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 چکيده

گاردنر با وابستگی عاطفی به  های چندگانههوش بررسی پژوهش حاضر با هدف

شد. که شامل کلیه دانشجویان رشته انجام دیگران با روش کمی و نوع همبستگی 

روانشناسی مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره( در سال 

آقا( با روش نمونه  55خانم،  015نفر دانشجو)051بود که تعداد  98_99تحصیلی

 هایهوش هایگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه

عاطفی دیگران بود و از روش آماری همبستگی پیرسون گاردنرو وابستگی  چندگانه

. درتحلیل واریانس sigاز حاصله  آماری برای تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج

بزرگتر بود؛ در نتیجه فرض صفر  15/1بود که از  475/1براس فرضیه اصلی نمره 

رابطه معنادار نیست. اما با توجه به اینکه  %95رد و به احتمال خالف  قبول و فرض

ی زبانی و ریاض_های موسیقیایی، کالمی های فرعی یعنی هوش. برای فرضیهsigنمره 

 خالف قبول هایو فرضهای صفر رد شده کتر بودند، در نتیجه فرضکوچ 15/1از

معنادار است؛ اما ها رابطه این فرضیه %95احتمال  کرد که به بیانتوان شود و میمی

 ها معنادارنیست.سایرفرضیه

 .دیگرانبه عاطفی گاردنر، وابستگی  چندگانههوش واژگان کليدی:
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 2رخيانگلشکوفه ، 1اکبرصالحیعلی

 .شهرری -مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 0
 .شهرری_دانشجوی مقطع کارشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام خمینی)ره( 4

 

  نام نویسنده مسئول:

 رخيانگلشکوفه

 دیگران بهعاطفی گاردنر با وابستگی چندگانههایشهوبين رابطه 

 6/0/0999 تاریخ دریافت:

 41/9/0999 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
گردن دیگران  خود را بهزندگی  مهمهای دهند، مسئولیتقرارمی سرگرداننیازهای  شعاع خود را تحت نیازهایافراد وابسته 

واهد روابط خمیکنند فرد وابسته می و ناراحتی نگرانی تنها بمانند، احساسکوتاهی  نیستند و اگر مدت خود مطمئناندازند، به می

 ایانپ بهاو با دیگران  نزدیکرابطه  که شود، هنگامیها میحقارت انواعتحمل  کند، بنابراین ناچار بهحفظ  هرقیمتی خود را به

یک موضوع  دیگران عاطفی به (. وابستگی0990رود)فتحی وهمکاران، با دیگران می رابطه جستجوی به سرعت بهبرسد، فرد وابسته 

 افراد که معتقداند ایشده؛ عده ارائه و روان از جانب متخصصان  بهداشت متفاوتی های دیدگاه  و تاس دقیق و بسیار حساس

شوند فرد، در  روابط برقرار ایناگر  که گرفته کودکی شکل درآن  ریشه که کنندمی دیگران روابط وابستگی برقرار متعادل، با

  هم و فردی دارد هم جنبه دیگران موضوعی است که به وابستگی دارد را منوعان خوده با برقراری رابطه توانایی بزرگسالی

 مثالً در شناختی کمک کننده باشد؛ روان در مسائل بتواند شاید این موضوع فهم پردازد، لذامی افراد روابط بینبه  و اجتماعی

های شخصیتی ویژگی این طریق کهشود، به  کاسته هاسطح تنش از بگیرد احساسی شکل متقابل است ارتباطات  الزم که جاهایی

  (.0995افراد مناسب کنار هم قرارگیرند)پورشیرازی وزارع این طریق از و شود شناخته بهتر افراد بین روابط سازنده در ادامه موثر

 می که کندمیها تصور شناختی و فرابری آگاهیداند وآن را ظرفیت بالقوه زیستی، روانمی 4IQمفهوم هوش رافراتراز  0گاردنر

 از ایمجموعه ارزش است به کار گرفته شود، وی هوش را با دربافت فرهنگی فرد خلق محصوالتی که برای حل مسائل یا تواند

زبانی، -قیایی، تجسم فضایی، کالمییموس از: عبارتند که شودمی یادنه چندگا هایهوش اصطالح با ازآنها که داندمی استعدادها

