
  
  
  
  

  محور اجتماع اثربخشی کار گروهی زنان در طرح

  1زندگی شهري یفیتک بهبود 

  *غیاثوند احمد
  2/9/95 :اریخ پذیرش         ت 11/2/95 :اریخ دریافتت

  
  چکیده

د که به نوبه خـود سـهم   نده حدود نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می       
در ایـن میـان مطالعـه       . بسزایی در توسعه و تحـوالت جامعـه بـر عهـده دارنـد             

محـور بهبـود کیفیـت        الب طرح اجتمـاع   اثربخشی کار گروهی در بین زنان در ق       
مطالعه حاضر از نوع ارزشـیابی و بـه       . زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است     

بـه عنـوان نماینـده کـار گروهـی در      ،   نفـر از زنـان     132روش پیمایشی در بین     
بـراي سـنجش   . انجام گرفته اسـت ) 18 و  15،  6،  4،  2(دي شهر تهران    ها  مناطق

و نیز براي کسب روایی از آزمون آلفاي ، حتوایی و سازه اعتبار مفاهیم از روش م    
دهد که میزان دسـتیابی بـه اهـداف        نشان می  ها  یافته. کرونباخ استفاده شده است   

                                                
-   اثربخشی طرح اجتمـاع محـور بهبـود کیفیـت زنـدگی زنـان      «ه از طرح پژوهشی، با عنوان این مقاله بر گرفت «

  .باشد که با حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران انجام پذیرفته است می
 Ah.ghyasvand@gmail.com     .استادیار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی *
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در بحث از مراحـل کـار    .  بیش از اهداف گروهی است     ،فردي و کارکردي طرح   
دن یر را بر رسی   تأثهاي گروهی بیشترین      فعالیتنتایج بیانگر آن است که      ،  جمعی

به طور دقیق تر نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون . دنبه اهداف گروهی دار
یر بیشتري بـر میـزان رسـیدن بـه     تأث» پایان کار گروهی«دهد که مرحله     یمنشان  

هـاي   یـه نظردر مجموع با تأسـی از     ). 27/0بتا برابر با    (اهداف کار گروهی دارد     
تـوان دو اقـدام    یمی در بین زنان پویایی گروهی براي بهبود اثربخشی کار گروه     

، ریزي فرایندي براي کار گروهی و دوم       برنامه،  نخست: اساسی را مد نظر داشت    
  .اي براي کار گروهی ریزي چرخه برنامه
طرح اجتماع ، پویایی گروهی، اثربخشی، کار گروهی: هاي کلیدي واژه
  .زنان شهر تهران، محور

  
  مقدمه) 1

ي خانگی ها نقشد که به واسطه نده  را زنان تشکیل میحدود نیمی از جمعیت کشور ما
 هبه عقید. و اجتماعی خود سهم بسزایی در توسعه و تحوالت جامعه بر عهده دارند

  نیز وي اجتماعی و فرهنگیها محدودیتدر گذشته ، محققانکارشناسان و بسیاري از 
فیت زندگی سطح کیکه باعث شده هاي عمومی  کمبود امکانات براي زنان در عرصه

ها تبدیل به  هاي آن بر این اساس بررسی نیازها و خواسته.  در سطح مطلوبی نباشدها آن
 ها بدانباید جامعه  ریزان اجتماعی و فرهنگی هایی گردیده که مسئوالن و برنامه ضرورت

  .توجه بیشتري نمایند
 زنان در شهرروي  ترین مسائل پیش کیفیت زندگی یکی از مهمامروزه بهبود 

گذاري اجتماعی محسوب   از مباحث اساسی در تکوین سیاستباشد و تهران می
تالش براي ، افراد جامعهاین  کیفیت زندگی براي اهمیت با توجه به بنابراین. شود می

طبق . گردد مدیریت شهري محسوب میهاي  ترین اصول و اولویت ارتقاء آن از اصلی
نیز ران اجتماعی و اگذ ریزان و سیاست امهبرنها و مطالعات به عمل آمده توسط  بررسی
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هاي   ارتقاء کیفیت زندگی زنان در سطح خرد از طریق طرح،شهريمدیران و مسئوالن 
این امر در عین بهبود .  سازوکار مطلوبی تشخیص داده شده است؛محور اجتماع

با ، زنان در سطح مناطق و محالت مختلف شهريزندگی بخشیدن به وضعیت کیفیت 
 .در نظر گرفته شده استنیز بر انجام امور به صورت گروهی و تمرین کار جمعی تکیه 

 هاي گذشته بر این اساس اداره کل امور بانوان شهرداري تهران با تکیه بر تجربیات سال
مصوبات شوراي ، هاي شهرداري تهران یتمأموراز جمله  و همچنین اسناد فرادستی

در ،  ساله دوم شهرداري تهران5بویژه برنامه شهر و مستندات و راهنماي اجراي طرح 
 گانه شهر 374محور بهبود کیفیت زندگی بانوان در محالت  صدد اجراي طرح اجتماع

