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پذیری شغلی در هوش کالمی و میان فردی( با انطباق) های چندگانهی هوشرابطه

 آموزان شهر اردبیلدانش

 3، مهدیه رئیس زاده2، علی شیخ االسالمی1علی رضایی شریف 

 چکیده 

یل انجام آموزان شهر اردبدر دانشی هوش کالمی و میان فردی با انطباق پذیری شغلی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

ی آماری این پژوهش را جامعه1394-95ی شهر اردبیل درسال تحصیلی ی دوم متوسطه آموزان دوره ی دانشگرفت. کلیه

پسر( به  50دختر و  50آموز )دانش 100ای، ای چند مرحلهگیری خوشهها با استفاده از روش نمونهدادند که ازمیان آنتشکیل می

آموزان دبیرستانی ی سازگاری دانشپذیری شغلی ساویکاس و پرسشنامههای مقیاس انطباقبه پرسشنامه عنوان نمونه انتخاب شده و

های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. ها از آزمونسینها و سینگ پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده

ی مثبت معنادار وجود دارد. آموزان رابطهدی با انطباق پذیری شغلی دانشکالمی و میان فر-یافته ها نشان داد که بین هوش زبانی

درصد از کل واریانس انطباق پذیری شغلی بر اساس هوش کالمی و میان  22همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبا 

با انطباق پذیری شغلی  ی از متغیرهای مرتبطتوان نتیجه گرفت که هوش کالمی و میان فردفردی قابل پیش بینی است. بنابراین، می

 .آموزان می باشددانش

 آموزانهوش کالمی، هوش میان فردی، انطباق پذیری شغلی، دانش ها:کلیدواژه
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  مقدمه

اساسی ترین سوال والدین از مشاوران مسیر شغلی سواالتی نظیر این باشد. چگونه به فرزندمان کمک کنیم تا بتواند شغل  شاید

سبی پیدا کند؟ چگونه به فرزندمان کمک کنیم تا انتخاب رشته مناسبی انجام دهد؟ برای هدایت فرزندمان به سمت موفقیت در منا

ی انطباق پذیری مسیر شغلی به خوبی به این ی نظریهشغل آینده اش باید از چه زمانی دست به کار شد؟و... ساویکاس با ارایه

هر چه میزان انطباق پذیری مسیر شغلی بیشتر باشد فرد در زمان انتخاب ها و تصمیم گیری ها  سواالت پاسخ گفته است، از نظر وی

  (.1390به نقل از اعتصام پور،  2002، 1کند) ساویکاسبا موفقیت بیشتری عمل می

اند در حیطه های (. سازگاری می تو2011، 2سازگاری به توانایی فرد در تطابق با محیط اطرافش اشاره دارد) پونیا و سانگوان

 (.1391مختلفی مطرح شود و ابعاد اجتماعی، خانوادگی، عاطفی، شغلی و... را شامل شود ) امانی، اعتمادی، فاتحی زاده و بهرامی، 

، توانایی فرد برای کنار آمدن، تداوم و پذیرش تغییر در نقش های مختلف زندگی 3انطباق پذیری شغلی)توانایی سازگاری شغلی(

(. انطباق پذیری مسیر شغلی سازه ای روان شناختی است که داللت بر 1391به نقل از کسایی اصفهانی،  1990، 4است)سوپر

آمادگی فردی و منابع کنار آمدن با وظایف رشدی و گذارهای مسیر شغلی دارد. از دیدگاه فردی انطباق پذیری شغلی به عنوان 

ی سازد تا خود پنداره هایش را در نقش های مسیر شغلی به کار برد) راهبردی خود نظم بخش عمل می کند و فرد را قادر م

 (.2005ساویکاس، 

های مسیر شغلی افراد است که می تواند منجر به خوش بینی، طرح داشتن، آگاهی از  5انطباق پذیری شغلی شامل اول، دغدغه

که شامل باورها، نگرش ها و شایستگی های داشتن است  6وظایف آتی و آمادگی مناسب برای انجام وظایف گردد. دوم کنترل

راهبردهای مختلف برای مقابله  7تعیین کننده خود است که مناسب تصمیم گیری و مدیریت وظایف رشدی است. سوم کنجکاوی

 و باورهای مربوط به خود کارآمدی 8با دغدغه ها و همچنین جستجوی اطالعات الزم برای این راهبردهاست و چهارم اعتماد بنفس

و شایستگی های حل مساله است که بر تصمیم گیری، انتخاب، عالقه مسیر شغلی و عزت نفس افراد تاثیر مثبت دارد) ساویکاس، 

  (.1391به نقل از کسایی اصفهانی،  2009

رخور های جدید بدهد افراد موفق در آینده کسانی هستند که از هوش کافی برای یادگیری مهارتهای فعلی نشان میبینیپیش

مفهوم هوش تاکنون روندی تکاملی طی کرده و از یک مفهوم یگانه به یک مفهوم چند بعدی با اشکال مختلف تبدیل شده دارند.

