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:سپاس و قدر دانی

فت با سپاس از زحمات سرکار خانم مظفری ، کارشناس محترم مدیریت پژوهش و سرکار خانم ع
اری تفضلی و خانم فاطمه غفاری که با راهنمایی بی دریغشان ما را در انجام این اقدام پژوهی ی

.نمودند



:چکیده
، هنگی مرکز شماره یک بندرعباس علی رغم برگزاری فعالیت های متنوع فر( د ) اعضای دختر گروه سنی 

بال استق( کاغذ و تا ) کارگاه طراحی، کارگاه ادبی، کارگاه نمایش خالق و اریگامی: هنری و ادبی مانند
شان دهنده چندانی به شرکت در این فعالیت های مرکز نداشتند، که مشاهده و بررسی نرم افزار کتابداری ن

ز بودند فقط  ده  از آنها عضو فعال مرک( د ) این بود که از تعداد سی سه نفر عضو نوجوان دختر گروه سنی 
دد و رفته رفته شاهد کاهش حضور همین تعداد در کالسها بودم، که این مسئله ما را برآن داشت تا در ص

.حل این مشکل برآییم
طقه، بنا براین پس از مصاحبه با اعضا و والدین، با توجه به وضعیت اقتصادی و فرهنگی موجود در من

نهایت با عالقمندی آنان، و کمک به اقتصاد خانواده آنها انجام شد که در( ساخت کیف ) فعالیت چرم دوزی
.به شرکت در این فعالیتها منجر گردید( د ) به ترغیب اعضای دختر گروه سنی

:توصیف وضعیت موجود
عضودخترگروه سنی   33افتتاح شده دارای 91مرکز فرهنگی هنری شماره یک بندرعباس که در مهر ماه 

الق و می باشد که با توجه به برگزاری فعالیت های کارگاه طراحی، کارگاه ادبی، کارگاه نمایش خ(  د ) 
ت در عالقه کم اعضا نوجوان دختر به شرک. ، تعداد ده نفر از آنها عضو فعال هستند( کاغذ و تا ) اریگامی

ورای فعالیت ها من را برآن داشت تا آنان را به شرکت ، در فعالیت ها عالقمند کنم که این مسئله در ش
یدیم که فرهنگی مرکز با حضور مربیان فرهنگی، هنری و ادبی، به بحث گذاشته شد و به این نتیجه رس

ی نوجوان  با توجه به موارد فوق چگونه می توانم اعضا. فعالیتی که کاربردی و مهارتی در نظر گرفته شود
.دختر را به شرکت در فعالیت ها ترغیب کنم



:اهداف اقدام پژوهی

ترغیب اعضا نوجوان دختر مرکز شماره یک بندرعباس برای مشارکت آنان در: هدف کلی
.فعالیتهای مرکز

:هدف جزئی
.پرورش خالقیت و نوآوری اعضای نوجوان دختر-1

شرکت  اعضا در فعالیت گروهی-2

در نظر گرفتن نیاز های اشتغال اعضا و کسب مهارت-3



:سؤاالت اقدام پژوهی

چگونه می توانم به جذب اعضای دختر در فعالیت های مرکز کمک کنم؟-1

از چه راههایی می توانم باعث پرورش خالقیت نوجوانان باشم؟ -2

چگونه می توانم نیازهای اقتصادی اعضا را  مرتفع سازم؟-3

:ابزار گرد آوری اطالعات
نرم افزار کتابداری: الف 

مشاهده: ب
مصاحبه: ج

:گروه مورد مطالعه
مرکز شماره یک بندرعباس( د ) ده نفر  از اعضای دختر گروه سنی 



(:1شواهد ) گرد آوری اطالعات 
:نرم افزار کتابداری-1

نفر از 10عضو نوجوان دختر تعداد 33با مراجعه به نرم افزار کتابداری مرکز مشاهده شد که از تعداد 
.آنان فعال می باشند  که این این تعداد رو  به کاهش است

:مشاهده-2
.با مشاهده حضور  کم اعضا در مرکز متوجه شدم که اعضا تمایلی به شرکت در فعالیت ها ندارند

:مصاحبه-3
(د ) مصاحبه با ده نفر از اعضاء دختر گروه سنی –الف 

علت عدم تمایل اعضا دختر نوجوان به شرکت در فعالیت های کانون چیست؟-1
.جذاب و به روز نبودن فعالیت های کانون*
.عالقه نوجوانان به کسب مهارت های کاربردی* 

د؟را به شرکت در فعالیت ها ترغیب کن( نوجوانان دختر ) چه فعالیت هایی می تواند-2
و کمک به اقتصاد خانواده مثل چرم دوزی، ( جهت یاد گیری حرفه ) برگزاری کالسهای مهارتی ، *

...گالبتون دوزی و 
مصاحبه با والدین-ب
علت شرکت نکردن  فرزندانشان در فعالیت های کانون چیست؟-1
.انتظار والدین از شرکت کردن فرزندانشان در کالسهای مهارتی به دلیل مشکل اقتصادی*



(:1شواهد ) تجزیه و تحلیل 
:  داده های نرم افزار کتابداری-الف

مشاهده شد که عالقه اعضا در فعالیت های  برگزار شده رو به 92با مراجعه به نرم افزار کتابداری سال 
.کاهش است