 و داندمی IQفراتراز  هوش را مفهوم تعاملی  درون فردی، درک محیط گاردنر منطقی، بدنی حرکتی، بین فردی یاهمان-ریاضی

 شوپرورزیست یا همان طبیعت، درک معنویت، توانایی آموزش ها تصورآگاهی برای  زیستی، روان شناختی، ظرفیت بالقوه آنرا

یک عدد کلی شناسی فرانسوی ساخته شد که ، روان9آلفردبینههوشی توسط آزمون اولین    (.0996 ،و همکاران )سیف نراقی است

 واحد است شناختی توانایی  هوش یک معتقد بود کهگرفت، اسپیرمن در نظر می کلی توانایی ا یکرهوش داد، در واقع دست می به

 .                                                                                                   (0995)گنجی، نامید کلی یا هوش gعامل  و آن

 و خوب، قضاوت شده، انباشت تجربه ودانش که  دارداشاره هایی مهارت به متبلور هوش، الیوس متبلور است نوع دو هوش

 اند، درمقابلل است، فراگیری شدهآنها ارزش قائچون فرهنگ فرد برای هایی که دارند، تواناییاجتماعی بستگی آداب در  مهارت

 های دیداری،دادن روابط بین محرکاست، توانایی تشخیص  وابسته اطالعات های اساسی پردازشبه مهارت هوش سیال بیشتر

 آمدمسئله کار حلشوند تا به می ترکیبو متبلور سیالهوش  اغلبمدت با اینکه کوتاه  اطالعات وتوانایی حافظهسرعت تحلیل 

 یشتریفرد، تاثیر بیری منحصر به تاثیر فرهنگ قرار دارد، و وضعیت مغز و یادگ هوش کم ترتحت اینشود که کمک کند، تصور می

 حروفارقام، ردیف کردن فراخنای فضایی، عبارتند از: تجسم  کنند،میرا منعکس سیال  دارند، مواد آزمون هوش که توانایبرآن 

( حاکی 4119)5نرگز و همکاران (.   نتایج0995از یحیی سید محمدی، نقل؛ به4105باشد)برک، نماد میاعداد، وجست وجوی 

درک، کوشا مشغول به کار هستند وجود  معناداری بین معلمان ابتدایی شاغل در با کسانی که از نظرآماری تفاوتازآن است که 

های تدریس آنها ازقبیل شجاعت، الگویی در های فرعی سبکارتباط بین نقاط قوت آنها در چندین هوش و مولفه دارد درهنگام

ای همولفه وسایر ریزی نیزتفاوت معناداری وجود دارد اما بین هوش چندگانهشود، همچنین بین جنسیت وبرنامهنظرگرفته می

ازجمله دهد که متغیرهاییبرضریب رگرسیون نشان می tآموزش، تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون هایزیرمجاز سبک

( 0997تلی)پژوهش مقا نتایجآموزش دارند. دراستراتژی ای کنندهبینیپیشو هوش بین فردی نقش گراییبینایی، طبیعت-فضایی

شهر بوشهر متوسط درمدارس نمونه  آموزاندانش و اعتیاد ذهنیهیجانی ، هوشمجازی فضایبه تگی بررسی رابطه درمیان وابس

و  مثبت  شهر بوشهررابطهدر مدارس نمونه متوسطه آموزان دانشهیجانی  هوش ومجازی  فضایبه وابستگی  بین داد کهنشان 

معناداروجود ندارد. در  رابطهبین دختران وپسران و اعتیاد ذهنی  هیجانیمجازی، هوشیفضابه معنادار وجود دارد ازنظر وابستگی 

ها چالش»ملی دو زبانگی  ودوزبانه، همایش زبانهدر افراد تک دیگران  بهوابستگی  (، مقایسه0990فتحی) توسط شده انجام پژوهش

                                                           
1 Howard Gardner 
2 Intelligence Quotient 
3 Alfred Binet 
4 Nergus et. al 
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 ووجود دارد که با تجزیه معناداری تفاوت و دو زبانه زبانه بین افرادتک دیگرانی وابستگمقیاس این که به با توجه « وراهکارها

در پژوهشی  انجام شد.تحلیل واریانس چند متغیری آماری آزمون  کمکو به  SPSSافزار با نرم آماری تحلیل اطالعات 

