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 دختر آموزان دانش شغلی مسیر گیری تصمیم تسهیل بر خالق تفکر اثربخشی

 اول متوسطه مقطع
 

 2فاطمی السادات محبوبه ،1ایروانی رضا محمذ

 ضْز خویٌی ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ اجتواعی، هذدكاری گزٍُ استادیار 1

ٌوایی، ٍ هطاٍرُ ارضذ كارضٌاسی داًطجَی 2  ضْز خویٌی ٍاحذ یاساله آساد داًطگاُ رّا

 

 چکیذه

 داًص آهَساى دختز هقطع هتَسطِ اٍل یضغل زیهس یزیگ نیتصو لیتفکز خالق بز تسْ یاثزبخطّذف پژٍّص حاضز بزرسی 

پس  -آسهَى آسهایطی با طزح پیصّا یک هطالعِ ًیوِ بَد. پژٍّص حاضز اس ًظز ّذف كاربزدی ٍ اس ًظز رٍش گزداٍری دادُ

هذارس  يیبَد. اس ب ی ضْزٌیآهَساى دختز هتَسطِ اٍل ضْزستاى خو  ایي پژٍّص داًص یجاهعِ آهارَد. آسهَى با گزٍُ گَاُ ب 

آهَساى  سِ هذرسِ اًتخاب ضذ. سپس با ارائِ فزاخَاى بِ داًص ای خَضِ یزگی صَرت ًوًَِ  ضْز بِ یٌیهزتبط ضْزستاى خو

ّا اجزا  آى يیب یضغل زیآسهَى هس تیًْا آهذُ ٍ در ولعثبت ًام بِ  یآهَسض یضزكت در كالسْا اىیٍ هتقاض يیاس داٍطلب

ًفز  15ًفز  30 يیاس ا یصَرت گوارش تصادف  اخذ ًوَدًذ اًتخاب ضذًذ ٍ بِ یٌییكِ ًوزُ پا آهَساًی ًفز اس داًص 30. ذیگزد

فکز خالق ارائِ ضذ هذاخالت هزبَط بِ آهَسش ت ص،یگزٍُ آسها یگزفتٌذ. بزا یًفز در گزٍُ كٌتزل جا 15ٍ  صیدر گزٍُ آسها

ٍ پزسطٌاهِ تصوین گیزی هسیز ضغلی اسیپَ  ضاهل ّا دادُ یابشار گزدآٍر .ذیارائِ ًگزد یبِ گزٍُ كٌتزل آهَسض كِ یدرحال

ّا اس دست آهذُ اس اجزای پزسطٌاهِتجشیِ ٍ تحلیل اطالعات بِبذست آهذ.  70/0 یباال پزسطٌاهِ ییایپابَد. ( 1976ّوکاراى )

 آهَسشدر دٍ بخص تَصیفی ٍ استٌباطی )تحلیل كٍَاریاًس( اًجام پذیزفت. ًتایج تحقیك ًطاى داد  SPSSار افشطزیك ًزم

بٌابزایي، ایي هطالعِ ؛ باضذ هی هؤثز داًص آهَساى دختز هقطع هتَسطِ اٍل یضغل زیهس یزیگ نیتصو لیتفکز خالق بز تسْ

یزی هسیز ضغلی در داًص آهَساى دختز هقطع هتَسطِ را اّویت رٍش آهَسش رٍش ّای تفکز خالق را در تسْیل تصوین گ

 دّذ. ًطاى هی

 

 .ضغل اًتخاب ٍ ضغلی هسیز گیزی تصوین خالق، تفکزهای كلیذی:  واژه
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