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 The purpose of this study was to investigate the effect of multiple 
intelligence on the individual performance of top entrepreneurs 
in Kermanshah city. The present study was quantitative and 
applied in terms of purpose and descriptive-survey and 
correlational in terms of data collection. The statistical population 
included top entrepreneurs in Kermanshah city, numbered 55 
people in the period 2011 to 2017 according to the Bureau of 
Labor, Welfare and Social Affairs, of which 40 were available and 
surveyed. In order to analyze the data in the descriptive statistics 
section, SPSS23 software was used and in the data analysis 
section, factor analysis and structural equation modeling in Amos 
software was employed. The results showed that there was a 
positive and significant relationship between entrepreneurs' 
multiple intelligence and their individual performance. 
Entrepreneurs could succeed in their workplace if they could 
survive in this turbulent world and this requires a thorough 
understanding of the external, economic, technological, political, 
and other factors to enable better individual performance. If 
entrepreneurs had high mathematical-logical and intrapersonal 
intelligence, they had the least error in their decision making and 
were more capable in making rational decisions, organizing and 
evaluating program effectiveness. 
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    پژوهشیمقاله      

 عملکرد فردی کارآفرینان برتر  بررسی تأثیر هوش چندگانه بر 

   4عطیه خدایی ،3، میالد بخشم 2حسین کریمی ،* 1مهدی حسین پور

 مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.  دپارتمان ، استادیار  -1
 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.  مدیریت و کارآفرینی،  دپارتمان دانشجوی کارشناسی ارشد،  -3،2

 ایران. دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،   -4
 

 چکیده   اطالعات مقاله

 23/02/1399 دریافت مقاله:
 17/09/1399 بازنگری مقاله:
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هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش چندگانه بر عملکرد فردی کارآفرینان برتر 
هدف، کاربردی   نظر   ازنوع، کمّی و    لحاظ  ازپژوهش،  در شهر کرمانشاه است. این  

.  و از نوع همبستگی است  یشیپیما  -است و به لحاظ گردآوری اطالعات، توصیفی
که طبق آمار اداره کار، رفاه اه است  جامعه آماری، شامل کارآفرینان برتر شهر کرمانش

نفر آنان   40نفر هستند که از این تعداد  55 1396تا  1390و امور اجتماعی از سال 
به بودند.  مطالعه  مورد  و  دسترس  تجزیهدر  داده منظور  آمار وتحلیل  بخش  در  ها 

سازی  ها از تحلیل عاملی و مدلو در بخش تحلیل داده   23spssافزار  توصیفی، از نرم
دهد بین هوش  استفاده شد. نتایج نشان می  Amosافزار  معادالت ساختاری در نرم

 چندگانه کارآفرینان و میزان عملکرد فردی آنها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بتوانند در این جهان   توانند در حوزه کاری خود موفق باشند وکارآفرینان زمانی می 

اقتصادی،  بیرونی،  از عوامل  این هستند که درک کاملی  نیازمند  آورند  متغیر دوام 
ی، سیاسی و .... داشته باشند تا بتوانند عملکرد فردی بهتری داشته باشند و در  فنّاور

منطقی    -های خود کمترین خطا را داشته باشند که اگر از هوش ریاضیگیریتصمیم 
ی باالیی برخوردار باشند، در زمینه اتخاذ تصمیمات منطقی، نظم و ترتیب دفردرون و  

 .ها توانمندتر هستنددر امور و ارزیابی اثربخشی برنامه

  کلید واژگان:
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 مقدمه 
، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و معضالت جدید و بیکاری گسترده، نیاز به  عصر حاضر در  

 ابزار  و  سازوکار  ترین مهم  و  اشتغال  ایجاد  اقتصادی،  توسعه  مهم  راهکارهای  جمله   از شود؛ کارآفرینان بیشتر احساس می 

 اقتصادی  یی کارا  ی و افزایش درآمد مردم، افزایش ور است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری، افزایش بهره  آن، کارآفرینی 

  و   ن ی ش )   د بخش ی م  بهبود  را  اشتغال  و وضعیت  کند می  ایجاد  جدید  مشاغل  آورد، می  تولید  و  کار  بازار  به  را  نوآوری  شود، می 
معتقد است که کارآفرینی، موتور محرک اصلی در توسعه اقتصادی است و کارآفرین،    ۲. شومپیتر 1( ۲۰۰۰ونکاتارامان،  

تواند  . کارآفرینی می ۲( 11۹۷پالمر،  )   ای از مواد ایجاد کند های تازه کسی است که در کارش، نوآوری داشته باشد و ترکیب 
گذاری جدید یا  وکار در یک سرمایه تبدیل مفهوم کسب   منظور به های ابتکاری خصوصی  فرایند استفاده طرح   عنوان به 
  ی کاظم     و   ی ن ی حس )   های تجاری موجود با رشد و پتانسیل باال تعریف شود یا واحد   ها ی گذار ه ی سرما رشد و تنوع در    منظور به 
بر این باورند که برای بقا در عرصه رقابتی    ها شرکت و    ها سازمان . در دنیای رقابتی امروز، بسیاری از  ( ۲۰11  ، ی انرود ی م 

عملکرد فردی این    درگرو کنند؛ زیرا این منافع و عملکرد فردی سازمان،    توجه کنونی باید به عملکرد فردی افراد، بیشتر  
یک کارآفرین و نیز بقا و موفقیت آن، تا حد زیادی به عملکرد فردی    وکار کسب .  ( ۲۰1۶  ، و همکاران   ی عسگر )   افراد است 