ررسی بفرد با سابقه جراحی زیبایی باهدف  شناختیبه زیستی روان باقاطعیت  و میزانفردی  بین( رابطه وابستگی 0995عارفی)

یجه وابستگی بین فردی در نت وهم چنینقاطعیت معنادار بین ازتفاوت حاکی بین فردی نتایجو وابستگی قاطعیت بین رابطه 

 هایی وجود دارد.تتفاودرگروه مورد مطالعه  و عاطفیشخصیتی  هایویژگی بینکه گفت  توانمی

مدارس  گاردنر در بین مدیران، مشاوران، معلمان ( دیگر با بررسی هوش چندگانه0995همکاران ) آبادی ودر پژوهشی علی

در میان  های هشت گانهمیان هوش نتایج نشان داد که 95در سال شهر کرمانشاه درسطح در طرح شهاب ابتدایی شرکت کننده

های ( رابطه بین هوش0999) وهمکاران آبادینادی نجفهای یافتهمعنادار وجود دارد.  و معلمان ابتدایی رابطه مدیران، مشاوران

هوش هیجانی  میان فردی با و موسیقیایی، زبانیهای هوش داد که نشان آموزان مقطع متوسطهچندگانه وهوش هیجانی در دانش

همبستگی منفی معنادار دارند هم چنین، نتیجه درون فردی باهوش هیجانی اضی وهای ریبین هوش همبستگی مثبت معنی دار و

فردی، بدنی، درون فردی، زبانی و فضایی بهترین پیش بینی کننده هوش هیجانی هوش میان رگرسیون گام به گام نشان داد که

 آموزشی( در اثر بخشی برنامه 0995و همکاران) فرامرزی توسطچندگانه  هایهوشبررسی  نتایج روند.دانش آموزان به شمار می

-همبتنی برنظریآموزشی برنامهدادکه نشان  چهارمدختر پایه آموزان دانشهای چندگانه مبتنی برنظریه گاردنر بر عملکرد هوش

هوش درون  بدنی،_موزون، هوش جنبشی_زبانی هوش موسیقیایی_فضایی، هوش کالمی_هوش تجسمیگاردنربرمیزان نمرات

آزمایشی تاثیرمثبت داشت آزمون گروه در پسکنندهآموزان شرکتریاضی، دانش_وهوش منطقی فردیجزهوش برونفردی به

(p<0/01)اخله ای یک روش علمی مدعنوان  تواند بهگاردنر می آموزشی مبتنی بر نظریه برنامهتوان نتیجه گرفت که می؛ بنابراین

وابستگی  خوریم که می افرادی بر به در جامعهقرار گیرد. مورد استفاده دانش آموزان آموزانهوشی های مهارت افزایشمفید، جهت

داشته باشد یا خیر؟ در  وابستگی تاثیر در تواندهوش می است دریابیم که این سعی بر دراین مقاله دارند، دیگران عاطفی باالیی به

کنون انجام شده روی متغیرهای متفاوتی مانند یادگیری درکالس درس، خودباوری، هویت، خالقیت  تا های دیگری کهپژوهش

م خواهیاست که میهای چند گانه با وابستگی کار شده وغیره کارشده است، درپژوهش حاضر برای اولین بار روی متغیرهای هوش

دارد اجتماعی  هم و فردی جنبههم دیگران وابستگی به جایی که نآ بدانیم نوع هوش هر فرد در وابستگی او چه تاثیری دارد؟ از

- نظیر شکوفایی و اجتماعی فرد باعث موفقیت فردی تواندمی  این موضوع خود نیز که باشد هوش هم ارتباط داشته تواند بامی نیز

نگارنده(. هدف از پژوهش حاضر این است که آیا بین روابط اجتماعی بهتر با همساالن نیز شود) نیز باالتر و نفس استعداد، عزت

 های چندگانه گاردنر با وابستگی عاطفی به دیگران رابطه وجود دارد؟هوش

 

 روش
نفر دانشجوی مقطع کارشناسی رشته  4111و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل  پژوهش حاضر کمی روش

 051است که از این جامعه نمونه ما  99 _98ام )ره( واحد شهرری سال تحصیلییادگار امآزاد اسالمی روانشناسی دانشگاه 