  .باشد تهران می
هاي اجتماعی است که به  محور از جمله مداخله طرح اجتماع«، به طور دقیق

کلی اجراي این هدف . هاي آموزشی و گروهی در بین زنان می پردارد انجام فعالیت
خانواده و فضاهاي عمومی و ، جلب مشارکت اجتماعی بانوان در مواجهه فرد، طرح

 با شناسایی پیمانکاران مختلف در هر منطقه ها اجراي عملی این فعالیت. باشد شهري می
آموزش و تداوم کار ،  فرایند تشکیلکهگیرد  یمو با کمک تسهیلگران اجتماعی صورت 

ي آموزشی ها کارگاههمچنین پس از اجراي . عهده دارندبر سیر گروهی را در طول م
. کنند یمي عمل در هر محله اقدام ها برنامهحول موضوع مورد نظر نسبت به استخراج 

 و ها آنتداوم و تعداد تکرار ، هاي خرد محلی یتفعالکیفیت اجراي که قابل ذکر است 
دستاوردهاي باید در آخر . باشد ها می هاي اصلی فعالیت پایداري گروه از شاخص

 ثبت از طریق ادارات امور بانوان در سامانه تسنیمرا محور  هاي اجتماع یتفعالاجراي 
 در ها آنند و در آخر خروجی فیزیکی شو می به جشنواره تسنیم ارسال نموده و

 با توجه بر این اساس).1392، دستورالعمل طرح(» آید یمجشنواره تسنیم به نمایش در 
جلب مشارکت اجتماعی بانوان از طریق کار ف کلی طرح اجتماع محور مبنی بر به هد

 اجراي مورد هاي بخش هاي معرف و ابعاد کیفیت گروهی و نیز اهداف فرعی ارزشیابی
طرح  با درگیر مسئوالن و کارشناسان منظر از طرح قوت و ضعف نقاط طرح و بررسی
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اندرکاران مربوطه  ویژه دست هرداري بهمسئوالن ش، ها آندر جهت ارتقاء کیفیت زندگی 
تا چه حد از اثر بخشی یادشده اند که طرح  همواره با این پرسش و دغدغه مواجه بوده

الزم برخوردار است؟ و در این حین براي اصالح و بهبود طرح چه راهبردهایی را 
گروهی بررسی اثربخشی کار «بر این اساس مطالعه حاضر به  توان مد نظر قرار داد؟ می

 طرح ارزشیابی ضرورت بنابراین. پردازد می» زنان در سطح محالت شهر تهران
 ضعف نقاط کشف، موجود وضعیت شناسایی با تواند می که است تدبیري محور اجتماع

 همچنین. کند کمک طرح بهبود به... و برنامه ناخواسته و خواسته اثرات تبیین، قوت و
 و تسهیلگران، پیمانکاران، مسئوالن نظرات ازاید ، بطرح موفقیت میزان از آگاهی ضمن
و  کرد ارائهرا  طرح اهداف با متناسب راهکارهایی بتوان تا گرفت بهره هدف جامعه

  .درک  فراهم را مطلوب وضعیت سمت به حرکت تسریع براي اصالحی بازخوردهاي
  

  ها مرور پیشینه) 2
بادوامی از اشخاص اجتماعی است یافته و  سازمان،  واحد اجتماعی قابل شناسایی،گروه

ي متقابلی را ها نقشهاي مشترك  که مطابق هنجارهاي اجتماعی و داشتن منافع و ارزش
گروه ). 83: 1383، گهر نیک(کنند  هاي مشترك ایفا می به منظور نیل به هدف یا هدف

ند در توا به نحوي که هر یک می، دو فرد یا بیشتر که با هم تعامل دارند: عبارت است از
همچنین یک ). 1981، شاو( گذاشته و از آنان متأثر شود ریتأثدیگري یا در دیگران 

داشتن ، تعامل بین افراد: هاي زیر است شامل ویژگی، تر از این اصطالح تعریف جامع
ي ها نقشایجاد پیوندهاي عاطفی و وابستگی متقابل یا ، درك و تصور از دیگر اعضا

گروه از دو تن یا تعداد بیشتري از ). 1380،  نقل از فورسایت به1974، دوالماتر(متقابل 
اي پایا قرار  با یکدیگر در رابطه، ند هست شود که داراي اهداف مشترك افراد تشکیل می

 در واقع بخشی از این کهدارند و متقابالً به یکدیگر متکی هستند و درکی دارند مبنی بر 
در این ). 468: 1389به نقل از بارون و برن  (Paulhus, 1989» روند گروه به شمار می
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بودن اقدامات انجام شده براي دستیابی   بررسی میزان مؤثر1منظور از اثربخشی، مطالعه
اثربخشی » اتزیونی«به تعبیر تر   سادهیبه عبارت. به اهداف از پیش تعیین شده است

، فش دست یابدوسیله درجه و میزانی که سازمان به اهدا واقعی یک سازمان خاص به
 اثربخشی :معتقد است، پدر مدیریت معاصر، پیتر دراکر. (Etizioni, 1964)شود  تعیین می