ی فردی اشاره دارد که با اهداف  ها واکنش ، عملکرد فردی، به مجموعه رفتارها و  واقع   در کارآفرین وابسته خواهد بود.  
نیل به اهداف    منظور به که از طرف افراد    هاست ت ی فعال ی از اقدامات و  ا مجموعه . عملکرد فردی،  باشد ی م ، مرتبط  وکار کسب 

. این عملکرد فردی، تابعی از دانش،  رد ی گ ی م ی که در آن مشغول هستند انجام  وکار کسب در سازمان یا    شده ن یی تع از پیش  
 .  ( ۲۰1۷هوشنگ،    و   ن ی آذ   ی بدر )   ، قابلیت و انگیزش است ها یی توانا مهارت،  
به    عصر حاضر در   با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و معضالت جدید و بیکاری گسترده، نیاز 

عملکرد فردی خوبی خواهند داشت که    اصطالح به اما کارآفرینانی موفق و کارا یا    .شود کارآفرینان بیشتر احساس می 
عاملی برای    عنوان به خواهد بود که هوش    تر ت ی بااهم که این معنا، زمانی  خصوص این دارای درجه هوشی باال باشند؛ به 

محققان   و  اندیشمندان  ویژه به  همگان،  موردتوجه  همیشه  تاریخ،  طول  در  نیروی انسانی،  موفقیت موفقیت پذیرفته شود. 
 به  نسبت  ای عده  که  شوند باعث می  عواملی  یا  عامل  چه  که  است   شده   مطرح  سؤال  این  همیشه  و  بوده  مختلف  های حوزه 

 محققان  توجه  کانون  در  موفق  باالی افراد  ذهنی  و توانایی  هوش  موضوع  نوزدهم،  قرن  اواسط  از  باشند؟  تر موفق  دیگر  ای عده 

با توجه به اهمیت هوش؛ خصوصًا  .  ( ۲۰۰۹  ، ی صائم )   پنداشتند می  افراد  در موفقیت  اساسی  عامل  را  آن  و   گرفت  قرار 
ها، تحلیل مشکالت و تأثیرات  های چندگانه برای عملکرد فردی بهتر کارآفرینان در ایجاد تفکر خالق، کشف فرصت هوش 

 از  یکی ،  هوش کند. طلب می  ش ی ازپ ش ی ب مثبت و مستقیم آنها بر عملکرد فردی، ضرورت آشنایی آنان با این مفهوم را 

کند و  را ایجاد می   فردی  های تفاوت  که  است  عواملی  ترین مهم  از  یکی  و  بوده  بشر  موردتوجه  رباز ی د  از  که  است  مقوالتی 
  ن ی تر مهم . یکی از  ( ۲۰۰1  ف، ی س )   د شو ی م افراد   در  فرد منحصربه  های ویژگی  بروز  به  منجر های فردی نیز خود،  تفاوت 
یک مزیت    عنوان به به افراد کارآفرین کمک کند هوش چندگانه است. امروزه، هوش    تواند ی م ی شخصیتی که  ها مؤلفه 

.  کند ی م افراد )کارآفرینان( عمل    از ی موردن یک اهرم    عنوان به که در بازار    شود ی م رقابتی و قابلیت استراتژیک شناخته  
برای ایجاد مزیت رقابتی استفاده کنند و    ا ه تنوع و    ها تفاوت از    توانند ی م افرادی که از سطح هوشی باالیی برخوردار باشند  

ی مشتریان در کشورهای مختلف داشته  ها گروه ی بر راهبردهای مدیریتی، بازاریابی و توسعه محصول برای  توجه قابل اثر  
 .  ( ۲۰1۲،  و همکاران   ی م ی رح )   باشند 

ی تفکر در  جا به گیرد، منظور رفتار و عملکرد فردی هوشمندانه است. بنابراین،  قرار می   موردمطالعه هوش    که ی هنگام 
معنای    ن ی تر ی درکل مورد هوش باید رفتار هوشمندانه را تحلیل کرد. مبنای رفتار هوشمندانه باید نوعی دانش و اطالعات  

 
1 Shane & Venkataraman 
2 Schumpeter 
2 Palmer 
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  دن ی رس   در رفتار هوشمندانه شامل سرعت  های دیگر هوش و  . جنبه اند شده کسب ی  ررسم ی غ رسمی یا    طور به آن باشد که  
راه  پاسخ حل به  حل  ها،  توانایی  و  همکاران   ی فرانکوسک )   است   مسئله ها  کتاب   بار ن اولی  برای   ۲گاردنر  . 1( ۲۰۰۶،  و  در 

 به  را  هشتم  مورد  بعدها  و  کرد  اشاره  فرد   هر  در  هوش  نوع  هفت  حداقل  وجود ی ذهنی: نظریه هوش چندگانه«  ها قالب » 

 هوش ،  زبانی  هوش از:    عبارتند که این هشت بعد    کرد  بندی طبقه ،  چندگانه  ی ها هوش  عنوان  تحت  را  آنها  و  افزود  آن 

 هوش و    فردی  بین  هوش ،  فردی   هوش ،  دیداری   - فضایی  هوش ،  جنبشی   - ی بدن  هوش ی،  موسیقیای  هوش ،  ریاضی   - منطقی 

اظهار داشت که بهترین حوزه مناسب برای مقایسه هوش چندگانه و    توان ی م ی  طورکل به   ( ۲۰11گاردنر،  ) ه  گرایان طبیعت 
های خود نیز  های علمی، از سایر قابلیت عملکرد فردی، محیط کار است؛ زیرا فرد در محیط کار خود عالوه بر توانمندی 