صورت غیرتصادفی و در دسترس انتخاب شدند سئواالت نفر از آن ها آقا هستند که به  55و ها خانمنفر از آن 015نفرهستند که 

شد و از دانشجویان مقطع کارشناسی  ثبت و بارگذاری  porsall.comاستفاده شده پژوهش حاضر دریک سایت پژوهش آنالین

-شنامهاز پرسمطالعه به صورت نمونه گیری دردسترس خواسته شد که وارد لینک سایت شوندوپرسشنامه ها را پاسخ دهند. در این 

برای که است یک ابزار سئوالی  دیگرانبه وابستگی  کردیم، پرسشنامه استفادهچندگانه های و هوش دیگرانوابستگی به  های

 98ازتحلیل عاملیسئوالی با استفاده  58با اشخاص ارزشمنداست. مقیاسمراوده نزدیک نیاز به  مربوطهای افکار و احساسسنجش 

و تایید خود اعتماد به دیگران، فقدان خرده مقیاس شد: اتکا عاطفی به این منجر به  5عاملی است. تحلیلشده  ساختهاولیه سئوال 

ات از خصوصی من نیست، تا حدیباشد)از خصوصیات می ایو چهارگزینه براساس طیف لیکرتپرسشنامه  خودمختاری، سئواالت

اعتماد  مقیاس خرده 51، 01،49های شمارهپرسشاست(، نمره من است، زیاد از خصوصیات مناست، خیلی زیاد از خصوصیات من 

                                                           
5 Factor analysis 
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-گزینهپنج  لیکرتطیف  و بر اساس استسوال  81گاردنر شاملچندگانه های هوششود. پرسشنامه می محاسبهخود، معکوس به

این اجرا نامحدود است.روایی ندارد وزمان  منفینمره (.این پرسشنامه 5، خیلی زیاد5، زیاد9، متوسط4، کم0کم نمرهای)خیلی

است.ازسویی گزارش شده 85/1تا  65/1کرونباخ آلفای مناسبی برخورداراست. روایی زوا شده انجامعاملی تحلیل  روشبه مقیاس

ران دیگبه وابستگی  است.   پرسشنامهمناسبینشان دهنده پایاییکه است 89/1پرسشنامهدرکلشده محاسبه  پایاییمیزان ازسویی 

در  یک هفتهآن با فاصله برخوردار است نتایج بازآزمایی 90/1تا 1 /74نکرداعتباری دو نیمه 6با دامنهخوب درونی همسانی  از

مقیاس دو خرده این که  بهدست آمد، با توجه به 85/1، 81/1، 1،80/1ها /مقیاسمقیاس وخرده (برای کل0979امینی)پژوهش

افسردگی دارد از  وبین اشخاصی  راب وحساسیتو اضطرنجورخویی روان های با مقیاسمعنایی پرسشنامه همبستگی این اول 

شده  و از روایی  انجامعاملی  تحلیلروش گاردنر به چندگانه  هایهوش پرسشنامهبرخورداراست روایی خوبی  هم زمانروایی 

است  89/1درکل پرسشنامه شده  محاسبهپایایی میزان است. از سویی  گزارش شده 85/1کرونباخ  مناسبی   برخوردار است. آلفای

کردیم، جهت تجزیه و  استفاده8و آماراستنباطی7آمار توصیفیاست. ما در پژوهش حاضراز دو روش مناسبیپایاییدهنده نشان  که

محدوده  ها در آمار توصیفی از نما، میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار، جدول و نمودار استفاده شد، و درتحلیل داده

  SPSSها توسط نرم افزار آماری آماراستنباطی به دلیل داشتن دو متغیر از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که همه این

 انجام شد.

