده(. یا اینکه افرادی که خودباوری بیشتری دارند نوآوری شغلی بیشتری را نیز دارا می

 شغلی، فرهنگ هایی که تا کنون انجام شده است رابطه نوآوری شغلی با رضایت شغلی، هوش سازمانی، اشتیاقدر پژوهش

ها و معلمان انجام شده است؛ همینطور رابطه هایی مانند کارکنان کارخانهسازمانی، ابعاد شخصیت و انگیزه پیشرفت در جامعه

شده  ها انجامپذیری و پیشرفت تحصیلی در مدارس و برخی سازمانخودباوری با عدالت سازمانی، اثر بخشی کارکنان، مسئولیت

ریتی های مدیهای چندگانه با پیشرفت تحصیلی، سبکهایی با عنوان رابطه هوشهای چندگانه نیز پژوهشوشاست؛ در رابطه با ه

 ها انجام شده است.                     ها و سازمانهای یادگیری در مدارس، دانشگاهو سبک

سازمانی در سازمان تامین اجتماعی ( پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر نوآوری 9911سعیدنیان و محمدی)

گانه آن بر نوآوری کارکنان سازمان تامین اجتماعی های ششدهد که تعهد سازمانی و مولفهکرمان انجام دادند. نتایج نشان می

 ها جوی با تعهد ایجاد کرد.کرمان تاثیر دارد و باید در سازمان

با موضوع رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت ( در پژوهشی .991آذرنیوشان، مشایخ و محمدی شیرمحله)

های استان البرز انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوآوری سازمانی بر رضایت شغلی معملمان تاثیر شغلی معلمان در دبستان

و  زاده، ناصریت. چگینی، قلیها نشان داد نوآوری سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان نیز موثر اسمعناداری دارد همچنین بررسی

های ( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری کارکنان در یکی از بیمارستان9910احمدی )

منتخب شهر تبریز انجام دادند. نتایج نشان داد بین ابعاد عدالت سازمانی و خودباوری رابطه مثبت معناداری وجود داشت. همچنین 

و  قیستری برای خودباوری بود. قدرت آبادی، آلبر اساس نتایج تحلیل رگرسیون عدالت اطالعاتی پیشگویی کننده قوی

دهد که رابطه ( پژوهشی با موضوع تاثیر خودباوری بر اثر بخشی کارکنان سازمان انجام دادند. نتایج نشان می9919مالیری)

 سازمان وجود دارد. معناداری بین خودباوری و اثر بخشی کارکنان

های چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریتی ( پژوهشی با موضوع بررسی رابطه بین هوش9911کردستانی و محمد)

ا داری بهای چندگانه مدیران همبستگی مثبت و معنیدهد که هوشمشارکتی در مدارس شهر تهران انجام دادند. نتایج نشان می

 ی دارد.استقرار سبک مدیریت مشارکت

-های چندگانه در دانشهای یادگیری و ابعاد هوش( پژوهشی با موضوع بررسی رابطه سبک.991زارعان، بزرگی و زارعان )

آموزان دختر و پسر از دهد که بین دانشآموزان باهوش مدارس خاص مقطع ابتدایی در شهر اصفهان انجام دادند. نتایج نشان می

آموزان دختر و پسر دارای آن به جز هوش موسیقیایی تفاوت وجود دارد. همچنین بین دانش های چندگانه و ابعادلحاظ هوش
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گرایانه تفاوت دیده شد. در پژوهش حاضر به فردی و طبیعتهای بدنی، فضایی، زبانی، میانهای یادگیری متفاوت در هوشسبک

 ای وجود دارد؟شغلی و خودباوری رابطههای چندگانه با نوآوری دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا بین هوش

 

 روش
اشد بجامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان پاالیشگاه نفت تهران می .پژوهش حاضر کمی از نوع همبستگی بوده است

صورت باشد که به نفر از کارکنان مرد پاالیشگاه نفت تهران می 04که به صورت در دسترس انتخاب شده است. حجم نمونه شامل 