مومن   یی بابا ) کند  ستفاده می ا  فردی  ( ۲۰۰۵  ، ی و  بر عملکرد  تأثیر هوش چندگانه  بررسی  پژوهش،  این  اصلی  . هدف 
ی بر عملکرد  ر ی تأث ؛ لذا پرسش اصلی پژوهش این است که هوش چندگانه چه  باشد ی م کارآفرینان برتر در شهر کرمانشاه  

 برتر شهر کرمانشاه دارد؟   نان ی کارآفر فردی  

 هوش چندگانه  
 یهاتفاوت  که است  عواملی ترینمهم  از  یکی و بوده  بشر موردتوجه  رباز ید  از که است مقوالتی از یکی ،  هوش

  ف،یس )   ود ش می افراد   در  فردمنحصربه  هایویژگی بروز  به منجرهای فردی نیز  کند و تفاوت را ایجاد می   فردی 
گیرد، منظور رفتار و عملکرد فردی هوشمندانه است؛ بنابراین،  قرار می  موردمطالعه هوش    که ی هنگام .  ( ۲۰۰1

ی تفکر در مورد هوش باید رفتار هوشمندانه را تحلیل کرد. مبنای رفتار هوشمندانه باید نوعی دانش و جابه 
های دیگر هوش و رفتار . جنبه اندشده   کسبی  ررسم یغ رسمی یا    طور به معنای آن باشد که    ن ی تر ی درکل اطالعات  

و همکاران،    ی فرانکوسک ) است    مسئله ها و توانایی حل  ها، پاسخحل به راه  دن یرس   در هوشمندانه، شامل سرعت  
  گاردنر هوارد های چندگانه است.  اند، هوشی قرار دادهموردبررس هایی که دانشمندان  . یکی از انواع هوش (۲۰۰۶

 ها آن  و افزود آن  به  را هشتم  مورد بعدها و  کرد  اشاره  فرد  هر  در  هوش  نوع  هفت حداقل وجود  به بار  اولین  برای

الله )   د کر  بندیطبقه  چندگانه  های هوش عنوان  تحت را  را    چندگانه  هوش  نظریه .  (۲۰1۳  ، ی عی بد   و   ی فرج 
 کتاب در  متعدد،  شواهد به توسل با،  هاروارد  دانشگاه در  تحولی  شناسی روان  گاردنر،  هوارد بار  نخست 

 خالصه  صورت به  که خت  پردا  هم  از  مستقل  نسبتاً  هوش  نوع هشت   به  وی د، کر  مطرح «  ذهنی  های چارچوب » 

 .( ۲۰11گاردنر، ) شود می   ان ی ب 

مؤثر    ی اگونه لغات، هم در گفتار و هم در نوشتار، به توانند از افراد باهوش زبانی باال می : 3زبانی هوش -1
  توانند زبان را برای کاربردهای مختلف ازاین افراد می .  4(۲۰1۹  ، و همکاران  وگاتاما ی)   د استفاده کنن 

 ،خود زبان  اطالعات و صحبت درباره   ادآوردن ی جمله متقاعد کردن دیگران برای انجام کاری خاص، به  
  شودی م های گفتاری و نوشتاری مشخص  که با حساسیت به انواع زبان  رند ی گ   کار ای کارآمد به به شیوه 

 شخصی مقاصد به نیلراستای   در و گفتار خود، زبان از  استفاده و زبان یادگیری توانایی و برمبنای  
 .ست ا 

 و  منطقی  تحلیل  ریاضی،  ات یعمل  انجام  برای  ی ی ها ظرفیت به  مربوط :  5ریاضی  - منطقی  هوش  -2
توانایی استفاده مؤثر از اعداد و توانایی استدالل باال است. افراد باهوش ریاضی باال ،  علمی  هایبررسی 

 .( ۲۰۰۵ ، یف ی پاشا شر )   د ن هست  ، استنباط، تعمیم و محاسبه قوی ی بنددر طبقه 

 
1 Frankovsky 
2 Gardner 
3 linguistic intelligence 
4 Yogatama 
5 logical -mathematical intelligence 
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  که   افرادی  .کندمی  تسهیل را موسیقیایی الگوهای درک و عملکرد فردی استعداد، :1ییموسیقیا هوش -3
این هوش برخوردار  هستند،  دارای  باالیی  از حساسیت  آهنگ  و  ریتم  به  و  نسبت  از  ند  خوبی  درک 

 .(۲۰1۳  ،ی وروز نآذر و    یمیفخ)د  موسیقی دارن 

این گروه  که  حرکات ایجاد با مسائل حل  برای  بدن از قسمتی یا تمام از استفاده: 2جنبشی  -بدن هوش -4
  ، یبورنل  و  یکالکیم)  دجوینها و احساسات خود از حرکات بدنی بهره میهوشمندان، برای بیان ایده 

، سرعت، تعادل و غیره  یری پذانعطاف های فیزیکی، مانند هماهنگی، . این توانایی شامل مهارت 3( ۲۰1۶
 .4( ۲۰1۹کوکاک،  )ت  اس

این هوش افراد را    .است فضایی اطالعات انتقال و یریکارگبه  درک، مستلزم:  5دیداری   -فضایی هوش -5
  یی باهوش هستند، توانا  اریبس  یکه از نظر بصر   یکند. افراد نسبت به شکل، فضا، رنگ و خط حساس می

برای  ی  بعدتصاویر سه تجسم  را دارند و    یبصر   ریخوب در تصاو  ات یو به خاطر سپردن جزئ  صیتشخ
 .6( ۲۰1۸  ،و همکاران  اسلوتا)  افراد آسان است  گونهنیا

ند و  ده تشخیص را خود  امیال و احساسات بین تفاوت تا ساخت خواهد قادر  را  افراد  :7فردی   هوش -6
 کار به شانزندگی مدیریت برای  مؤثر ایشیوه  به خود از درک این که  ی نحو به؛  کنند درک را خودشان