 

 نتایج

 فراوانی -1جدول

  gender age education hoshgardner vabastegi 

N Valid 150 150 150 65 65 

Missing 50 50 50 135 135 

Mean 1.30 24.67 3.00 209.6308 100.8769 

Std. Error of Mean .038 .500 .000 5.00426 1.68499 

Median 1.00 23.00 3.00 208.0000 99.0000 

Mode 1 22 3 175.00 a85.00 

Std. Deviation .460 6.120 .000 40.34560 13.58481 

Variance .211 37.459 .000 1627.768 184.547 

Skewness .882 2.522  .605 -.047 

Std. Error of Skewness .198 .198 .198 .297 .297 

Kurtosis -1.239 7.249  .620 -.678 

Std. Error of Kurtosis .394 .394 .394 .586 .586 

Range 1 35 0 201.00 56.00 

Minimum 1 15 3 133.00 72.00 

Maximum 2 50 3 334.00 128.00 

Percentiles 

10 1.00 20.00 3.00 156.2000 84.6000 

20 1.00 22.00 3.00 175.0000 86.4000 

25 1.00 22.00 3.00 180.0000 91.5000 

30 1.00 22.00 3.00 187.0000 94.0000 

40 1.00 22.00 3.00 198.4000 97.4000 

50 1.00 23.00 3.00 208.0000 99.0000 

60 1.00 23.00 3.00 216.0000 104.0000 

                                                           
6 Range 
7 Descriptive statics 
8 Inferential statistics 
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70 1.70 24.00 3.00 225.0000 110.2000 

75 2.00 26.00 3.00 227.5000 112.0000 

80 2.00 26.00 3.00 232.8000 113.0000 

90 2.00 32.00 3.00 271.0000 120.0000 

 

باشد واکثر افراد می  49باشد، که میانگین سنی در این  پژوهش نفرمی 051روی پژوهش اینهای فوق نمونه جدول بهتوجه 

-ندگانهچ هایوهوشدیگرانبهباشند و میانگین وابستگی عاطفی به دیگران وهوش های چندگانه وابستگی عاطفی لیسانس می

 می باشد. 4180111و 9901111ترتیب،گاردنربه

 فراوانی جنسيت_2جدول

 

نفر مرد هستندوستون  55و نفر زن015در این پژوهشدهد که می را نشان 9جنسیتتعداد فروانی  اولستون  فوقجدول  طبق

 کندمی معتبری را رائههای دادهدرصد تمامی سوم را دارند، ستون مقدارمعین این که  استدرصد تمام داده هایی دهنده  نشاندوم 

 نشان می دهد. 01را برای متغییرجنسیت فراوانی تجمعیدرصد  شوند، ستون چهارم هممیمقدار مربوط این به  که

 سن افراد _3جدول

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15 1 .5 .7 .7 

16 1 .5 .7 1.3 

18 1 .5 .7 2.0 

19 6 3.0 4.0 6.0 

20 10 5.0 6.7 12.7 

21 6 3.0 4.0 16.7 

22 42 21.0 28.0 44.7 

23 35 17.5 23.3 68.0 

24 5 2.5 3.3 71.3 

25 2 1.0 1.3 72.7 

26 12 6.0 8.0 80.7 

27 4 2.0 2.7 83.3 

28 3 1.5 2.0 85.3 

30 5 2.5 3.3 88.7 

32 4 2.0 2.7 91.3 

33 3 1.5 2.0 93.3 

34 3 1.5 2.0 95.3 

43 3 1.5 2.0 97.3 

50 4 2.0 2.7 100.0 

                                                           
9 Gender 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

zan 105 52.5 70.0 70.0 

mard 45 22.5 30.0 100.0 

Total 150 75.0 100.0  

Missing System 50 25.0   

Total 200 100.0   
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Total 150 75.0 100.0  

Missing System 50 25.0   

Total 200 100.0   

 

 هاازسن هرکدوم فراوانی دومستون دهد،می نشان را اندپژوهش بررسی شده این در که افرادی سن اول فوق ستون در جدول

 درصد. چهارم ستون دهد،می نشان را دارند معین مقدار این که هاییداده تمام درصد دهنده نشان سوم ستون نشان میدهد، را

 جنسيت_ 1نمودار

 
 اند زن هستند.شدهبررسیپژوهشدراینکه اکثرافرادی دهدکه مینمودارنشان این

 سن_2نمودار 

 
 سال سن دارند.41اند شدهبررسیپژوهش دراین که دهد اکثرکسانینمودارنشان میاین 

 چندگانههایوهوش دیگرانبهعاطفیوابستگیبينهمبستگی _4جدول 

  vabastegi hoshgardner 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 -.138 