                                                           
1. Savickas 
2. Punia & Sangwan 
3. Career Adapt-Abilities 
4. Super 
5. concern 
6. control 
7. curiosity 
8. confidence 
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، 1983)ی گاردنر 1(. در این بین، نظریه ی هوش های چندگانه1393است)نادی نجف آبادی، مکتبی و هاشمی شیخ شبانی، 

انسان و پدید آمدن دیدگاه های قوی در فرایند آموزش و پرورش به وجود ( شرایط جدیدی برای درک هوش 2006و 1993

  (.2010، 2آورده است) کومنینو

روانی پردازش اطالعاتی -زیستی ییتوانا انعنو به را شهو "چهارچوب های ذهن"(در کتاب خود با عنوان2006، 1993)3گاردنر

ده کر یفتعر "لق محصوالتی شودکه در یک فرهنگ با ارزش اندخیا مساله  حلکه می تواند در یک موقعیت فرهنگی منجر به 

( هوش را به هوش های 2011، 4، به نقل از بیچنر1993گاردنر) .گرفت نظر در مستقل زهسا چندین از متشکل را وآن است.

 12عت گرایانهو طبی 11، درون فردی10، میان فردی9جنبشی-، بدنی8فضایی-، دیداری7، موسیقیایی6ریاضی-، منطقی5زبانی-کالمی

 ) هستی گرایانه( نیز پرداخته است.14و هوش وجودی 13( به معرفی هوش معنوی1999تقسیم کرده و در یکی از آثار خود) 

هوش -2زبانی: توانایی درک کلمات و چگونگی عملکرد افراد در ترکیب آن ها برای ایجاد یک زبان مفید.-هوش کالمی-1

در دنیای اطراف ما حوادث نامربوطی  اظاهر که بطیو روا لـماعو هشاهدـم اییـناتوریاضی: توانایی مشاهده عوامل-منطقی

هوش  -3گیریم. رکا به منطقی و عقالنی هنجیرز یک در خالقانه و دیعـب رتوـص هـب را اـنهآ نیماوـبت ای کههستندبهگونه

در فعالیت هوشمندانه به صورت  موسیقیایی: توانایی تشخیص زیر و بم صدا، آهنگ و دیگر عالیم موسیقی و ترکیب آن ها

 -5فضایی: توانایی تفکر درمورد کیفیت های بصری دنیا و بکار گیری و تبدیل آن ها به راه های خالقانه.-هوش دیداری -4منطقی.

هوش  -6جنبشی: توانایی کنترل حرکات بدنی و گرفتن اشیا به صورت ماهرانه و مهارت در ترکیب این حرکات.-هوش بدنی

هوش میان فردی: توانایی توجه و  -7ی: توانایی برای دسترسی و شناخت خود درونی) احساسات، واکنش ها و آرزوها(.درون فرد

به نقل از رحیمی، نوروزی  1385تمایز قایل شدن بین افراد با توجه به وضعیت و احساسات و و عالیق آن ها) صادقی و همکاران، 

نه: مهارت در شناخت و طبقه بندی گونه های مختلف گیاهان و جانوران و محیط هوش طبیعت گرایا -8(.1391و سریع القلم، 

هوش هستی گرایی: حساسیت و استعداد برای درگیر شدن با پرسش  -9(.1393فردی است) رحیمی، یزدخواستی و حسن پور، 

                                                           
1. multiple intelligences of theory 
2. Komninou  
3. Gardner 
4. Beichner 
5. verbal.linguistic intelligence  
6. logical.mathematical intelligence 

7. musical.rhythmic intelligence 
8. visual.spatial intelligence 
9. bodily.kinesthetic intelligence  
10. interpersonal intelligence 
11. intrapersonal intelligence  
12. naturalist intelligence 
13. spiritual intelligence 
14. existential intelligence 
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عرصه ی حیات و چرایی هستی  های عمیق درباره ی هستی انسان مانند معنای زندگی، مفهوم مرگ و زندگی و پیدایی انسان در

 . (1384است) پاشاشریفی) 