 .8( ۲۰1۰  ،و همکاران   ینیکولین)ت  اس  فردیدرون  هوش همان که  رودیم

انگیزه وخو،  توانایی درک خلق :  9فردیبین  هوش -7 این نوع    دهندهها و اهداف دیگران، نشان احساسات، 
  ترنانهیبواقع   ،شود که فرد با دیگرانباال موجب میبین فردی  هوش  .  10( ۲۰۰۹آرمسترانگ،  )ت  هوش اس

 . برخورد کند

 نوع  هفت به خود نظریه در گاردنر که است هوشی نوع آخرین گراطبیعت هوش :11ه گرایانطبیعت  هوش -8

 که کسانی گاردنر، گفته به.  گردید روه روب بقیه به نسبت بیشتری مخالفت و مقاومت با و افزود قبلی

 محیط کشف پرورش، به معموالً و دارند طبیعت با بیشتری سازگاری ند،دار باالیی گرایطبیعت  هوش

 آگاه  طشانیدر مح تغییرات نیتری از جزئ سرعتبه  افراد این.  مندندعالقه موجودات درباره یادگیری و

 . (۲۰۰۹آرمسترانگ،  )د  شون می

 عملکرد فردی  
بر این باورند که برای بقا در عرصه رقابتی کنونی باید   هاشرکت و    هاسازمان در دنیای رقابتی امروز، بسیاری از  

ی  فرد عملکرد    گرو  درقرار دهند؛ زیرا این منافع و عملکرد فردی سازمان    موردتوجهعملکرد فردی افراد را بیشتر  
افراد است   یک کارآفرین و نیز بقا و موفقیت آن تا حد زیادی به    وکارکسب .  (۲۰1۶و همکاران،    یعسگر )این 

است اما    شده  ارائه از عملکرد در مبانی نظری مرتبط، تعاریف مختلفی  عملکرد فردی کارآفرین وابسته خواهد بود.  

 
1 Rhythmic /musical intelligence 
2 Bodily / kinesthetic intelligence       
3 Michelaki & Bournelli 
4 Kocak 
5 visual / special intelligence 
6 Slota 
7  Interpersonal intelligence      
8 Nicolini 
9 Interpersonal intelligence 
10 Armstrong 
11 Naturalist intelligence 
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ی محوله اشاره  هات ی مسئولوجه اشتراک تمامی این تعاریف این است که عملکرد فردی به نحوه انجام وظایف و  
ی فردی اشاره دارد که با  هاواکنش عملکرد فردی به مجموعه رفتارها و    واقع  در.  1( ۲۰۲۰  و همکاران،  امت)دارد  

  منظور به که از طرف افراد    هاستت یفعالی از اقدامات و  امجموعه . عملکرد فردی،  هستمرتبط    وکارکسب اهداف  
. این عملکرد  ردیگی می که در آن مشغول هستند انجام  وکارکسب در سازمان یا    شدهنییتعنیل به اهداف از پیش  

افرادی   واقع در .(۲۰1۷و هوشنگ،  نی آذ یبدر)، قابلیت و انگیزش است هایی توانافردی، تابعی از دانش، مهارت، 
یک منبع    عنوانبه کار خود را    که، از کسانی  مراتب به عملکردشان،    دهندیمیک حرفه انجام    عنوانبه که کار خود را  
مادی   بنابراین    پندارندی مدرآمد  بود؛  و    توانی مبهتر خواهد  رفتار  بر  فردی  عملکرد  کارآفرین  هاکنش گفت  ی 

نیست و در کنار این موضوع باید به این نکته    رگذاریتأثاست و این عملکرد بر نتیجه کنش و اقدامات فرد    رگذاریتأث
در زمره   اندمحدودشده محیط  لهیسوبهتوجه داشت که این رفتارها باید در کنترل کارآفرین باشد و رفتارهایی که 

 .  ردیگینماین رفتارها قرار  
ی بوده است که این موضوع، کارآمدی فرد را در انجام  افه یوظ، تمرکز اصلی عملکرد فردی بر عملکرد  ربازیداز  

  نداشده   شنهادیپی نیز  افه یوظ. رفتارهایی که برای توصیف عملکرد  کندیمی  ابیخودارزوظایف ذاتی و فنی شغل  
کار    عبارتند و  شغلی  دانش  شغلی،  مهارت  سه    ازنظراز:  شامل  فردی  عملکرد  کیفی.  و  ی،  وربهره   مؤلفهکمی 
و  ریپذانطباق  است.  ر یپذانعطاف ی  است.  کار  دربردارنده ی  وربهره ی  خدمت  یا  محصول  و  کیفیت  کمیت  و  ایی 
ی نی بش ی پو شامل    شودیم: بعد اول، به شکلی نمادین در نظر گرفته  شودیم ی نیز دو بعد را شامل  ریپذانطباق 

ارائه   برای  و به   بخشت یرضای  هاحلراه مسائل و  ی نوین  های فناور و    هاروش   بهو گشودگی نسبت    هاآن هنگام 
رفتاری    است. در کنار این موضوع بعد دوم نیز انطباق  وکارکسبی یک سازمان یا یک  هات یفعالبرای    استفادهقابل

بعد سوم عملکرد فردی نیز بیانگر سطح سازگاری و واکنش  و سرعت اعمال تغییرات اشاره دارد.    هاحل راه به پذیرش  
 ۲دریسکول اوپاترسون و    نظر  از.  (۲۰1۶اران،  و همک  یعسگر) د  باشی مهنگام  افراد نسبت به بحران و پیشامدهای نابه