Sig. (2-tailed)  .475 

N 65 65 

hoshgardner 

Pearson Correlation -.138 1 

Sig. (2-tailed) .475  

N 65 65 
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بین وابستگی بستگی هم فوقجدل طبق  وجود دارد.چندگانه رابطه های و هوش دیگرانبه عاطفی وابستگی  اصلی: بینفرضیه

 صفرفرضبزرگتر است، در نتیجه  15/1ز آلفایاsig .475/1دهد، نمره می نشان را گاردنرهای چندگانهدیگران وهوش بهعاطفی 

 نیست. معناداررابطه  %95به احتمال  کردکه بیان توان شود و میفرض خالف رد می و قبول شده رد

 گرارابطهطبيعتدیگران وهوشبهعاطفیوابستگی بين _5جدول 

  vabastegi hosh_Tabiatgara 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 -.118 

Sig. (2-tailed)  .351 

N 65 65 

hosh_Tabiatgara 

Pearson Correlation -.118 1 

Sig. (2-tailed) .351  

N 65 65 

 

وابستگی بین همبستگی  فوق جدلطبق  ود دارد.گرا رابطه وجطبیعتوهوشدیگران  بهعاطفی فرعی:  وابستگی بین فرضیه

 و صفر قبول نتیجه فرض بزرگتراست، در 15/1از آلفای sig .10950دهد، نمره میگرا را نشانطبیعت و هوشدیگران به عاطفی 

 نادار نیست.معرابطه  %95به احتمال  کرد کهبیانتوان شود و میرد میخالف فرض

 دیگران وهوش موسيقياییهمبستگی وابستگی عاطفی به_6جدول

 

 بین همبستگی فوق جدل طبق وهوش موسیقیایی رابطه وجوددارد. دیگرانبه عاطفی  وابستگی: بین فرضیه فرعیفرضیه

نتیجه فرض صفررد  در کوچکتراست، 15/1از آلفا sig .10/1دهد، نمره میموسیقیایی را نشان  و هوش دیگران به عاطفی وابستگی

 معنادار است رابطه کرد که توان بیانو می شودمیقبول  %95خالف به احتمال شده وفرض 

 فردیدروندیگران وهوشبهعاطفییوابستگرابطه بين _7جدول 

 

ستگی واببین همبستگی  فوق جدلرابطه وجود دارد. طبقفردی درون دیگران وهوش بهعاطفی وابستگیفرعی: بین فرضیه

ض صفرقبول تراست، در نتیجه فربزرگ 15/1ازآلفای  sig .10540نمره  می دهد، فردی را نشان درون و هوشدیگران  بهعاطفی 

 معنادار نیست.رابطه  %95به احتمال  بیان کردکه توان شودومیردمی خالفوفرض

 

  vabastegi hosh_Mosighiayi 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 -.179 

Sig. (2-tailed)  0.01 

N 65 65 

hosh_Mosighiayi 

Pearson Correlation -.179 1 

Sig. (2-tailed) 0.01  

N 65 65 

  vabastegi hosh_daronfardi 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 -.102 

Sig. (2-tailed)  .421 

N 65 65 

hosh_daronfardi 

Pearson Correlation -.102 1 

Sig. (2-tailed) .421  

N 65 65 
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 فضایی دیگران وهوشبهعاطفیوابستگی _8_جدول

  vabastegi hosh_fazaie 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 -.147 

Sig. (2-tailed)  .243 

N 65 65 

hosh_fazaie 

Pearson Correlation -.147 1 

Sig. (2-tailed) .243  

N 65 65 

 

عاطفی گیوابستبین همبستگیفوق جدل رابطه وجود دارد طبق فضایی دیگران وهوش بهعاطفی وابستگیفرعی: بینفرضیه

-خالفصفر قبول وفرض ه فرضتراست، در نتیجبزرگ 15/1ازآلفای  sig .10459دهد، نمره را نشان می فضایی وهوشدیگران  به

 معنادار نیست.رابطه %95کردکه به احتمال توان بیانشودومیردمی

 دیگران و هوش ميان فردیبه عاطفی  وابستگی -9جدول

  vabastegi hosh_mianfardi 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 .019 

Sig. (2-tailed)  .880 

N 65 65 

hosh_mianfardi 

Pearson Correlation .019 1 

Sig. (2-tailed) .880  

N 65 65 

 