کند   را درست انجام دادن کارها تعریف می2و کارایی، یعنی انجام دادن کارهاي درست
  ).18 :1383، ایکاف(

، گروه یاثربخش زمینه در شده ارائه گوناگون هاي مدل بررسی کیتون با و هیروکاوا
 مدل نیز گالدستین .اند نمودهتعریف  را گروه عملکرد بر مؤثر عوامل از سه مجموعه

 تفاوت در اثربخشی« که دارد یم بیان نموده و ارائه گروهی از اثربخشی کار جامعی

 وظیفه انجام براي، گروه اعضاي رفتاري هاي مشخصه مبناي بر صرفاً توان نمی را ها گروه

 اعضاي نیازهاي برآوردن، گروه عملکرد را گروه اثربخشی، مدل خود در وي. »نمود تبیین

، بحث رهبري بر تمرکز با نیز »بالنچارد و هرسی«. نماید تعریف می گروه توانایی و گروه
 و هیروکاوا (اند داده قرار اثربخشی گروه هاي مدلهاي  بخش ینتر مهم از  رايرهبر

 و توانایی عامل دو است که تحت تأثیر یوستهپ یک متغیر گروه بلوغ). 1995، همکاران
 تعهد و اعتماد، انگیزه تمایل به و گروه تجربه مهارت و، دانش به توانایی. دارد قرار تمایل

الرسن و الفاستو معتقدند که ). 1995، همکاران و هیروکاوا(دارد  اشاره گروه اعضاي
 و رهبري تعهد و وهگر اعضاي شایستگی، توافق مورد و اهداف واضح چون عواملی

در مقاله  ویلسون و باتمن همچنین. بگذارند یرتأث گروهی ساختارهاي بر توانند مناسب می
 بخشی براثر را اهداف واضح و، منابع از صحیح استفاده، ها مهارت چون عواملی خود

 ).1389،  به نقل از فرهی2003، ویلسون، لمبک(دانند  یم مؤثرگروه 

 انسجام، )Peterson, 2003 ؛Williams, 2001 (اعتماد کهد ان  دادهنشان مطالعات
)Chioccio, 2008 (رضایت و) De Dreu, 2003 (اثربخشی ترین مهم کنندگان بینی پیش 

                                                
1. Effectiveness 
2. Efficiency 
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 و باتمن ).160: 1394، دیگران و اصفهانی نصر از نقل به (آیند ی مشمار به گروه

  : از عبارتند کهاند  نموده تأکید گروه اثربخشی در مهم شش عامل بر ویلسون
 اهداف ایجاد :عملکرد اهداف )2 مقصد از گروه درك مشترك اعضاي :گروه افزایی هم )1

 کافی اندازه به کار انجام براي گروه اعضاي: ها مهارت )3گروه  توسط واضح عملکردي

 از پذیري انعطاف بصورت توانند می و باشند یم داراي شایستگی و آموزش دیده

، ها ساختمان، افراد ازجمله منابع همه :منابع از استفاده )4 .نمایند تفادهاس خود هاي مهارت
 بدنبال دائماً گروه: نوآوري )5 .گیرند قرار می استفاده مورد بصورت مؤثري... و تجهیزات

درك  از باالیی سطح: کیفیت )6 .است کاري هاي سیستم محصوالت و بهبود هاي روش
، ابرهارد، تییر، اینگرام. (دارد وجود استانداردها اعمال بر نظارت و تدوین و مشتري

  ).1389،  به نقل از فرهی1997، کولید
روابط و تعامالت درون ، توان یمشناسی گروه  از طریق پویایی 1به نظر تلن

آید که اوالً  اصوالً گروه زمانی بوجود می. ددامورد مطالعه و بررسی قرار را گروهی 
اي   ثالثاً رابطه،یاً شرایط ادامه کار براي اعضاء فراهم آید ثان،هدف مشخصی موجود باشد

مشی معین و مشخصی براي   رابعاً خط،حسنه بین اعضاي گروه حکمفرما باشد
 خامساً هر عضو گروه در انتخاب راه و روش ،گیري در گروه تعیین شده باشد تصمیم

ه به اظهار نظر  و سادساً اعضاي گرو،آزاد باشد، در محدوده مقررات گروهی، خود
  ).38: 1370، آبادي به نقل از شفیع(درباره عقاید دیگران بپردازند 

 ازکارهاي بسیاري و دارد وجودها   گروهاثربخشی درباره زیادي يها بحث، امروزه
 ).Lepine, 2008 ؛DeChurch, 2010 (ندا بوده متمرکز گروهی فرایندهاي بر عملی و تئوري

 در شناسان گروه گروهی و نیز نحوه رشد گروه، پویاییهاي کار  در بحث از فعالیت
. اند را مطرح کردهاي  ه الگوي مرحل100جستجو براي توصیف و تحول گروه بیش از 

یعنی : اي را که تاکمن در الگوي خود شناسایی کرده است  پنج مرحلهها آناما بیشتر 
عملکرد (اجرا ، ستگیپیو به هم(هنجارگزینی ، )تعارض(بحران ، )یابی جهت(گیري  شکل