های موجود در این پژوهش به صورت در انجام شده است. داده 9911اند. این پژوهش در اسفند ماه سال در دسترس انتخاب شده

 های چندگانه گاردنر، نوآوری شغلی و خودباوری به دست آمده است.ها هوشها از طریق پرسشنامهآوری شدند؛ دادهدسترس جمع

 یقابل اجرا است و نمره منف یو هم گروه یاست که هم به صورت فرد یآزمون مداد کاغذ کیآزمون هوش چندگانه گاردنر 

« 0کم=»، «9خیلی کم =» درجه ای به صورت  9عبارت آزمون در یک طیف لیکرت  14یهاپاسخ. ندارد. زمان اجرا نامحدود است

 عبارت مطرح شده و مجموع94ابعاد هوش، از کیدر نظر گرفته شده است. در هر  «9خیلی زیاد=»و « 0زیاد=»،«9متوسط=»،

سوال  0.این پرسشنامه دارای در هر بعد نشانگر وجه غالب در فرد است ازیامت نیشتریاست که ب ازیامت 94 هر بعد هوش ازیامت

زینه گ ای در یک سوال ممکن است با همانبوده که طیف پاسخ دهی به این سواالت با یکدیگر متفاوت می باشد. به عبارتی گزینه

باشند، دارای یک امتیاز می 0و گزینه در سوال  0، 9، 0، 9در سوال دیگر امتیازی متفاوت داشته باشد. گزینه الف در سواالت 

 9و گزینه ب در سوال  0، 0، 9باشند، گزینه ج در سواالت دارای دو امتیاز می 9و گزینه در سوال  0، 9، 0گزینه ب در سواالت 

باشند، دارای چهار امتیاز می 0و گزینه د در سوال  0و گزینه ج در سوال  9، 0، 9باشند، گزینه ب در سواالت دارای سه امتیاز می

 0باشند و گزینه و در سوال دارای پنج امتیاز می 9و گزینه ج در سوال  9و 0و گزینه د در سواالت  0و  9گزینه الف در سواالت 

باشد بدیهی است که هرچه امتیاز بیشتر باشد، بیانگر انگیزش می .و حداقل آن  99ز باشد. حداکثر امتیادارای شش امتیاز می

 بیشتر برای ابتکار در شغل است و برعکس.

سوال  09( و بر اساس مدل اسمیت و پنتریج و دی گروت ساخته شده،  شامل 9911پرسشنامه خوباوری توسط آزادی)

( می باشد. سواالت پرسشنامه 94-09( و کارآمدی شخصی )سواالت 9-1فس )سوالنباشد. این پرسشنامه دارای دو مولفه عزتمِی

( 9، خیلی موافقم نمره 0، موافقم نمره 9، متوسط نمره 0، مخالفم نمره 9ای)کامالً مخالفم نمره براساس طیف لیکرت پنج گزینه

ل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار های چندگانه: روایی این مقیاس به روش تحلیشود. پرسشنامه هوشگذاری مینمره

گزارش شده است. از سویی میزان پایایی محاسبه شده در  4719تا  4709ها به روش آلفای کرونباخ است. ضرایب پایایی مقیاس

ارد استاند از آنجا که پرسشنامه مذکور،است که نشان دهنده پایایی مناسب است.پرسشنامه نوآوری شغلی:  4719کل پرسشنامه 

 شده است. دییطور خود به خود تأ آنها به ییروا نیپژوهشگران استفاده شده است، بنابرا قاتیهستند و بارها در تحق

کرونباخ استفاده شد که  یآلفا از روش زیپرسشنامه ن ییایپا زانیسنجش م یبرا (،9919) و همکاران یدر پژوهش ضرغام

به دست آمد. پرسشنامه خودباوری:  190/4،در شغل با استفاده از ینوآور یریبه کارگ زهیو انگ تیپرسشنامه خالق یآن برا زانیم