-ابستگیوبینهمبستگی فوق جدل رابطه وجود دارد. طبق فردی میان دیگران وهوش بهعاطفی وابستگی فرعی: بین فرضیه

تر است، در نتیجه فرض صفر قبول و زرگب 15/1آلفایاز sig.88/1دهد، نمره فردی رانشان میمیان  و هوشدیگران به عاطفی 

 معنادار نیست.  %95به احتمال  رابطه  بیان کردکه توانشود ومیرد میخالف  فرض

 رابطهبدنی دیگران وهوشبهعاطفیوابستگی_11_جدول

  vabastegi hosh_badani 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 -.052 

Sig. (2-tailed)  .678 

N 65 65 

hosh_badani 

Pearson Correlation -.052 1 

Sig. (2-tailed) .678  

N 65 65 

 

عاطفی تگیوابس بینهمبستگی فوق جدل رابطه وجود دارد. طبق  بدنی دیگران و هوش به عاطفیوابستگیفرعی: بین فرضیه

خالف صفرقبول و فرض تراست، در نتیجه فرض بزرگ 15/1از آلفای  sig .10678دهد، نمره میرا نشان بدنی وهوشدیگران به 

   معنادار نیست.رابطه  %95بیان کرد که احتمال شود و می توان رد می
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 رابطهریاضی وهوشدیگرانبهعاطفیوابستگی_11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 وابستگی بینهمبستگی  فوقجدل طبق  رابطه وجود دارد.ریاضی و هوش دیگرانبه عاطفی وابستگی فرعی: بینفرضیه

 تراست، درنتیجه فرض صفررد شدهکوچک 15/1از الفای  -sig .19/1دهد، نمره میا نشان ر ریاضی و هوش دیگرانبه  عاطفی

 است.معنا دار و معکوس رابطه  %95احتمال  کرد که به بیانتوان شود و میمیوفرض خالف قبول 

 کالمی_زبانی وهوشدیگرانبهعاطفیوابستگیبين _12_جدول 

  vabastegi hosh_zabani_kalami 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 -.018 

Sig. (2-tailed)  0.04 

N 65 65 

hosh_zabani_kalami 

Pearson Correlation -.018 1 

Sig. (2-tailed) 0.04  

N 65 65 

 

- بین وابستگی همبستگی فوق جدل طبق وجودداردرابطه کالمی_زبانی وهوشدیگرانبهعاطفیوابستگیفرعی: بینفرضیه

تراست، درنتیجه فرض صفرردشده کوچک sig .15/1از نمره  15/1دهد، سیگ میرانشانکالمی_زبانی وهوشدیگرانبه عاطفی

 معنا داراست.رابطه %95احتمال  کرد که به بیانتوان می و شودمی خالف قبولوفرض

 

 بحث
های چندگانه گاردنر با وابستگی عاطفی به دیگران رابطه معناداری فرض اصلی یعنی هوش بین 5در پژوهش طبق جدول 

های عاطفی که ما به دیگران داریم به صورت وجود ندارد، و این بدان معنا است که در جامعه حال حاضر در این پژوهش، وابستگی

های به ترتیب بین هوش  04و 00و 6به نتیاج حاصله در جداول  گیرد، اما با توجه های چندگانه قرا نمیکلی تحت تاثیر هوش

ی توان نتیجه گرفت افرادی که دارای دلبستگموسیقیایی، ریاضی و زبانی کالمی با وابستگی عاطفی رابطه معنادار وجود دارد؛ می

دار و جایی که رابطه ریاضی معنااند و از آن های موسیقی وکالمی ازخود نشان دادهباالتری هستند استعداد بهتری را درهوش

ند؛ اتوان چنین برداشت کرد که افراد دارای هوش ریاضی نسبت به سایرین کمترین وابستگی را ازخود نشان دادهمعکوس بود، می

 های عاطفی ما به دیگران تاثیرگذار است.دهد، موسیقی و توانایی کالمی و منطقی در بهبود وابستگیهمچنین نشان می

و های هوش چندگانه مولفهیافتند که ن تفکرخالق دانشجویا با های چندگانهبین هوش ( تحلیل رابطه0999)رحیمی

ای ههوش منطقی و ریاضی بود همچنین بین مولفهباالتر از میانگین بود باالترین میانگین مربوط به مولفه دانشجویان  00تفکرخالق