                                                
1.Thelen 
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اي تاکمن را  اما الگوي پنج مرحله. دنساز نمایان میرا ) انحالل(پاشی  و از هم) تکلیفی
الگوي آن یک . ها اعمال کرد  همه گروهرايتوان ب بدون در نظر گرفتن کیفیت آن نمی

. سازد نظریه مراحل متوالی است که ترتیب معمول مراحل رشد گروه را مشخص می
اي را به نظریه پیشنهادي تاکمن ترجیح  پردازان نیز الگوهاي چرخه  نظریهبسیاري از

طی  اي در بر اساس الگوهاي چرخه). 1978، ؛ شامباف1973، هیل و گذونر(دهند  می
اما این را نیز ،  خاصی بر تعامل گروه غلبه دارندمسائل، مراحل گوناگون تحول گروه

، فوسایت(عدها در حیات گروه نمایان شوند توانند ب  میمسائلکنند که این  اضافه می
1380 :134.( 

چند الگوي رشد براي توضیح این تغییر . کنند یم در طول زمان تغییر ها گروه
الگوي نورتن و ، الگوي تاکمن، الگوي جونز و کلودنی: وجود داردکه عبارتنداز
وس در خصوص مراحل رشد گروه بر). 62: 1393، زاستر(کورالنت و الگوي بلز 

د که نگذر ها از پنج مرحله می د که بیشتر گروهنکن  چنین فرض می2 و تاکمن1دبلیو
. کار گروهی و پایان کار گروهی، انتقال، آماده سازي و تشکیل گروه: از تندرعبا

براي تشکیل گروه و » فنون گروهی«جرالد کوري و همکارانش در کتاب همچنین 
 این مراحل ،اند به ذکر فنون مختلفی پرداختهبخشی به آن بر اساس مراحل مختلف  تدام

  :بدین شرح است
 که طی آن اعضا نامند یماي  هاین مرحله را دور «:سازي گروه فنون آماده) اول

» سعی دارند جایگاهشان را در گروه تعیین کنند و با قوانین و راهکارهاي آن آشنا شوند
اعضاي گروه براي عملکرد موفق سازي  این فنون به نحوه آماده). 66: 1393، زاسترو(

ما در کار با . دنپرداز هاي عملی شروع و به حرکت درآوردن گروه می گروهی و روش
هاي خود به این معتقدیم که انتظارات رهبر و اعضاي گروه باید از همان آغاز  گروه

هاي کارگروه را  این حق اعضاي گروه است که اهداف و روش. واضح و روشن باشد
                                                

1. Bruce W 
2. Tuckman 
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انتخاب کردن و ، سرند کردن اعضاء،  به فنون پذیرشبایدباره نیز  در این. بدانند
، هاي موقتی این مرحله را تعامل). 1379، کوري و همکاران( توجه کرد ها آنسازي  آماده
 ،و تالش براي شناسایی ماهیت موقعیت، رشد به هم وابستگی، توجه به ابهام، تنش

  ).154: 1380، فوسایت(سازد  مشخص می
اهمیت این مرحله به دلیل آن است که هویت گروه در  :فنون مرحله شروع) مدو

شوند در این  در واقع هنجارهایی که بر فرایند گروه حاکم می. گیرد این مرحله شکل می
در واقع در این مرحله با محیط و . شود ریزي می بنیان اعتماد پایه. گیرند مرحله شکل می

ي اعضاء، فنون ایجاد متمرکزسازشنا شدن، فنون آرایش محل تشکیل گروه، فنون آ
اعتماد، فنون مقابله با مقاومت اولیه، فنون شروع یک جلسه و پایان آن بایستی آشنا شد 

  ).1379کوري و همکاران، (
گروه قبل از آن که بتواند وارد کار عمیق و ثمربخش  :فنون مرحله انتقال) سوم

وظیفه اعضاء در این . اً دشوار را پشت سربگذاردشود، نوعاً باید یک دوره انتقالی نسبت
دوره تحولی آن است که طرز تشخیص و برخورد صحیح با اضطراب، مقاومت، و 

. در واقع تمرکز، بر غلبه و بر مقاومت و حاالت دفاعی است. تعارض را یاد بگیرند
ن توجه بنابراین رویارویی براي اعضاء و رهبر گروه موضوع ظریفی است که غالباً بدو

زمانی که اعمال یک یا چند نفر از اعضاء با یک یا «. شود و مهارت با آن برخورد می
شوند، اعضاي گروه تعارض را  چند نفر دیگر ناسازگار است یا با مقاومت روبرو می

کنند، به  در طی این مرحله، اعضا گاهی از گروه ابراز ناخشنودي می. کنند تجربه می
هایی تشکیل  کنند و ائتالف دهند، از یکدیگر انتقاد می  میطور هیجانی واکنش نشان

طور که  همان. به هر حال این فرایندهاي منفی، جنبه طبیعی تحول گروه است. دهند می
کند، بیشتر گروه هم تنش نخستین و هم تنش دومین را  نظریه آستانه بروامن بیان می