تعیین گردیده است. به منظور تعیین  19/4گیری و میزان آن ( اندازه9910روایی صوری پرسشنامه خودباوری توسط سیوندی)

محاسبه شده است. برای تجزیه و  19/4ه خودباوری پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و ضریب پایایی برای پرسشنام

هایی نظیر مد، میانگین، میانه، واریانس، شود. در آمار توصیفی از شاخصتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می

 شود.اریانس)آنووا( استفاده میشود در آمار استنباطی برای تحلیل فرضیه اصلی از تحلیل ومعیار، نمودار و جداول استفاده میانحراف
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 نتایج

 وضعيت تاهل -1نمودار 

 
دهد که بیشتر افراد موجود در وضعیت تاهل جامعه مورد پژوهش نشان داده شده است، نمودار نشان می -9در نمودار 

 پژوهش متاهل هستند.

 تحصيالت - 2نمودار

 
 

دهد بیشتر جامعه مورد پژوهش است همانطور که نمودار نشان می، نشان دهنده میزان تحصیالت جامعه مورد 0نمودار

 پژوهش دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.
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 سوابق کاری – 3نمودار

 
 

دهد، بیشتر افراد موجود در ، سابقه خدمت افراد موجود در پژوهش نشان داده شده همانطور که نمودار نشان می9در نمودار

 سال دارند. 94از  پژوهش سابقه خدمت کمتر

 تحليل واریانس – 4جدول 

 

، فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین هوش چندگانه و نوآوری شغلی و خودباوری رابطه وجود 0براساس جدول

شده است و  1/4.اینکه سیگما  دهد. با توجه بهدارد. این جدول آنوا بین هوش چندگانه و نوآوری شغلی و خودباوری را نشان می

این رابطه معنادار  %19شود و با احتمال شود و فرض خالف رد میباشد. بنابر این  فرض صفرقبول میمی 49/4این مقداریشتر از 

 نیست. 

 همبستگی نوآوری شغلی با هوش موسيقيایی -5جدول 

 
 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

innovationjob Between Groups 162.858 16 10.179 .671 .793 

Within Groups 348.917 23 15.170   

Total 511.775 39    

selfconfidence Between Groups 3317.808 16 207.363 2.331 .031 

Within Groups 2046.167 23 88.964   

Total 5363.975 39    

  innovationjob musicalintelligence 

innovationjob 

Pearson Correlation 1 *.332 

Sig. (2-tailed)  .036 

N 40 40 

musicalintelligence 

Pearson Correlation *.332 1 

Sig. (2-tailed) .036  

N 40 40 
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دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین نوآوری شغلی و هوش موسیقیایی رابطه وجود ، نشان می9جدول

کمتر است فرض صفر   49/4شده است و این مقدار از  90/4نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه  مقدار سیگما دارد. بر اساس 

 معنادار است. % 19شود و این رابطه با احتمال رد می شود و فرض خالف قبول می

 همبستگی نوآوری شغلی با هوش درون فردی -6جدول 

 

درون فردی رابطه وجود دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین نوآوری شغلی و هوش نشان می -0جدول 

کمتر است فرض صفر  49/4شده است و این مقدار از  40/4دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه مقدار سیگما 

 معنادار است. % 19شود و این رابطه با احتمال شود و فرض خالف قبول میرد می

 همبستگی نوآوری شغلی با هوش بدنی -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینکه بین نوآوری شغلی و هوش بدنی رابطه وجود دارد. بر دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از ، نشان می.جدول 

شود و فرض کمتر است فرض صفر رد می 49/4شده است و این مقدار از  449/4اساس نتایج آماری این جدول چون مقدار سیگما 