 دخو شیزموآ یهافعالیت ارسمد از برخی ومربیان هشد وبررو اوانفر لستقباا با شیزموآ یها محیط در چندگانه یها شهو نظریه

 (.2003 هوگان،)ندا داده نماساز نرردگا گانه هشت یها هوش سساا بر را

( در پژوهش خود 1390ی انطباق پذیری شغلی در کشور صورت نگرفته است. اعتصام پور) ینهتاکنون پژوهش های زیادی در زم 

به این نتیجه دست یافت که آموزش مسیر شغلی والدین بر عوامل دغدغه، کنترل و اعتماد مسیر شغلی کودکان موثر است ولی بر 

شان داد، سازگاری شغلی با متغیرهای پیش بین ( ن1388عامل کنجکاوی مسیر شغلی کودکان موثر نیست. پژوهش اکبری فرد)

( همبستگی مثبتی بین هوش های منطقی 2010ریاضی همبستگی معنادار دارد. اوزولیک)-هوش بین فردی، درون فردی و منطقی

( نشان داد که هوش های 2009فضایی و میان فردی و پیشرفت تحصیلی در پایه ششم گزارش داد. فارنهام) -ریاضی، دیداری

 ریاضی با دانش عمومی همبسته اند. -می یا زبانی و منطقیکال

ی هوش کالمی و میان فردی با انطباق پذیری شغلی انجام شده، درصددکشف میزان پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه 

دگی می کنیم که مشکالت شهر اردبیل است. باتوجه به این که ما در جهانی زن یآموزان دبیرستانی این دو متغیر در بین دانشرابطه

اقتصادی، بیکاری ونارضایتی از کار بسیار فرگیر شده است، شاید یکی از راه های رفع این نارضایتی ها کمک به نوجوانان و 

ها و توانایی هایشان هماهنگ است قرار بگیرند و بتوانند به اکتشاف و طرح ریزی جوانان است تا در مسیری که با رغبت ها و ارزش

شغلی متناسب با این ویژگی ها دست بزنند. بنابراین با توجه به اینکه در این زمینه مطالعات قابل توجهی در ایران صورت  مسیر

 .نگرفته است این پژوهش می تواند راه گشای پژوهش های آتی در این مقوله باشد

 سواالت پژوهشی

 ی معناداری وجود دارد؟آموزان شهر اردبیل رابطهشهای کالمی و میان فردی با انطباق پذیری شغلی دانآیا بین هوش -1

 کند؟آموزان را پیش بینی میهای کالمی و میان فردی، انطباق پذیری شغلی دانشآیا هوش -2

 روش

 پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود.  نوع و طرح پژوهش:

ی شهر آموزان دوره دوم متوسطهدانش یکلیه را ی آماری پژوهشجامعه گیری:هی آماری، نمونه و روش نمونجامعه 

ها پس از برآورد حجم نمونه با که از میان آن دادند.مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می1394-95اردبیل که در سال تحصیلی 

پسر( به عنوان  50دختر و 50آموز)دانش 100ای، ای چندمرحلهگیری خوشهمراجعه به جدول کرجسی و مورگان، با روش نمونه

 نمونه انتخاب شدند.

 ابزار پژوهش
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کشور دنیا به سرپرستی  13با همکاری  2012این مقیاس که در سال  : (CAASمقیاس انطباق پذیری شغلی) یپرسشنامه

س را اندازه گیری میسوال است که چهار بعد دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتمادبنف 24مارک ساویکاس ساخته شد دارای 

، 5درجه ای لیکرت، از  5سوال است که پاسخ دهندگان از مقیاس  6(. هر زیر مقیاس شامل 2012کند)ساویکاس و پورفیلی، 

کشور را برای  13کنند. متوسط ضریب آلفای کرونباخ در بین ، به ندرت) کامال مخالفم( استفاده می1همیشه)کامال موافقم( تا 

% بوده 92% گزارش کردند. این ضرایب برای کل مقیاس 85% و اعتماد بنفس79%، کنجکاوی74%، کنترل83مقیاس نگرانی 

  است.