  ).154: 1380فورسایت، (» کنند تجربه می
در این مرحله به تعامل افراد گروه بسیار توجه  : مرحله کارفنون) چهارم

 را براي ها آنتمرکز گروه در مرحله کار، بر آن است که برانگیختن اعضا، . شود می
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هاي  یکی از نشانه. گیري مسائل مشترك گروه به یکدیگر نزدیک کند جستن و پی
ا به طور خودجوش وارد توانند خود ر رسیدن گروه به مرحله کار آن است که اعضا می

گروه وقتی در مرحله کار است که سطح همبستگی آن به حدي است . کار یکدیگر کنند
 این کهتوانند همزمان روي مسائل مشترك کار کنند، نه  که دو یا چند عضو گروه می

گروه ). 1379کوري و همکارن، (پردازند  اعضا در فضاي گروه به نوبت به کار فردي می
اعضا در خصوص . کند یمها، به صورت یک واحد منسجم کار  بی به هدفبراي دستیا

ي کار با یکدیگر انعطاف پذیرتر ها روش و از لحاظ اند شدهها کارآمدتر  رسیدن به هدف
  ).66: 1393زاسترو، (هستند 

. شاید دو مرحله مهم گروه، شروع و پایان آن باشد :فنون مرحله نهایی) پنجم
شود و پایان  ر این مرحله آهنگ کار و حرکت گروه نواخته میشروع به این علت که د

هاي  د و نوعاً برنامهنگیر  شکل می،هاي آموخته شده به این دلیل که در این مرحله درس
  .شوند عمل فرموله و تدوین می

رسد که باید به طور موقت یا براي همیشه به کارش  سرانجام گروه به جایی می«
 زمان براي خاتمه دادن به جلسات مشاوره گروهی، هنگامی بهترین. پایان داده شود

به هنگام پایان دادن به هر .  آمده باشدنائلهاي تعیین شده  است که گروه به هدف
اي از محتواي بحث توسط خود مشاور و یا به  جلسه مشاوره گروهی، باید خالصه

 1969ماهلر، (» کمک اعضاء بیان گردد و مسیر فعالیت جلسه آینده گروه مشخص گردد
شود، ورود  در این مرحله گروه از هم گسیخته می). 82: 1370آبادي،  به نقل از شفیع

ریزي  اي باشد، حتی انحالل طرح تواند طراحی شده یا لحظه گروه به مرحله انحالل می
 تواند یمآورند،  شده با تالشی که اعضا براي کاهش وابستگی خود به گروه به عمل می

  ).154: 1380فورسایت، ( براي آنان ایجاد کند مشکالتی را
 اي در مجموع براي تدوین چارچوب نظري این مطالعه، از نظریه پنج مرحله

 و فنون کار گروهی جرالد کوري و (Tuckman) و تاکمن (Bruce W)بروس دبلیو 
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 ابر این اساس ب. استفاده شده است) 1389(الگوي اثربخشی استافل بیم ، همکارانش
،  به اهداف اساسی تحقیق مبنی بر بررسی اثربخشی کار گروهی در بین زنانتوجه

  :توان سؤاالت اساسی تحقیق را بدین شرح برشمرد  بر آن میمؤثرمراحل و عوامل 
وضعیت اثربخشی کار گروهی زنان در طرح اجتماع محور بهبود :  اولسؤال

محور از چه کیفیتی  اعکیفیت زندگی چگونه است؟ به عبارتی بخش برونداد طرح اجتم
  برخوردار است؟

 مراحل کار گروهی در طرح اجتماع محور بهبود کیفیت زندگی از : دومسؤال
  چه کیفیتی برخوردار است؟

 هر یک از مراحل کار گروهی چقدر بر اثربخشی طرح اجتماع محور : سومسؤال
  گذارد؟ یمیر تأثبهبود کیفیت زندگی 

  
  شناسی روش) 3

و بر بوده  ارزشیابی، حاظ نوع تحقیق بر حسب اهداف کاربرديمطالعه حاضر به ل
  . استفاده شده استپیمایشکمی که از روش ، ها حسب ماهیت کسب داده

این . هاست پژوهش ارزشیابی در پی بررسی پیامدهاي روندهاي خاصی از کنش«
که ا برنامه خاص به اهدافی یآیا یک سیاست که شود تا معلوم گردد  پژوهش انجام می

تا چه حد در رسیدن به اهداف کارآمد بوده ، داشته رسیده است یا خیر؛ به عبارت دیگر
، بلیکی(» پردازد می» آنچه باید باشد«با » آنچه هست«پژوهش ارزشیابی به مقایسه . است
1384 :110.(  

مناطق (دي ها  منطقه شهرداري به عنوان مناطق5محور  براي اجراي طرح اجتماع
 ها آنهاي  اند تا دیگر مناطق از تجربیات و فعالیت در نظر گرفته شده) 18  و15، 6، 4، 2
ي تشکیل شده ها گروه تمام را جمعیت آماري این پژوهش. تدریج کمک بگیرنده ب