 معنا دار است. %19شود و این رابطه با احتمال خالف قبول می

 ریهمبستگی هوش چندگانه با خودباو -8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  innovationjob intrapersonalintelligence 

innovationjob 

Pearson Correlation 1 *.356 

Sig. (2-tailed)  .024 

N 40 40 

intrapersonalintelligence 

Pearson Correlation *.356 1 

Sig. (2-tailed) .024  

N 40 40 

  innovationjob bodilyintelligence 

innovationjob 

Pearson Correlation 1 **.514 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 40 40 

bodilyintellige

nce 

Pearson Correlation **.514 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 40 40 

  intelligence selfconfidence 

intelligence 

Pearson Correlation 1 **.557 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

selfconfidence 

Pearson Correlation **.557 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 
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عبارت است از اینکه بین هوش چندگانه  و خودباوری دهد که فرضیه پژوهش حاضر ، نشان می1نتایج مذکور در جدول 

کمتر است  49/4شده است و این مقدار از  44/4رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه مقدار سیگما 

 معنا دار است. %19شود و این رابطه با احتمال شود و فرض خالف قبول میفرض صفر رد می

 ستگی هوش چندگانه با نوآوری شغلیهمب -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین نوآوری شغلی و هوش چندگانه ، نشان می1نتایج مذکور در جدول 

کمتر  49/4شده است و این مقدار از  490/4رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه  مقدار سیگما 

 معنادار است. %19شود و این رابطه با احتمال شود و فرض خالف قبول میاست فرض صفر رد می

 همبستگی خودباوری با هوش طبيعت گرا -11جدول 

 

دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خودباوری و هوش طبیعت گرا ، نشان می94نتایج مذکور در جدول 

کمتر  49/4شده است و این مقدار از  449/4رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه  مقدار سیگما 

 معنادار است. %19شود و این رابطه با احتمال شود و فرض خالف قبول میاست فرض صفر رد می

 همبستگی خودباوری با هوش درون فردی -11جدول 

 

  intelligence innovationjob 

intelligence 

Pearson Correlation 1 *.394 

Sig. (2-tailed)  .012 

N 40 40 

innovationjob 

Pearson Correlation *.394 1 

Sig. (2-tailed) .012  

N 40 40 

  selfconfidence naturalistisintelligence 

selfconfidence 

Pearson Correlation 1 **.507 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 40 40 

naturalistisintelligence 

Pearson Correlation **.507 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 40 40 

  selfconfidence intrapersonalintelligence 

selfconfidence Pearson Correlation 1 **.610 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

intrapersonalintelligence Pearson Correlation **.610 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 
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دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خودباوری و هوش طبیعت ، نشان می99نتایج مذکور در جدول 

شده است و این مقدار از  444/4به اینکه مقدار سیگما درون فردی رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه 

 معنادار است. %19شود و این رابطه با احتمال شود و فرض خالف قبول میکمتر است فرض صفر  رد می 49/4

 همبستگی خودباوری با هوش برون فردی -12جدول 

 

دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خودباوری و هوش برون فردی ، نشان می90نتایج مذکور در جدول 

کمتر  49/4شده است و این مقدار از  440/4وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه مقدار سیگما  رابطه

 معنادار است. %19شود و این رابطه با احتمال شود و فرض خالف قبول میاست فرض صفر رد می

 همبستگی خودباوری با هوش بدنی -13جدول 

 

بین خودباوری و هوش بدنی رابطه دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه ، نشان می99نتایج مذکور در جدول 

کمتر است  49/4شده است و این مقدار از  490/4وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه  مقدار سیگما 

 معنادار است.  %19شود و این رابطه با احتمال شود و فرض خالف قبول میفرض صفر رد می

 فضایی همبستگی خودباوری با هوش -14جدول 

 

  selfconfidence interpersonalintelligence 

selfconfidence 

Pearson Correlation 1 **.428 

Sig. (2-tailed)  .006 

N 40 40 

interpersonalintelligence 

Pearson Correlation **.428 1 

Sig. (2-tailed) .006  

N 40 40 

  selfconfidence bodilyintelligence 

selfconfidence 

Pearson Correlation 1 *.386 

Sig. (2-tailed)  .014 

N 40 40 

bodilyintelligence 

Pearson Correlation *.386 1 

Sig. (2-tailed) .014  

N 40 40 

  selfconfidence spatialintelligence 

selfconfidence 

Pearson Correlation 1 **.537 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

spatialintelligence 

Pearson Correlation **.537 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 
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پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خودباوری و هوش فضایی دهد که فرضیه ، نشان می90نتایج مذکور در جدول 