می کار  در  بهبود  و  مسئولیت، همکاری  احساس  انضباط،  و  نظم  رعایت  معیار  با چهار  را  فردی  سنجد  عملکرد 
. در پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر هوش چندگانه بر عملکرد فردی کارآفرینان  (1۹۹۰  سکول،یپاترسون و اودر)

های چندگانه گاردنر  انواع هوش   لیتفصبه  که  دیگرداستان کرمانشاه، نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر انتخاب  
هار معیار رعایت  توضیح داده شد. همچنین برای متغیر عملکرد فردی نیز از ابعاد پیشنهادی پاترسون که شامل چ

است   کار  در  بهبود  و  همکاری  مسئولیت،  احساس  انضباط،  و    ن یبهتر  زا  یکی  ،هوش است.    شدهاستفاده نظم 
نشان داد بین هوش و عملکرد فردی برای مشاغل پیچیده رابطه قوی    و  است  عملکرد فردی  درها  کنندهینیبش یپ

 .۳( ۲۰۰4و هانتر،    تیاشم)وجود دارد  

 مطالعات پیشین
هوش    ریتأثدر مطالعه خود نقش میانجی خالقیت، نوآوری و سالمت روانی در    (۲۰1۶و همکاران،    یعسگر)

ی پژوهش نشان داد هوش معنوی بر نوآوری،  هاافته. یقراردادندی  موردبررسمعنوی بر عملکرد فردی کارکنان را  
خالقیت معنادار    ریتأث نیز، تنها    شدهیسبرر و از میان متغیرهای میانجی    گذاردیممعناداری    ریتأثخالقیت و عملکرد  

در عملکرد    شدهی بررسزمینه مناسبی برای بهسازی پیشایندهای    تواندی ماست. بر این اساس، تقویت هوش معنوی  
 فردی داشته باشد.  

 
1 Tam 
2 Paterson & O'Driscoll 
3 Schmidt & Hunter 
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نوروز  یمیفخ) و  با خودکارآمدی عمومیبه    (۲۰1۳  ،ی آذر  بین هوش چندگانه  رابطه  کارکنان در    بررسی 
اند که نتایج مطالعه حاکی از آن است که  پرداخته   واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی استان آذربایجان شرقی

 بین هوش چندگانه و خودکارآمدی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نیز در مطالعه خود با عنوان »رابطه هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی    (۲۰1۲و همکاران،    یمیرح)

شرکت گاز در آذربایجان شرقی« نشان دادند که بین هوش چندگانه مدیران و اثربخشی سازمانی، رابطه مثبت و  
 معناداری وجود دارد 

های مدیریتی،  نشان داد بین هوش چندگانه با بسیاری از مهارت   1(۲۰1۳،  و همکاران  ریعبدالکد)نتایج پژوهش  
 . رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

در بررسی رابطه بین هوش چندگانه و رفتار کارآفرینی در ترکیه، نشان دادند    ۲( ۲۰1۲،  و همکاران  رلیدم)
 .های کارآفرینان داردی در رفتار و ایده توجهقابلی چندگانه هوش، تأثیر  هامهارت 
چندگانه با رهبری اشاره دارند که هوش چندگانه،    هوش  رابطه  دربارهای  در مقاله   ۳( ۲۰1۰  ،یمجتبو    لسونیو)

مؤثر    یرهبر  به  استعداد  و  هوش  برداردای برای مؤثر بودن، انتخاب، آموزش و پیشرفت رهبر را در  مفاهیم برجسته 
 اشکال چندگانه هوش هستند.    یدارا مؤثر    رهبران  و  کندمی  کمک
 شد:  طراحی  1به شرح شکل    پژوهش مفهومی مدل فرضیه ها، پژوهش و اهداف به توجه با

 
. مدل مفهومی پژوهش1شکل   

 تحقیق  روشمواد و 
ها در حل مسائل موجود باشد، آن را پژوهشی  هدف از انجام پژوهش، استفاده از نتایج و یافته  که ی هنگام 

هدف کاربردی است و به لحاظ گردآوری اطالعات،   نظر   از نوع کمی و    ازلحاظ نامیم. پژوهش حاضر  کاربردی می 
های  برتر در حوزه  ان شامل کارآفرینپژوهش،    ین ا   ی جامعه آمار   و از نوع همبستگی است.  یشی پیما   - توصیفی 

برتر  بود که بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد این کارآفرینان   مختلف در شهر کرمانشاه 
های مختلف )حوزه فناوری اطالعات، نفر بود که در زمینه   ۵۵حدود    1۳۹۶تا    1۳۹۰در شهر کرمانشاه از سال  

 
1 Abdul Kadir 
2 Demirel,  
3 Wilson & Mujtaba 
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نفر از آنها در   4۰دمات و ...(، مشغول فعالیت بودند که از این تعداد  فناوری ارتباطات و اطالعات، کشاورزی، خ
استاندارد هوارد گاردنر و  پرسشنامه    پژوهش،  ین ها در ا داده   ی ابزار گردآوری قرار گرفتند. موردبررس دسترس و  

پرسشنامه   د. گردی  یل و تکم   یع توز   یان با پاسخگو   ی مصاحبه حضور  یق بود که از طر پرسشنامه عملکرد فردی  
هوش چندگانه گاردنر،    سؤاالت ی و بخش دوم مربوط به  ا حرفه شامل سه بخش: بخش اول مشخصات فردی و  

 ۵پرسش بود. که با طیف    1۶عملکرد فردی که شامل    سؤاالت و بخش سوم نیز مربوط به    سؤال   4۰شامل  
ی علم ئت ی ه متخصصان و اعضای    شد.   مخالفم سنجیده   کامالً ، مخالفم و  نظری ب موافقم، موافقم،    کامالً ای:  گزینه 

