ام لیال قزباى سادُ ٍ ّوکاراى

داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحد قشن ،هجلِ علوی هٌْدسی هدیزیت ًَیي ،پیاپی ،9سال سَم ،شوارُ،2تابستاى3191

بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال 29-29

ام لیال قرثبن زادٌ دکتر محمًد قرثبوی دکتر ريیب افراسیبثی

تاریخ دریافت هقالِ :تیز3192
تاریخ پذیزش هقالِ :هزداد 3191

چکیده
َذف ایه پژيَص حبضر ثررسی راثطٍ ثیه ًَش معىًی ي میسان کبرآفریىی فردی کبرکىبن داوطگبٌ علًم پسضکی ثجىًرد میثبضذ .ایه پژيَص از
وظر َذف کبرثردی ي از وظر ريش ي مبَیت تحلیل تًصیفی –َمجستگی میثبضذ .در ایه تحقیق ومًوٍای  13۱وفری از کبرکىبن ثب استفبدٌ از ريش ومًوٍ
گیری تصبدفی اوتخبة ضذٌاوذ ي جُت گردآيری دادٌَب از مقیبس «ًَش معىًی» کیىگ ( )200۱ي پرسطىبمٍ «کبرآفریىی فردی» اسکبرثًريف ي زیمررر
استفبدٌ ضذٌ است .اطالعبت حبصل از پرسطىبمٍ در محیط ورم افساری  SPSSي آزمًن معىبداری ضریت َمجستگی پیرسًن ،آزمًن تفبيت میبوگیهَبی
دي گريٌ مستقل T ،آزمًن فریذمه ،محبسجبت رگرسیًن ي آزمًن ضریت َمخًاوی خی دي ثب تًجٍ ثٍ فرضیبت تحقیق تجسیٍ ي تحلیرل گردیرذ .درایره
پژيَص راثطٍ ثیه ًَش معىًی ي کبرآفریىی فردی ي مًلفٍ َبی ًَش معىًی یعىی تفکر يجرًدی اوتقربدی ،خلرق معىربی ضخصری ،آگربَی متعربلی ي
مًقعیت ًَضیبری ثررسی ضذ .د ر آزمًن َمجستگی ثیه کبرآفریىی ي خلق معىبی ضخصی ،آگبَی متعبلی ي مًقعیت ًَضیبری راثطرٍ معىربداری مطربَذٌ
ضذ يلی ثیه کبر آفریىی فردی ي تفکر يجًدی اوتقبدی راثطٍ مطبَذٌ وطذ .وتبیج ضریت َمجستگی پیرسًن وطبن داد کٍ مًلفٍ َبی خلق معىبی ضخصی،
آگبَی متعبلی ي مًقعیت ًَضیبری ثٍ ترتیت ثب ضرایت  0/2۱ ،0/23ي  0/32ثر کبرآفریىی فردی تبثیر داضتٍ ي تبثیر تفکر يجًدی اوتقبدی ثرر کربرآفریىی
فردی ثب ضریت  0/00تبئیذ وطذ.
واژهگان کلیدی :تفکر يجًدی اوتقبدی ،خلق معىبی ضخصی ،آگبَی متعبلی ،مًقعیت ًَضیبری ي کبرآفریىی فردی.
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