کمتر است  49/4شده است و این مقدار از 444/4رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه مقدار سیگما 

 دار است.معنا  %19شود و این رابطه با احتمال شود و فرض خالف قبول میفرض صفر  رد می

 همبستگی خودباوری با هوش منطقی -15دول ج

 

دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خودباوری و هوش منطقی ، نشان می99جدول نتایج مذکور در 

کمتر است  49/4شده است و این مقدار از 444/4رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه مقدار سیگما 

 معنادار است. %19ا احتمال شود و این رابطه بفرض صفر رد می شود و فرض خالف قبول می

 همبستگی خودباوری با هوش زبانی -16جدول 

 

دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خودباوری و هوش زبانی رابطه ، نشان می90نتایج مذکور در جدول 

کمتر است فرض صفر  رد  49/4شده است و این مقدار از  400/4وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول چون مقدار سیگما 

 معنادار است. %19این رابطه با احتمال  شود و فرض خالف قبول می شود ومی

 همبستگی تحصيالت با خودباوری -17جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  selfconfidence logicalintelligence 

selfconfidence 

Pearson Correlation 1 **.530 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

logicalintelligence 

Pearson Correlation **.530 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

  selfconfidence verbalintelligence 

selfconfidence 

Pearson Correlation 1 *.357 

Sig. (2-tailed)  .024 

N 40 40 

verbalintelligence 

Pearson Correlation *.357 1 

Sig. (2-tailed) .024  

N 40 40 

  education selfconfidence 

education 

Pearson Correlation 1 *.390 

Sig. (2-tailed)  .013 

N 40 40 

selfconfidence 

Pearson Correlation *.390 1 

Sig. (2-tailed) .013  

N 40 40 
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دهد که فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین تحصیالت و خودباوری رابطه ، نشان می.9نتایج مذکور در جدول 

کمتر است  49/4شده است و این مقدار از  499/4وجود دارد. بر اساس نتایج آماری این جدول با توجه به اینکه  مقدار سیگما 

 معنادار است. %19شود و این رابطه با احتمال می شود و فرض خالف قبولفرض صفر  رد می

 

 بحث
ه های حاصل از تجزیهای چندگانه با نوآوری شغلی و خود باوری انجام شد، یافتهاین تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش

؛ جداول همبستگی نشان های چندگانه با نوآوری شغلی و خود باوری رابطه معناداری ندارددهد که هوشها نشان میو تحلیل داده

های بدنی، های چندگانه با نوآوری شغلی و خودباوری رابطه معناداری دارد. همینطور نوآوری شغلی با هوشدهد که هوشمی

های بدنی، منطقی، فضایی، زبانی، میان فردی، درون درون فردی و موسیقیایی رابطه معناداری دارد و بین خودباوری با هوش

 داری وجود دارد.را رابطه معناگفردی و طبیعت

فردی، موسیقیایی و طبیعت گرا های فضایی، ریاضی، کالمی، بدنی، درون فردی، میاندهد که انواع هوشنشان می 0جدول 

های خود؛ ارتباطی های نو به عمل و همینطور میزان شناخت فرد از خود و باور استعدادها و تواناییبا میزان توانایی تبدیل ایده

بین میزان هوش موسیقیایی با نوآوری شغلی رابطه معناداری وجود دارد یعنی افرادی که توانایی درک و  9ندارند. طبق جدول 

دهد نشان می 0کنند. جدول خلق موسیقی را دارند افرادی هستند که در تبدیل ایده های نو و جدید به محصول موفق عمل می