رازی کرمانشاه،  دانشگاه  و کارآفرینی  و گویه دقت شاخص   گروه مدیریت  روایی صوریها  یا  پرسشنامه   ها در 

کردند.   تأیید  و  بررسی  را  پرسشنامه پرسشنامه  پژوهش،  ابزار  پایایی  بررسی  از  برای  تعدادی  اختیار  در  ها 
درصد به دست آمد. با توجه به ماهیت   ۷۷/ ۸رسی و آلفای کرونباخ آن  کارآفرینان قرار گرفت و نتایج آن بر 

داده  این مطالعه  و  پژوهش در  آماره اند شده ل ی تحل ها توصیف  از  اطالعات  از  . در بخش توصیف  های توصیفی، 
 20Amos  افزار نرم ی معادالت ساختاری از  سازمدل ها، از تحلیل عاملی و  و در بخش تحلیل داده   Spss 20افزار نرم

های ساختاری رویکردی است شامل دو  سازی معادله است. مدل   شده   استفاده برای دستیابی به عوامل کلیدی  
 .  هست گیری و مدل ساختاری مرحله، یعنی مدل اندازه 

گیری به بررسی روایی )اعتبار(، پایایی )اعتماد( و برازش متغیرهای مکنون  ه در مرحله اول، یعنی مدل انداز
تأییدی   عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  می   (CFA)پژوهش  مقدار  پرداخته  از  مرحله  این  در  میانگین   tشود.  و 

ای بررسی ( و ضریب آلفای کرونباخ برCR( برای بررسی روایی و از پایایی ترکیبی ) AVF)   شده استخراج واریانس  
 AVEدار باشد، مقدار  در سطح یک یا پنج درصد معنی   tشد. چنانچه مقدار  گیری استفاده  پایایی ابزار اندازه 

باشد، روایی و پایایی ابزار پژوهش    ۰/ ۷و ضریب آلفای کرونباخ باالتر از    ۶/۰باالتر از    CR، مقدار  ۰/ ۵باالتر از  
و   توسط هست  قبول قابل مناسب  دوم،  مرحله  در  فرضیه  .  ارزیابی  به  ساختاری  بین مدل  رابطه  مورد  در  ها 

گیری و مدل ساختاری چندین شود. برای ارزیابی برازندگی مدل اندازه متغیرهای پنهان پژوهش پرداخته می 
 شاخص برازندگی وجود دارد.  

 های پژوهشیافته 
کارآفرین برتر شهر کرمانشاه که   4۰نتایج حاصل از پژوهش در بخش آمار توصیفی حاکی از آن بود که از تعداد  

 1۰کاری    سابقه   با درصد و    ۷۷/ ۵ها پاسخ داده بودند؛ بیشترین فراوانی مربوط به جنست مرد با  به پرسشنامه
درصد   ۳۵العات و بخش صنایع با فراوانی  که در حوزه فناوری اط  باشد ی م سال به باال و تحصیالت کارشناسی  

مشغول فعالیت و کارآفرینی بودند. در بخش آمار استنباطی با استفاده از روش معادالت ساختاری، فرضیات 
 بررسی شدند.

حوزه کارآفرینی  برحسب. توزیع فراوانی جامعه آماری 1جدول   

 درصد تعداد  متغیر

 
 

 حوزه کارآفرینی 
 
 

اطالعات فناوری   
 کشاورزی 
 صنعت 
 خدمات 
 سایرین

14 
۸ 
14 
۲ 
۲ 

۳۵ 
۲۰ 
۳۵ 
۵ 
۵ 

 جنسیت 
 

 مرد
 زن

۳1 
۹ 

۵ /۷۷  
۵ /۲۲  

تر نییپاسال و  4   11 ۵ /۲۷  
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 درصد تعداد  متغیر

 سابقه کار
 

سال  ۹تا  ۵  
سال و باالتر 1۰  

14 
1۵ 

۳۵ 
۵ /۳۷  

 
 تحصیالت 

 کارشناسی 
 کارشناسی ارشد 

۲۳ 
1۷ 

۶ /۵۷  
4 /4۲  

 سازی معادالت ساختاری مدل
پژوهش   این  کارآفرینان بر  چندگانه هوش  ریتأث بررسیمطالعه    منظوربه در  فردی  روش    عملکرد  از  برتر 

با  مدل  معادالت ساختاری  نرم ریکارگبه سازی  برازش مدل   Amos Graphicافزار  ی  ارزیابی  برای   استفاده شد. 
به همراه    (X2)اسکویر  های کای شاخص   معادالت ساختاری چندین شاخص برازندگی وجود دارد. در این پژوهش، از

آن  معنی آزادی  شاخص کای   (،P)داری  بر درجه  برازندگی    (،df/2X)اسکویر  نرم   (،GFI)شاخص   نشده شاخص 
برازندگی    (،NNFI)برازندگی   تطبیقی(،  IFI)  ندهیفزاشاخص  برازندگی  مجذور    (،CFI) شاخص  میانگین  ریشه 

برای ارزیابی برازندگی مدل معادالت    (RMR)ها  مانده و شاخص میانگین مجذور باقی   (RMSEA)خطای تخریب
کلی زیر    دستورالعملها وجود ندارد، اما  معیار دقیقی برای این شاخص   اکنونهمساختاری پژوهش استفاده شد.  