باشد. سؤال می 80ی گاردنر شامل های چندگانهپرسشنامه استاندارد هوش:ی گاردنرهای چندگانهی هوشپرسشنامه

قی، هوش دیداری/ فضایی، هوش موسیقیایی، هوش های مورد نظر عبارتند از هوش زبانی/کالمی، هوش ریاضی/ منطشاخص

سوال می  10هر یک از شاخص های مورد نظر دارای گرا، هوش برون فردی، هوش درون فردی. جسمی/ حرکتی، هوش طبیعت

 رد.امتیاز تعلق می گی 1 وجه هیچ امتیاز و به 5 باشند که بر اساس طیف لیکرت درجه بندی شده است و به گزینه ها بصورت کامال

شهر اردبیل، پژوهشگر به مدارس دوره دوم  2و 1: بعد از اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش کل و نواحی ی اجراءشیوه

ها را به آموزان آن کالسژوهشگر از بین مدارس، چند مدرسه را انتخاب، و از آن بین کالس و دانشمعرفی شد. سپس پ متوسطه

 ی توضیحات الزم از آنها درخواست نمود تا پرسشنامه ها را پر نمایند.صورت تصادفی انتخاب نموده و بعد از ارایه

 در و معیار انحراف و میانگین گزارش از توصیفی، آمار شبخ در هاداده تحلیل و تجزیه برای ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 استفاده شد. SPSSبا استفاده از نرم افزار  رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب هایآزمون از استنباطی آمار بخش

 نتایج 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. آماره1جدول 

، 60/11و  93/92شود، میانگین و انحراف معیار انطباق پذیری شغلی به ترتیب برابر با مشاهده می 1طور که در جدول همان

میانگین و انحراف معیار هوش میان فردی به  و 43/7و  75/34کالمی به ترتیب برابر با -میانگین و انحراف معیار هوش زبانی

 باشد.می 99/5و  31/37ترتیب برابر با 

فردی با انطباق پذیری شغلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج ی هوش کالمی و میان( برای بررسی رابطه1سوال 

 آمده است. 2فردی در جدول های انطباق پذیری شغلی و هوش کالمی و میانآن برای کل و خرده مقیاس

 انحراف معیار  میانگین متغیرها  

 11/ 60  92/ 93 یانطباق پذیری شغل

 43/7  75/34 کالمی-هوش زبانی

 99/5  31/37 هوش میان فردی



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

6 

 

 های انطباق پذیری شغلیفردی با کل و خرده مقیاسهوش کالمی و میان. ضرایب همبستگی 2جدول شماره 

  ⃰⃰  P< 01/0   ⃰  P< 05/0  

آموزان دبیرستانی شهر پذیری شغلی دانشمشاهده می شود، بین هوش کالمی و میان فردی با انطباق  2طورکه در جدول انهم

بین هوش میان فردی (،  =01/0P< ،44/0Rکالمی با انطباق پذیری شغلی) اردبیل همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. بین هوش

 ی مثبت معناداری وجود دارد. ( رابطه =01/0P< ،42/0Rبا انطباق پذیری شغلی) 

 . نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی انطباق پذیری شغلی بر اساس هوش کالمی و میان فردی3جدول 

 R  R2 F Sig مدل

1 49/0  22/0   64/15 000/0 

آموزان براساس هوش ی دانشدرصد از واریانس متغیر انطباق پذیری شغل 22شود، تقریبا مشاهده می 3طور که در جدول همان

نیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر انطباق پذیری بر اساس هوش کالمی و  Fکالمی و میان فردی قابل پیش بینی است. نسبت

 باشد.میان فردی معنادار می

 بینبرای متغیرهای پیش T. ضرایب بتا و آزمون معناداری 4جدول

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیرمالک

انطباق پذیری 

 شغلی
 001/0 94/8 - 70/6 96/59   مقدار ثابت

 
مقیاس هوش خرده

 کالمی-زبانی
48/0 16/0 30/0 93/2   004/0 

 
خرده مقیاس  

 هوش میان فردی
50/0 20/0 25/0 46/2 01/0 

 5  4  3 2  1  مقیاس و خرده مقیاس 

          انطباق پذیری شغلی -1

دغدغه -2   67/0  ⃰⃰        

کنترل  -3   76/0  ⃰⃰  33/0⃰ ⃰      

     ⃰ 51/0⃰ ⃰⃰  45/0  ⃰⃰  85/0  کنجکاوی -4

   ⃰⃰  60/0  ⃰⃰  53/0 ⃰⃰  31/0  ⃰⃰  78/0  اعتماد بنفس -5

 ⃰ 23/0  ⃰ 39/0⃰  ⃰⃰  26/0 ⃰⃰  46/0  ⃰⃰  44/0  کالمی -خرده مقیاس هوش زبانی -6

 ⃰⃰  35/0  ⃰⃰  39/0  ⃰⃰  31/0 ⃰ 23/0  ⃰⃰  42/0  هوش میان فردی-7
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و هوش میان فردی با بتای  (P ،93/2=T<01/0) 30/0 کالمی با بتای-هوش زبانی شود،می مشاهده 4جدول  در که طورهمان