:  مشاهده–ب 

.مشاهده حضور تعداد کم اعضا در فعالیت های مرکز

:مصاحبه-ج

یان در مصاحبه انجام شده با اعضا و والدین، آنان کاربردی نبودن فعالیت ها  و تکراری بودن آنها را ب
.نمودند و خواهان برگزاری کالسهای مهلرتی بودند



نمودار مفهومی

علل عالقه 
کم اعضا به
فعالیتهای

کانون

جذاب 
نبودن 
افعالیت ه

کاربردی 
نبودن 

فعالیت ها

وضعیت 
نامناسب 
اقتصادی

تشویق 
نشدن از 

سوی 
خانواده



:انتخاب و اجرای روشهای پیشنهادی و طراحی شده در مرکز

( د ) جلسه مقدماتی برای اعضای دخترگروه سنی  10طی ( کیف دوزی ) فعالیت چرم دوزی-1
.مرکز برگزار شود

جلسه انجام 12طی ( کیف دوزی ) در صورت استقبال اعضا، دوره پیشرفته فعالیت چرم دوزی -2
.شود



:اجرای راه حل
آنان را در این مرکز فرهنگی و هنری من سعی کردم که با شناسایی نیازهای اشتغال این گروه سنی

ر مرکز را برای اجرا د( ساخت کیف ) به شرکت در کالسها ترغیب کنم، بنابراین فعالیت چرم دوزی 
وجه به اما از آنجا که دعوت مربی جهت برگزاری این فعالیت هزینه در بر داشت و با ت. در نظر گرفتم

ه عنوان یک عدم تمکن مالی اعضا و طوالنی بودن پروسه زمانی انجام این فعالیت، تصمیم گرفتم که ب
ر مرکز مربی عالقمند این مهارت را یاد گرفته تا بتوانم در زمانها و دوره های مختلف این فعالیت را د

.برگزار کنم

رو با گذشت حدود یک ماه از اعالم جهت شرکت در این فعالیت باز با استقبال کمی از اعضا   رو ب
وان شدم، وقتی دوباره علت را جویا شدم، اعضا عدم توانایی مالی جهت خرید وسایل مورد نیاز را عن

.کردند

اد مثل با مشورتی که با گروه ارزیاب و نقاد این طرح انجام شد تصمیم بر آن شد که از فراگیران آز
جهت شرکت در کالس ها دعوت شود و هزینه دریافت شده از آنان، صرف خرید... والدین عالقمند و

.بخشی از وسایل مورد نیاز این کالس برای اعضاء شود

در این فعالیت در جلسه اول انواع دوخت آو در جلسات بعدی مراحل آماده کردن کیف و انواع آن 
.آموزش داده شد

جلسه در دو دوره مقدماتی و پیشرفته برای اعضای دختر 22کیف دوزی طی ) فعالیت چرم دوزی
.مرکز شماره یک بندرعباس برگزار شد( د ) گروه سنی













:ارزیابی
(:2شواهد ) گرد آوری اطالعات 

خالق در این مرکز فرهنگی و هنری عالوه بر فعالیت های کارگاه ادبی، کارگاه طراحی ، کارگاه نمایش
کت ، فعالیت چرم دوزی با هدف ترغیب اعضا به شر( کاغذ و تا ) و اریگامی( جهت مشارکت گروهی ) 

.در فعالیت ها و کمک به اقتصاد خانواده و بر آوردن نیاز اشتغال این اعضا انجام گردید

ماه انجام شد که پس از برگزاری مشاهده گردید تعداد 3به مدت 93/9/8فعالیت چرم دوزی از تاریخ 
.باشندعالقمند به حضور در مرکز و شرکت در فعالیت ها می( د ) بیشتری از اعضای دختر گروه سنی 

.نفر در این مرکز فرهنگی و هنری انجام شد17این فعالیت در دو دوره مقدماتی و پیشرفته با شرکت 



:اعتبار یابی
:                                                                                                           نرم افزار کتابداری-1

تعداد اعضاء نوجوان دختر

9293

تعداد دفعات فعالیت

9293

ماه

1012 59 92آذر 

815 69 92دی 

717 610 92بهمن 



:  مشاهده-2
ای در فعالیته( د ) بعد از اجرای کارگاه چرم دوزی، مشاهده کردم که تعداد اعضای دختر گروه سنی 

عالیتها شرکت فرهنگی و سایر فعالیتها رو به افزایش است و اعضا با شور و نشاط بیشتر در مرکز و در ف
.دارند

: مصاحبه-3
و والدین در پس از گفتگوی با اعضا و والدین ، آنها از برگزاری فعالیتها احساس رضایت داشتند و اعضا

.مراجعات خود به مرکز، در خواست برگزاری فعالیت های بیشتری را در زمینه مهارتی داشتند



:نتیجه گیری
با توجه به شواهدی که   از نرم افزار کتابداری و مشاهده و مصاحبه از وضعیت حضور کم 

ار کردم اعضای دختر داشتم فعالیت چرم دوزی را جهت ترغیب اعضای نوجوان در فعالیتها برگز
فعالیت ها که پس از اجرای این کارگاه نتیجه گرفتم اگر از فعالیت های اشتغال زا در کنار سایر

ایت در مرکز شماره یک بندرعباس برگزار کنم اعضای نوجوان دختر و والدین آنها احساس رض
ارت کاربردی بیشتری دارند تا جایی که والدین عنوان کردند که فرزندانشان با یاد گیری این مه

.تا اندازه ای توانسته اند نیازهای اقتصادی خود و خانواده را تقویت کنند