. دهند یمدي شهرداري تشکیل  ها محور در مناطق توسط زنان در قالب طرح اجتماع
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 به صورت ها  خواهی از نماینده گروههاي مورد نیاز به روش تمام شماري با نظر یافته
جهت .  دست آمده است به1393مصاحبه حضوري و از طریق پرسشنامه در سال 

و ) گیري صوري و نمونه(روش محتوایی سنجش وضعیت اعتبار مفاهیم و متغیرها از 
  .ایم سازه و نیز براي دستیابی به پایایی از آزمون آلفاي کرونباخ بهره گرفته

دانیم اجراي موفق طرح منوط به اجراي دقیق مفاد آئین  طور که میدر واقع همان
این تحقیق سعی ) گیري نمونه(جهت تأمین اعتبار منطقی ، از این رو. باشد نامه طرح می

گردید براي تهیه و سنجش کیفیت اهداف و مراحل کار گروهی از مفاد دستورالعمل 
هاي تدوین شده باشند  تواي برنامهها بیانگر مح اجرایی طرح کمک گرفته شود تا معرف

جهت کسب اعتبار ، بعد از تهیه پرسشنامه اولیه، سعی گردیدهمچنین ). 1392، غیاثوند(
ها  داده شود تا درباره اعتبار آن، کارشناسان مربوطهبه پرسشنامه سؤاالت صوري 

ز بعد از تهیه مراحل کار گروهی ا، در آخر براي کسب اعتبار سازه. قضاوت نمایند
مقدار آزمون .  پرداخته شدها آناي  طریق آزمون تحلیل عامل به بررسی اعتبار سازه

  .باشد یمآلفاي کرونباخ نیز در سطح مطلوبی 
  

  تعاریف مفاهیم و متغیرها
داد طرح  در این مطالعه سنجش ارزشیابی کیفیت بخش برون: کیفیت اثربخشی طرح

  .هاي مورد اجراست اصل از برنامهمحور به معناي قضاوت در مورد نتایج ح اجتماع
براي سنجش میزان اثربخشی طرح ابتدا بایستی اهداف مورد انتظار را براساس 

سپس میزان ، ریزان مشخص نمود مصاحبه با متخصصان امر و نیز برنامه، نامه مفاد آیین
محور ارتقاء کیفیت  طبق بررسی صورت گرفته طرح اجتماع.  را سنجیدها آناثربخشی 

نخست؛ اهداف گروهی که شامل : کند ی زنان همزمان دو هدف عمده را دنبال میزندگ
تمرین کار جمعی زنان و حل مسائل خود از طریق مشارکت جمعی است که نوعی 

 محور 5دوم؛ اهداف کارکردي که مربوط به . آید تأمین نیاز جمعی به حساب می
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، وضعیت سبک زندگی، زي زنانمیزان توانمندسا: از جشنواره تسنیم هستند که عبارتند
  .میزان افزایش مشارکت اجتماعی و میزان ایثار و همدلی، میزان تحکیم نهاد خانواده
اي را تعریف   پروژهاین کهبعد از ، محور افراد عضو گروه  در طرح اجتماع

در . کنند ها و اهداف آن را مشخص می  ابعاد و ویژگیRFP 1در قالب یک فرم، نمودند
 RFPاهداف بیان شده براي پروژه در فرم همان ، ه پیامدهاي کارکردي طرحاین مطالع

در ، در کنار اهداف کارکردي و گروهی. باشد باشد که گروه درصدد دستیابی بدان می می
 زنان نمونه به یکسري پیامدها اشاره کردند که در قالب ،هاي کیفی اکتشافی مصاحبه

در واقع خارج شدن زنان از .  یاد نمودها نآتوان از  اهداف فردي ناخواسته طرح می
،  احساس پیشرفتها آنگردد که   در اجتماع محلی موجب میها آنمنزل و درگیر شدن 

این .  افزایش یابدها آنهاي اجتماعی   بودن نمایند و در عین حال سرمایهمؤثرمفید و 
  .هدف نیز مورد مطالعه قرار گرفته است

  
  طرحربخشی  مراحل معرف سازي اث-1جدول 

  ها مؤلفه  ابعاد  مفهوم
اهداف 
  گروهی

میزان پایداري گروهی و میزان ، افزایش مشارکت اجتماعی
  حمایت گروهی

اهداف 
  کارکردي

میزان تحکیم ، وضعیت سبک زندگی، میزان توانمندسازي زنان
بهبود امنیت و حضور ، میزان ایثار و همدلی، نهاد خانواده

  اجتماعی

اثربخشی 
  طرح

  ف فردياهدا
، نوع و دگردوستی کمک به هم، آشناشدن با دوستان جدید

   بودنمؤثراحساس مفید و ، هاي فردي افزایش آگاهی و مهارت

  

                                                
1. Request For Proposal 
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در خصوص فعالیت کار گروهی بروس دبلیو و  :کیفیت فعالیت کار گروهی
در این راستا . دنگذر یمها از پنج مرحله  د که بیشتر گروهنکن تاکمن چنین فرض می