های نو و تبدیل آن به عمل رابطه معناداری وجود دارد یعنی افرادی با توانایی خلق ایده که بین نوآوری شغلی و هوش درون فردی

ها، احساسات و استعدادهای خود را بشناسند و زندگی افرادی هستند که در تالش هستند خود را بشناسند یعنی عالیق، انگیزه

نوآوری شغلی با هوش بدنی رابطه معناداری وجود دارد، یعنی دهد که بین نشان می .خود را به گونه موثری بهبود بخشند. جدول 

توانند برای حل مسائل و مشکالت و خلق چیزهای جدید از تمام یا بخشی از بدن افرادی که هوش بدنی باالیی دارند یعنی می

 های نو، جدید و تبدیل آنها به عمل نیز موفق هستند.خود استفاده کنند این افراد در خلق ایده

های خود رابطه معناداری وجود دارد. جدول ها و تواناییبا میزان میزان شناخت فرد از خود و باور استعدادها، عالیق، انگیزه  

گرا با میزان های فضایی، ریاضی، کالمی، بدنی، درون فردی، میان فردی، موسیقیایی و طبیعتدهد که انواع هوشنشان می 1

گرا رابطه دهد که خودباوری با هوش طبیعتنشان می 94عمل رابطه معناداری وجود دارد. جدول های نو به توانایی تبدیل ایده

های خود را باور دارند افرادی هستند که میزان هوش ها و انگیزهمعناداری دارد یعنی افرادی که تواناییها، عالیق، استعدادها، مهارت

نشان  99بندی کنند. جدول ی متعدد گیاهی و جانوری را تشخیص دهند و طبقههاتوانند گونهگرا در آنها باالست یعنی میطبیعت

ها، عالیق، داری وجود دارد این بدان معناست که  افرادی که تواناییدهد که بین خودباوری با هوش درون فردی رابطه معنامی

ا، هش هستند خود را بشناسند یعنی عالیق، انگیزههای خود را باور دارند افرادی هستند که در تالها و انگیزهاستعدادها، مهارت

 احساسات و استعدادهای خود را بشناسند و زندگی خود را به گونه موثری بهبود بخشند. 

دهد که بین خودباوری و هوش میان فردی رابطه معنا داری وجود دارد، این بدان معناست که افرادی نشان می 90جدول 

های خود را باور دارند و شناخت خوبی نسبت به خود دارد افرادی هستند که ها و انگیزهدادها، مهارتها، عالیق، استعکه توانایی

توانند متوجه خلق و مقاصد و امیال دیگران توانایی درک دیگران و ایجاد تعامل مناسب و موثر با دیگران را دارند و همینطور می

 بشوند.

هوش بدنی رابطه معناداری وجود دارد این بدان معناست که  افرادی که دهد که بین خودباوری و نشان می 99جدول 

های خود را باور دارند و شناخت خوبی نسبت به خود دارد افرادی هستند که که ها و انگیزهها، عالیق، استعدادها، مهارتتوانایی

جدید از تمام یا بخشی از بدن خود استفاده توانند برای حل مسائل و مشکالت و خلق چیزهای هوش بدنی باالیی دارند یعنی می

ق، ها، عالیداری وجود دارد این بدان معناست که افرادی که تواناییبین خودباوری با هوش فضایی رابطه معنا 90کنند. طبق جدول 

توانند جهان بیرونی میهای خود را باور دارند و شناخت خوبی نسبت به خود دارد افرادی هستند که ها و انگیزهاستعدادها، مهارت

 خود را به صورت بصری و مکانی ادراک کنند و این توانایی را دارند که در جهان بیرونی خود دخالت داشته باشند.
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بین خودباوری با هوش منطقی رابطه معناداری وجود دارد این بدان معناست که افرادی که به موضوعات  99طبق جدول 

های پیرامون خود کنجکاوی بیشتری دارند افرادی هستند که کنند و نسبت به پدیدهفکر میمتفاوت بر اساس الگوهای عددی 