اشد بود داشت، شباهت این پژوهش با پژوهش ما مقایسه هوش چندگانه با یک متغیر میوج مثبت رابطه و تفکر خالقچندگانه 

اند، با این تفاوت که در پژوهش رحیمی این رابطه مثبت و معنادار است یعنی فرد که در هر دو پژوهش متغیر ریاضی معنادارشده

                                                           
11 Creative Thinking 

  vabastegi hosh_riazi 

vabastegi 

Pearson Correlation 1 -.179 

Sig. (2-tailed)  -0.03 

N 65 65 

hosh_riazi 

Pearson Correlation -.179 1 

Sig. (2-tailed) -0.03  

N 65 65 
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وان گفت تتر وابستگی عاطفی کمتر دارد در نتیجه میتر و طبق پژوهش حاضر فرد با هوش ریاضی باالباهوش ریاضی باالتر خالق

 تواند، موجب شکوفایی خالقیت بهتر در این افراد باشد.تر افراد باهوش ریاضی باالترمیکه وابستگی پایین

 آموزان مقطع متوسطههوش هیجانی در دانش های چندگانه و( رابطه بین هوش0999)وهمکاران آبادینادی نجفهای یافته

 های ریاضی ودروندار وبین هوشفردی با هوش هیجانی همبستگی مثبت معنیو میانموسیقیایی، زبانی های هوش داد کهن نشا

دنی، فردی، بهوش میان همبستگی منفی معنادار دارند همچنین، نتیجه رگرسیون گام به گام نشان داد کهفردی باهوش هیجانی 

روند، شباهت این پژوهش با پژوهش آموزان به شمار میکننده هوش هیجانی دانشبینیپیشدرون فردی، زبانی و فضایی بهترین 

ر های موسیقیایی و زبانی با متغییباشد که در هر دو پژوهش نتیجه هوشحاضر در متغیرهای هوش موسیقیایی، زبانی و ریاضی می

توان نتیجه گرفته هوش هیجانی باشد که میعنادار منفی میوابسته دارای رابطه معنادار و مثبت و با هوش ریاضی دارای رابطه م

افراد با وابستگی عاطفی باالتر بیشتر و بهتر از افراد باهوش ریاضی باال و وابستگی عاطفی کمتراست که شناخت و آگاهی به این 

ا افراد هتوانند با آگاهی از این ویژگیمیها تواند فرد را به خودشناسی و اعتمادبه نفس بهتر برساند از طرفی ارگانها میسود وزیان

 نتایج تواند در روابط عمومی مشغول به کار شود.را در جایگاه مناسب استخدام کنند، مثالً فردی که هوش هیجانی بهتری دارد می

که  تاسازآن  ( بررسی رابطه بین وابستگی عاطفی به دیگران و عزت نفس دانشجو معلمان شیراز حاکی0995پورشیرازی) پژوهش

 است در نهایت با ضریب همبستگیبیشتر از زنان است و حداقل عزت نفس مردان کمتر از زنان مردان  عاطفی وابستگیمیانگین 

عزت نفس و میزان میان  دار و منفی اما ضعیفمعنی از وجود رابطهدرآمد این مقدار حاکی معنادار و منفی  مقدار آن پیرسون

ی باشد که در پژوهش پورشیرازی میانگین وابستگاست شباهت این پژوهش با پژوهش حاضر متغیر وابستگی میی عاطفی وابستگ

عاطفی مردان برخالف تصور عام بیشتراز زنان است. در نتیجه میانگین عزت نفس زنان بیشتر است و از طرفی چون مردان وابستگی 

زنظر توان نتیجه گرفت مردان اآبادی و بسط آن با تحقیق حاضرو پورشیرازی مینجفبیشتری دارند. با استناد از نتیجه تحقیق 

تر باشند اما اگرمردان از نظرهوش هیجانی باالترند و هوش توانند، خالقکنند و زنان نیز میهوش هیجانی بهتراز زنان عمل می

درمسائل ریاضی بهتر و دختران را در هوش کالمی بهتر هیجانی با هوش ریاضی رابطه معنادار منفی وجود دارد پس چرا پسران را 

 طلبد.دانند؟ که پاسخ به این سئوال خود تحقیقات جدیدتری را میمی
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