د که در قالب ابعاد و نفنونی بایستی در نظر گرفته شو، سنجش کیفیت کار گروهیبراي 
  .ندا ي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهها مؤلفه

  
  یگروههاي کار  یتفعال مراحل معرف سازي -2جدول 

 ها معرف ابعاد مفهوم

سازي  مرحله آماده

 گروه

نحوه ، ي گروهانداز راه، نحوه جذب و معرفی افراد

   انتخاب گروه

 مرحله شروع

، تشریح قواعد و مقررات، بیان هنجارهاي کار گروهی

تشریح و تعیین اهداف و ،  براي همیاريهآمادگی گرو

  سازي گروه آماده

 مرحله انتقال

حضور و غیاب ، و مشکالت نحوه برخورد با تعارض

ي میزان درگیر، گیري تمایالت افراد براي کناره، اعضاء

  لفظی و ناراحتی

 مرحله کار

پیگیري کردن ، میزان همراهی و همیاري افراد بایکدیگر

احساس ، و درگیر کردن در کار، مسائل مشترك

  پذیري مسئولیت

فعالیت کار 

  گروهی
 

 پایان کار گروهی
بحث ، تقسیم منافع و دستاوردهاي مادي و معنوي گروه

 و گفتگوهاي پایانی
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  ها یافته) 4
  سیماي پاسخگویان

 نفر از زنان نماینده گروه در طرح اجتماع محور صورت گرفته 132بین تحقیق در 
متأهل و در مقابل ، طبق بررسی صورت گرفته بیشتر افراد شرکت کننده در طرح. است

.  سال سن دارند45 تا 31حدود نیمی از زنان بین . باشند  درصد مجرد می5/13حدود 
 ها آنمیانگین سن  .سال سن دارند 46 سال و نیز بیش از 30چهار کمتر از  حدود یک

،  درصد زنان زیر دیپلم14ها بیانگر آن است که  دیگر یافته. باشد  سال می5/39برابر با 
که گردد  بنابراین مشاهده می.  درصد تحصیالت دانشگاهی دارند42 درصد دیپلم و 44

 شتربیهمچنین . وضعیت مطلوبی دارند، زنان شرکت کننده در طرح به لحاظ تحصیلی
 22،  درصد زنان از منطقه پانزده34طبق بررسی صورت گرفته . متأهل و میانسال هستند
 درصد از منطقه شش 12 درصد از مناطق دو و هیجده و 16، درصد از منطقه چهار

هایی که در هر یک از مناطق اجرا  مطابق با تعداد طرح، ها البته نسبت افراد نمونه. هستند
  .اند شده انتخاب شده

  
  وضعیت اثربخشی کار گروهی زنان

وضعیت اثربخشی کار گروهی زنان در سطح محالت مختلف چگونه :  اولسؤال
  است؟ به عبارتی بخش برونداد طرح اجتماع محور از چه کیفیتی برخوردار است؟

براي اثربخشی کار گروهی و نیز احتمال رخداد پیامدهاي خواسته در این مطالعه 
    :رد سنجش قرار گرفته که نتایج حاصل به شرح زیر استسه هدف مو یا ناخواسته

داد طرح در قالب سه بعد میزان  در مطالعه حاضر این نوع برون:  اهداف گروهی
میزان پایداري گروهی و میزان حمایت گروهی مورد ، افزایش مشارکت اجتماعی

زیاد  درصد زنان در حد 81دهد که  نتایج حاصل نشان می. سنجش قرار گرفته است
 درصد در حد زیاد به تداوم کار گروهی 68، شان به کار گروهی افزایش یافته عالقه
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 56،  درصد در حد زیاد از مشارکت در جلسات گروهی راضی59، تمایل نشان داده
 درصد 57و ، درصد در حد زیاد به آمادگی براي اجراي کار گروهی دیگر اشاره نموده

  .اند  کار گروهی اشاره کردهدر حد متوسط به فراهم بودن شرایط
میزان پایداري گروهی و ، البته با توجه به سه بعد میزان افزایش مشارکت گروهی

و ، 5/2، 6/2 به ترتیب ها آنمیانگین محاسبه شده براي ، میزان دریافت حمایت گروهی
  .باشد  می9/1

  هاي گروهی طرح  توزیع نظرات زنان پیرامون اهداف و معرف-3جدول 

 میانگین جمع زیاد تاحدي اصالً ها معرف مؤلفه

تا چه اندازه از مشارکت در این جلسات 

 گروه راضی هستید؟
3 38 59 100 

افزایش 

مشارکت 

 اجتماعی

عالقه شما چقدر ، در مقایسه با قبل

براي انجام کارها به صورت جمعی 

 افزایش یافته است؟

5/1 5/17 81 100  

6/2  

ید که بعد از اتمام چقدر تمایل دار

 کار گروهی راهر طور که شده ، پروژه

 دامه دهید؟ا

2 30 68 100 
حمایت 

 گروهی
تا چه حد گروه شما آمادگی اجراي 

 پروژه دیگري را در سطح محله دارد؟
5 39 56 100  

5/2  

پایداري 

 گروهی

تا چه اندازه براي شما شرایط ادامه و 

داشتن ، و امکانات فضا(انجام پروژه 

 باشد؟ فراهم می... یابی وبازار، حامی

23 57 18 100 9/1  
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 دسته از امور مربوط به 5 کار گروهی زنان در قالب :اهداف کارکردي
مشارکت ، ایثار و همدلی، تحکیم نهاد خانواده، سبک زندگی، توانمندسازي زنان