دهد نشان می 90های خود را باور دارند و شناخت خوبی نسبت به خود دارند. جدول ها و انگیزهها، عالیق، استعدادها، مهارتتوانایی

د و کنناین بدان معناست افرادی که از زبان به طور موثری استفاده میکه بین خودباوری با هوش زبانی رابطه معنادار وجود دارد 

ا، ها، عالیق، استعدادهها و فکر کردن در قالب کلمات توانایی و استعداد خاصی دارند افرادی هستند که تواناییدر یادگیری زبان

دهد که میزان تحصیالت و نشان می .9جدول های خود را باور دارند و شناخت خوبی نسبت به خود دارند. ها و انگیزهمهارت

مدرک افراد با خودباوری آنها رابطه معنا دار دارد این بدان معناست که تحصیالت افراد با میزان شناخت آنها از خود و باور به 

 ها و استعدادهایشان مرتبط است.توانایی

غلی و خودباوری را بررسی نماید، یافت نشده است های چندگانه با نوآوری شتاکنون پژوهشی که مستقیم رابطه بین هوش

های تاکنون انجام شده تفاوت هایی از نظر متغیر وابسته، جامعه و نمونه آماری وجود دارد ولی یافته نتایج این پژوهش با پژوهش

 های حاصل از این پژوهش با پژوهش های انجام گرفته همخوانی دارد.

رابطه هوش های چندگانه با ویژگی شخصیتی کارآفرینی و خالقیت بین دانشجویان  ( پژوهشی با عنوان.991فقیه آرام )

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر انجام داد نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین هوش زبانی، هوش ریاضی، هوش درون 

ود دارد؛ جامعه آماری این پژوهش با فردی، هوش بدنی و هوش طبیعت گرا با ویژگی شخصیتی کارآفرینی رابطه معناداری وج

پژوهش حاضر متفاوت است همینطور این پژوهش رابطه هوش های چندگانه با ویژگی شخصیتی کارآفرینی و خالقیت را بررسی 

 میکند ولی در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش های چندگانه با نوآوری شغلی و خودباوری پرداخته شده است.

های چندگانه بر خودکارآمدی عمومی ( پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش مبتنی بر هوش9914ری بناب)پرندجانی و غبا

های چندگانه دهد که آموزش مبتنی بر هوشآموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان انجام دادند، نتایج نشان میدانش

حاضر از نظر نوع پژوهش و جامعه آماری متفاوت  دهد این پژوهش با پژوهشخودکارآمدی عمومی دانش آموزان را افزایش می

های های چندگانه با خودباوری بررسی شده است اما در این پژوهش تاثیر آموزش مبتنی بر هوشاست. در پژوهش ما رابطه هوش

 آموزان بررسی شده است.چندگانه بر خودکارآمدی عمومی دانش

های چندگانه دانشجویان روانشناسی دانشگاه یادگار القیت بر هوش( پژوهشی با عنوان رابطه خ9911نیا)صالحی و رزاق

های چندگانه رابطه معناداری وجود دارد، در این پژوهش رابطه دهد بین خالقیت و هوشامام)ره( انجام دادند. نتایج نشان می

دگانه با نوآوری شغلی و های چنهای چندگانه با خالقیت دانشجویان بررسی شده است و در پژوهش حاضر رابطه هوشهوش

 خودباوری کارکنان شرکت نفت تهران صورت گرفته است.

های چندگانه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه ( پژوهشی با موضوع رابطه عزت نفس و هوش.991مرادی)ویس

بینی کننده پیشرفت ترتیب پیشدهد که متغیرهای عزت نفس و هوش چندگانه به آزاد واحد اهواز انجام داد. نتایج نشان می

  باشند. این پژوهش از نظر متغیرها و جامعه پژوهش با پژوهش حاضر تفاوت دارد.تحصیلی دانشجویان می

http://www.psyj.ir/


 223 -211، ص  2311 ، بهار12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 
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