باشد، مقدار    ۳تر از  اسکویر بر درجه آزادی کمار نباشد، مقدار کای دمعنی  2Xاگر مقدار    است:  شده  مطرح در ادبیات  
تر  کم  RMR  و مقدار  ۰۸/۰تر از  کم  RMSEA  باشند، مقدار  ۹۰/۰باالتر از    CFIو    GFI  ،NNFI،  IFIهای  شاخص 

  صورتبه   شدهانجام است. مدل مفهومی پژوهش با توجه به مطالعات    قبولقابلباشد، برازش مدل، مناسب و    ۰۵/۰از  
متغیر وابسته تحت    عنوانبه متغیر مستقل و عملکرد فردی    عنوانبهزیر طراحی گردید. هوش چندگانه کارآفرینان  

 است.   شدهگرفتهدر نظر    باشدی ماثرات هوش چندگانه    ریتأث
آماری    لحاظ  از  هاشود که دادههای برازندگی مشاهده می شاخص   شده  گزارشبر این اساس، با توجه به مقدار  

با ساختار عاملی مدل معادالت ساختاری متغیرهای نهفته پژوهش سازگاری و تطابق دارند. بنابراین، مدل معادالت 
 ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است.  

 قبول قابل. معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش 2جدول  

برازشنام کامل شاخص  عالمت اختصاری  مفهوم  
معیار  
 مطلوب 

مقدار  
شده گزارش  

X2/df 
Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

ریشه میانگین  
توان دوم خطای  

 تقریب
تر و کم ۳  ۹۵ /۲  

RMR Chi-degree freedom 
شاخص بهنجار 

 نسبی
تر کوچک

۰/ ۰۵از   
4۹ /۰  

GFI incremental fit index 
شاخص برازش 

 افزایشی
و    ۰/  ۹

 باالتر
۹۷ /۰  

AGFI Normed Fit Index 
شاخص برازش 

 نرمال شده
و   ۰/ ۹

 باالتر
۹۲ /۰  

NFI Goodness of fit 
شاخص نیکویی 

 برازش
و   ۰/ ۹

 باالتر
۹۵ /۰  

NNFI Adjusted Goodness of Fit 

شاخص نیکویی 
برازش 

افتهیل یتعد  

و   ۰/ ۹
 باالتر

۸۹ /۰  
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برازشنام کامل شاخص  عالمت اختصاری  مفهوم  
معیار  
 مطلوب 

مقدار  
شده گزارش  

CFI Comparative Fit Index 
شاخص برازش 

ایمقایسه  

و   ۰/ ۹
 باالتر

۹۲ /۰  

RMSEA Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

ریشه میانگین  
توان دوم خطای  

 تقریب

تر کوچک
۰/ ۰۸از   

۷۹ /۰  

 

 
مدل  استانداردشده. پارامترهای 2شکل   

 ی هر متغیربار عامل. مسیر فرضیه و 3جدول 

 نتیجه فرضیه  ریتأثضریب  سطح معناداری مقدار بحرانی مسیر فرضیه 

 تأیید  ۰/ 11 ۰/ ۰۲۲ ۲/ ۲۰۳ هوش چندگانه -هوش زبانی

 تأیید  ۰/ ۲۳ ۰/ ۰۲۵ ۲/ ۲4۵ هوش چندگانه -هوش منطقی

 تأیید  ۰/ 4۰ ۰/ ۰۰۰ ۳/ ۸۹۷ هوش چندگانه -هوش موسیقیایی

 تأیید  ۰/ ۲۷ ۰/ ۰4۰ ۲/ ۷4۹ هوش چندگانه-هوش بدنی

 تأیید  ۰/ 1۶ ۰/ ۰1۳ 1/ 4۶۶ چندگانه هوش  -هوش دیداری

 تأیید  ۰/ 1۹ ۰/ ۰۲۷ ۲/ ۳۶۲ هوش چندگانه -هوش فردی

 تأیید  ۰/ 4۸ ۰/ ۰۰۰ ۳/ ۷۵۷ هوش چندگانه -فردیهوش بین

 تأیید  ۰/ 1۷ ۰/ ۰۵ ۳/ ۶۲۰ هوش چندگانه -گرایانههوش طبیعت
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 نتیجه فرضیه  ریتأثضریب  سطح معناداری مقدار بحرانی مسیر فرضیه 

 تأیید  ۰/ 4۵ ۰/ ۰۰۰ ۵/ ۵۳۶ عملکرد فردی  -در کار انضباطنظم و 

 تأیید  ۰/ ۵4 ۰/ ۰۰۰ 4/ ۰۲۲ عملکرد فردی -مسئولیت در کاراحساس 

 تأیید  ۰/ 4۲ ۰/ ۰۰۰ 4/ ۲4۰ عملکرد فردی  -همکاری در کار

 تأیید  ۰/ 44 ۰/ ۰۰۰ 4/ ۳4۳ عملکرد فردی  -بهبود در کار

 تأیید  ۰/ 44 ۰/ ۰۰۰ 4/ ۲۲۵ عملکرد فردی -هوش چندگانه

 
مربوط    Pعاملی، تفاوت معنادار با صفر دارند. همچنین مقداربارهای    بیانگر این است که کلیه  ۳نتایج جدول  

  1/ ۹۶یعنی    قبولقابل بیشتر از محدوده    (CR)مقدار بحرانی    و  معنادارو    ۰۵/۰به ضریب ساختاری نیز کمتر از  
باشند و میزان تأثیر هریک از ی برازش، مورد تأیید میجزئهای توان ادعا کرد که همه شاخص ؛ بنابراین می هست

، هوش موسیقیایی ۲۳/۰ریاضی  –، هوش منطقی  11/۰عوامل هوش بر هوش چندگانه به ترتیب؛ هوش زبانی با  
  ت ی نها  درو    4۸/۰ی  فرد  نی ب، هوش  ۰/ 1۹، هوش فردی  1۶/۰، هوش دیداری  ۲۷/۰جنبشی    -، هوش بدنی4۰/۰

