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 در آن سازی درونی و محوری پژوهص هنر و فکرپروری تکنیک آموزش تأثیر 

 ضهر درّه ضهرستان ای حرفه و فنی هنرستان پسرانه انآموز دانص
 

 2یاری  علی ،1مرز اصل فریبرز

 (هسئَل ًَیسٌذٓ. )یشاىا تْشاى، تْشاى، طجبطجبیی ػالهِ داًطگبُ تشثیتی، ػلَم ٍ ضٌبسی سٍاى داًطکذُ تشثیتی، ضٌبسی سٍاى دکتشای 7

سی اسضذ کبسضٌبس 2  ضْش دسُ ای حشفِ ٍ فٌی ٌّشستبى هذیش ٍ اطالػبت ٍ فٌٍب

 

 چکیده

اى پسشاًِ دٍسُ هتَسطِ است. آهَص داًصّذف ایي پژٍّص آهَصش تقَیت تکٌیک فکشپشٍسی ٍ تَسؼِ ٌّش پژٍّص هحَسی دس 

ای  اى پسشاًِ ٌّشستبى فٌی ٍ حشفِآهَص داًصجبهؼِ تحقیق ضبهل کلیِ  سٍش پژٍّص کیفی آهیختِ ٍ اص ًَع رّي آگبّی است.

تشثیت  ػوذتبًداٍطلجبًِ اًتخبة ضذًذ.  گیشی ًوًًَِفش آًبى ثِ سٍش  93تؼذاد کِ  ثبضذ هیدسُّ ضْش اص تَاثغ استبى ایالم 

ضتِ داًسلی سبلن ُ یٌذدس آکِ د ّطگش ثبػث هیضٍَپژٍ هتفکش  آهَص داًصتشثیت  خصَظ ثِداسد. سبسی اّویت ا آهَصاى داًص

اسس هذثٌبثشایي ؛ ٍدّن ضافشآى یط هٌبست اضش کِ یياهگش ، ًیستٌذ هتفکشاى خَثی تبًراهب ، اًذٍکٌجکب تبًراّب ىًسبى اثبضین. چَ

اسس هذ. لزا اًذ گشفتُِ ثشػْذ آهَصاى داًصّطی ٍپژ، تشثیت ػلویسا دس فشٌّگی هْنتشیي ًقص ، ضیصهَآ ّبی هحیط ػٌَاى ثِ

ٍ تَسؼِ یبفتِ ى ًسباستیبثی ثِ دهسیش ، دس آهَصاى داًصی دس گشٍی ٍ جستجَحیِ کٌجکبسٍهذیشیت ٍ یت اًذ تب ثب ّذداسلت سبس

گستشش تؼویق فشٌّگ پژٍّص دس حل  ٍ ػٌبیت ثِ اّویت ًقص یبدگیشی هغض هحَس ٍسبختي جبهؼِ تَسؼِ یبفتِ ای ثش

ٍ هشاجؼِ ثِ اسٌبد ٍ هذاسک هشتجط،  ضذُ اًجبماستفبدُ اص تحقیقبت  هطکالت هذسسِ قذم ثشداسًذ. ثش ایي اسبس پژٌٍّذُ ثب

داد، اثشثخطی آهَصش فکشپشٍسی ٍ ٌّش پژٍّص هحَسی  ایي هطبلؼِ ًطبى ٍ ًتبیج ّب یبفتًِوَدُ کِ  آٍسی جوغاطالػبتی 

تالش  جْت اصایيبى ثبضذ. اى، هذسسِ ٍ هؼلوآهَص داًصهٌبست ثشای حل هطکالت  ّبی حل ساُسٍضی هؤثش ثشای یبفتي  تَاًذ هی

دس هقبم کبسگضاساى فکَس ٍ  هَسدًظشاى پسشاًِ ٌّشستبى آهَص داًصضذ گبهی ًَ دس ساستبی ایجبد اًگیضُ ٍ اًذیطِ ٍسصی 
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