25/0 (01/0>P ،46/2=Tبه ) همچنین، بتاهای  .دارندا آموزان ربینی انطباق پذیری شغلی دانشقدرت پیش معناداری مثبت طور

 بینی کنندگی بیشتری دارد.مقیاس هوش میان فردی قدرت پیشدهند که خردهبه دست آمده نشان می

 گیری بحث و نتیجه

ی شهر آموزان دوره دوم متوسطهکالمی و میان فردی با انطباق پذیری شغلی در دانش ی هوشهدف بررسی رابطهپژوهش حاضر با 

ی مثبت معنادار آموزان رابطههای کالمی و میان فردی با انطباق پذیری شغلی دانشها نشان داد که بین هوشیافتهاردبیل انجام شد. 

های انطباق پذیری، مربوط به خرده مقیاس کنترل و درمورد کالمی با خرده مقیاس بیشترین ضریب همبستگی هوشوجود دارد. 

باشد. همچنین نتایج رگرسیون نیز آشکار کرد که هوش کالمی و میان هوش میان فردی مربوط به خرده مقیاس کنجکاوی می

های پژوهش اکبری فرد این پژوهش با یافتههای بینی معنادار انطباق پذیری شغلی را در جهت مثبت دارد. یافتهفردی قدرت پیش

آموزان بیشتر باشد اکتشاف، توان گفت که هرچه هوش کالمی و میان فردی دانش( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می1388)

 طرح ریزی و انطباق پذیری شغلی آنان نیزبا موفقیت بیشتری همراه خواهد بود .

فردی( و انطباق پذیری شغلی را بررسی های چندگانه)هوش کالمی و میانی ابعاد هوشطهکمبود شواهد پژوهشی مستقیم که راب

هایی از شود که پژوهشکرده باشند یکی از محدودیت های این پژوهش بودکه یافته ها را با مشکل مواجه کرد. بنابراین پیشنهاد می

 های دیگرصورت پذیرد.این قبیل بر روی جوامع و نمونه

 منابع 

 .89-90آموزان پسر پایه سوم دبستان شهر اصفهان در سالتاثیر آموزش مسیر شغلی والدین بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانش(. 1390تصام پور،عاطفه. )اع

 پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره شغلی.دانشگاه اصفهان.

قضاوتی( با  -برون گرایی، ادراکی -مایرز )درون گرایی-صیتی بریگزهای شخ(. رابطه بین هوش های چندگانه گاردنر و تیپ1388اکبری فرد، سکینه)

 سازگاری شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان دورود. پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه عالمه طباطبایی.

آموزان. فصلنامه نوآوری موضوع های درسی و سازگاری دانش(. مطالعه مقدماتی نظریه هوش های چندگانه گاردنر، در زمینه 1384پاشا شریفی، حسن. )

 .1-25، سال چهارم. صص11های آموزشی. شماره 

. مجله مرکز مطالعات و توسعه (. تحلیل رابطه بین هوش های چندگانه با تفکر خالق دانشجویان1393رحیمی، حمید؛ یزدخواستی، علی و حسن پور، راحله. )

 .350-359ه سوم، صص ، شمار11. دوره آموزش پزشکی

(. بررسی رابطه هوش های چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان 1391رحیمی، غالمحسین؛ نوروزی، محمد رضا و سریع القلم، نرگس.)

 .21-34، صص25. سال نهم، شماره . فصلنامه مدیریتآذربایجان شرقی

 .نشر ویرایش ،آزمونهای روان شناختی(.1389 ،)مهناز  ،ریانگکامبیز، عس ،محمود، کامکاری ،ساعتچی

مقایسه تاثیر الگوهای آموزشی سنتی، مدرن و فرا مدرن مشاوره مسیر شغلی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان (. 1391کسایی اصفهانی، عبدالرحیم. )

 .پایان نامه دکترا. دانشگاه اصفهان.دانشگاه اصفهان



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

8 

 

آموزان (. رابطه بین هوش های چندگانه و هوش هیجانی در دانش1393ی، غالمحسین و هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل. )نادی نجف آبادی، فاطمه؛ مکتب

 .93-106، صص4. سال سوم، شماره فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردیمقطع متوسطه. 
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