 .  ستدرصد ا  1۷/۰ن  گرایانه به میزاهوش طبیعت 
 کهنیاو با توجه به  ستا 44/۰صورت کلی؛ میزان ضریب تأثیر هوش چندگانه بر عملکرد فردی برابر با اما به 

  قبول قابل بیشتر از محدوده    ۲۲۵/4برابر با    (CR)( و مقدار بحرانی  ۰۰۰/۰کمتر )  ۰۵/۰( از  Pمقدار سطح معناداری )
، هوش چندگانه،  تینها  در شود و  می  دأییتتوان ادعا کرد که فرضیه پژوهش در نمونه پژوهش،  ، میستا  ۹۶/1یعنی  

 . دارد  تأثیر  بر عملکرد فردی،

 گیری بحث و نتیجه 
دانند. در محیط و بازار جهانی،  ها و افراد، هوش را مزیتی رقابتی و قابلیتی استراتژیک میامروزه، اکثر سازمان 

ها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش را درک  شود. سازمان رهبران و مدیران تلقی می  ازیموردنهوش، اهرم  
ی در بازار جهانی استفاده کنند. افراد دارای  برتر  ورقابتی  ها برای ایجاد مزیت  ها و تنوع توانند از تفاوت کنند، می

های  ی بر راهبردهای مدیریتی، بازاریابی و توسعه محصول برای گروه توجهقابل، قادرند اثر وکار کسب هوش باال در 
  در  خصوصبههای ارزشمند سازمان هستند و  مشتریان در کشورهای مختلف داشته باشند. این افراد جزو دارایی

سازند. در این پژوهش، به بررسی رابطه بین هوش چندگانه کارآفرینان  زمان بحران، ارزش خود را بیشتر نمایان می
جنسیت، مرد    نظر ازاز پژوهش نشان داد بیشتر پاسخگویان  آمدهدستبهو عملکرد فردی آنها پرداخته شد. نتایج 

( درصد بودند  ۶/۵۷و با میزان تحصیالت کارشناسی )  (۵/۳۷سال به باال )  1۰درصد که دارای سابقه کاری    ۵/۷۷
با ) با توجه به  درصد( به  ۳۵/۰که در زمینه فناوری اطالعات و صنعت  انتخاب شدند.  عنوان کارآفرین برگزیده 

توان نتیجه گرفت که بین هوش چندگانه کارآفرینان و میزان عملکرد فردی آنها  های حاصل از پژوهش مییافته
و مثبت  تأثیر    رابطه  میزان  و  دارد  وجود  ا  44  آمدهدست بهمعناداری  یافته   ستدرصد  با  و    ریعبدالکد)های  که 

 یم یرح)؛  ( ۲۰1۳  ،یآذر و نوروز  یمیفخ)؛  (۲۰۰4و هانتر،    تیاشم)؛  (۲۰1۰  ،یو مجتب  لسونیو)؛  (۲۰1۳همکاران،  
 ی دارد. همخوان  ؛(۲۰1۲و همکاران،  

های روابط انسانی و مهارت برقراری  کننده موقعیت کارآفرینان و مدیران، داشتن مهارت های تضمیناز مهارت 
ی، هوش کالمی و هوش موسیقیایی فردبرون چندگانه    هوش  باارتباط با دیگران است که مهارت انسانی رابطه قوی  

 بتواند کهاین  برای است و  هاانسان  با کردن کار  مهارت در کند، کسب باید  کارآفرین که ییهامهارت  از یکیدارد.  

 به تفاهم و همکاری  خود، رهبری تحت اعضای بین و درآمده  فعالیت خود مؤثر محیط اعضای از یکی شمار در

فردی  برون  و موسیقیایی کالمی، هوش که کارآفرینانی.باشد مندبهره  انسانی مهارت  از کافی حد باید به آورد، وجود
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کارآفرینانی که در   .توانمندترند  بین افراد زیردست خود در مؤثر انسانی روابط استقرار و  ایجاد  در  دارند، باالتری 
ها نیز  باشند که این مهارتهای فنی نیز میهای مختلف مشغول به فعالیت هستند نیازمند فراگیری مهارت حوزه 

رابطه قوی دارد.    هاهوش و این مهارت با این    ستقابل اکتساب ا  حرکتی،-فضایی و جسمی  -از طریق هوش دیداری
توانند در کار و حوزه کاری خود موفق باشند و بتوانند در این جهان متغیر دوام آورند نیازمند  کارآفرینان زمانی می 

انند عملکرد فردی  ی، سیاسی و .... داشته باشند تا بتوفنّاوراین هستند که درک کاملی از عوامل بیرونی، اقتصادی،  
منطقی و    -های خود کمترین خطا را داشته باشند که اگر از هوش ریاضیگیری بهتری داشته باشند و در تصمیم

ی باالیی برخوردار باشند، در زمینه اتخاذ تصمیمات منطقی، نظم و ترتیب در امور و ارزیابی اثربخشی فرددرون
شود برای  جه به رابطه بین عملکرد فردی و هوش چندگانه پیشنهاد میها توانمندتر هستند. بنابراین با توبرنامه 

های چندگانه ارائه  هایی در زمینه تقویت هوش اینکه کارآفرینان بیشتری در شهر کرمانشاه داشته باشیم، برنامه 
در کار   ، کمتر اشتباه کنند ووکارکسبشود تا بتوانند تحلیل درستی از محیط خود داشته، در تصمیمات خود در 

 و حرفه خود عملکرد فردی بهتری داشته باشند. 
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