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تأثیر آموزش تکنیک فکرپروری و هنر پژوهص محوری و درونی سازی آن در
دانصآموزان پسرانه هنرستان فنی و حرفهای ضهرستان درّه ضهر
فریبرز اصل مرز ،1علی یاری
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 7دکتشای سٍاىضٌبسی تشثیتی ،داًطکذُ سٍاىضٌبسی ٍ ػلَم تشثیتی ،داًطگبُ ػالهِ طجبطجبیی تْشاى ،تْشاى ،ایشاىًَ( .یسٌذٓ هسئَل)
 2کبسضٌبس اسضذ فٌبٍسی ٍ اطالػبت ٍ هذیش ٌّشستبى فٌی ٍ حشفِای دسُ ضْش

چکیده
ّذف ایي پژٍّص آهَصش تقَیت تکٌیک فکشپشٍسی ٍ تَسؼِ ٌّش پژٍّص هحَسی دس داًصآهَصاى پسشاًِ دٍسُ هتَسطِ است.
سٍش پژٍّص کیفی آهیختِ ٍ اص ًَع رّي آگبّی است .جبهؼِ تحقیق ضبهل کلیِ داًصآهَصاى پسشاًِ ٌّشستبى فٌی ٍ حشفِ ای
دسُّ ضْش اص تَاثغ استبى ایالم هیثبضذ کِ تؼذاد ً 93فش آًبى ثِ سٍش ًوًَِگیشی داٍطلجبًِ اًتخبة ضذًذ .ػوذتبً تشثیت
داًصآهَصاى اّویت اسبسی داسد .ثِخصَظ تشثیت داًصآهَص هتفکش ٍ پژٍّطگش ثبػﺚ هیضَد کِ دس آیٌذُ ًسلی سبلن داضتِ
ثبضین .ﭼَى اًسبىّب راتبً کٌﺠکبًٍذ ،اهب راتبً هتفکشاى خَثی ًیستٌذ ،هگش ایيکِ ضشایﻂ هٌبست آى فش اّن ضٍد؛ ثٌبثشایي هذاسس
ثِػٌَاى هحیﻂّبی آهَصضی ،فشٌّگی هْنتشیي ًقص سا دس تشثیت ػلوی ،پژٍّطی داًصآهَصاى ثشػْذُ گشفتِ اًذ .لزا هذاسس
سسبلت داسًذ تب ثب ّذایت ٍ هذیشیت سٍحیِ کٌﺠکبٍی ٍ جستﺠَگشی دس داًص آهَصاى ،دس هسیش دستیبثی ثِ اًسبى تَسؼِ یبفتِ ٍ
ثشای سبختي جبهؼِ تَسؼِ یبفتِ ٍ ػٌبیت ثِ اّویت ًقص یبدگیشی هغض هحَس ٍ گستشش تؼویق فشٌّگ پژٍّص دس حل
هطکالت هذسسِ قذم ثشداسًذ .ثش ایي اسبس پژٌٍّذُ ثب استفبدُ اص تحقیقبت اًﺠبمضذُ ٍ هشاجؼِ ثِ اسٌبد ٍ هذاسک هشتجﻂ،
اطالػبتی جوغآٍسی ًوَدُ کِ یبفتِّب ٍ ًتبیج ایي هطبلؼِ ًطبى داد ،اثشثخطی آهَصش فکشپشٍسی ٍ ٌّش پژٍّص هحَسی
هیتَاًذ سٍضی هؤثش ثشای یبفتي ساُحلّبی هٌبست ثشای حل هطکالت داًصآهَصاى ،هذسسِ ٍ هؼلوبى ثبضذ .اصایيجْت تالش
ضذ گبهی ًَ دس ساستبی ایﺠبد اًگیضُ ٍ اًذیطِ ٍسصی داًصآهَصاى پسشاًِ ٌّشستبى هَسدًظش دس هقبم کبسگضاساى فکَس ٍ
پژٍّطگشاىِ آیٌذُ حَصُی ػول ،صهیٌِ کبسثست فکشی آىّب فشاّن گشدد.
واژههای كلیدی :آهَصش ،فکشپشٍسی ،پژٍّص ،داًصآهَص ،هذسسِ ،هؼلن.
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