بیشترین میانگین مربوط به که دهد  نتایج حاصل نشان می. اجتماعی انجام گرفته است
 بوده و در مقابل 8 و ایثار و همدلی با میانگین 54/9هاي نهاد خانواده با میانگین  ژهپرو

  ).66/5(اند  هاي مشارکت اجتماعی کمترین نمره را کسب نموده پروژه
  

  هاي کارکردي  توزیع نظرات زنان جامعه هدف پیرامون اهداف و معرف-4جدول 
انواع 
 ها پروژه

 زیاد تاحدي کم اصالً ها معرف
یلی خ

 زیاد
 میانگین جمع

 توانمند 100 14 68 18 - -  افزایش آگاهی و مهارت
  100 15 31 27 27 -  تولید و کسب درآمد سازي

30/7  

سبک  100 5/22 43 5/30 5/1 5/1  افزایش آگاهی و دانش
  100 21 43 25 4 6  ...تغذیه و، بهبود سالمتی زندگی

45/7  

نهاد  100 58 42 - - -  شافزایش آگاهی و آموز
  100 83 17 - - -  بهبود روابط و مسائل خانواده خانواده

54/9  

ایثار و  100 20 60 20 - -  افزایش آگاهی و دانش
  100 25 5/62 - 5/12 1  تکریم و احترام دیگران همدلی

8  

مشارکت  100 29 71 - - -  افزایش مهارت و آگاهی
 100 - 17 - - 83  جمعی ومشارکت بهبودامنیت اجتماعی

66/5  

  
  آشنا شدن با دوستان جدید ودهد یم چنانچه نتایج حاصل نشان :اهداف فردي

 7/3افزایش آگاهی و مهارت با میانگین ، 9/3با میانگین ) دگر دوستی(نوع  کمک به هم
 پیامدهاي فردي این نیتر مهم از جمله 7/3 بودن با میانگین مؤثرو احساس مفید و 

  .شوند یمطرح محسوب 
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  هاي پیامدهاي فردي توزیع نظرات زنان جامعه هدف پیرامون معرف -5جدول 

 زیاد تاحدي کم اصالً ها معرف
خیلی 
 زیاد

 میانگین جمع

 6/3 100 17 38 41 - 3  بودنمؤثراحساس مفید و 

 7/3 100 9 61 30 - - فردي هاي ومهارت آگاهی افزایش

 9/3 100 19 81 - - - آشناشدن با دوستان جدید

  9/3 100 29 39 5/28 - 5/3 )دگردوستی(نوع  کمک به هم
  

مقیاس اثربخشی اهداف کار گروهی ، هاي مختلف با توجه به ترکیب معرف
، ساخته شد و سپس بر مبناي معیار مبتنی بر طیف) شاخص کیفیت برونداد طرح(

  . دسته تقسیم گردید5شاخص حاصل به 
دهد در مجموع وضعیت کیفیت  یچنانچه ارقام مندرج در جدول زیر نشان م

وضعیت اهداف ، »متوسط« در سطح 49/2اهداف گروهی طرح با توجه به میانگین 
 و میزان دستیابی به اهداف فردي با توجه به میانگین 63/2کارکردي با توجه به میانگین 

 استفاده از آزمون فریدمن بیانگر آن است که بین میزان. باشد می» زیاد« نیز در حد 7/2
به عبارتی در . دستیابی به اهداف گروهی با اهداف فردي و کارکردي تفاوت وجود دارد

  .این طرح میزان دستیابی به اهداف فردي و کارکردي بیش از اهداف گروهی است
  

  هاي بخش برونداد  وضعیت ارزشیابی کیفیت عوامل و معرف-6جدول 
 وضعیت ارزشیابی

 پیامدها
 زیاد متوسط کم ی کمخیل

خیلی 
  زیاد

 میانگین
میانگین 

  رتبه

   68/2 25/2      فردي

   63/2 12/2      کارکردي

     49/2 63/1    گروهی

s 18= x =000/0 آزمون فریدمن
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ي کار گروهی در بین ها مؤلفه به طور دقیق تر به اثربخشی ابعاد و 7در جدول 
میزان ، مشارکت گروهیبا توجه به سه بعد میزان افزایش . زنان پرداخته شده است

 به ها آنمیانگین محاسبه شده براي ، پایداري گروهی و میزان دریافت حمایت گروهی
اهداف کارکردي طرح در قالب پنج محور نشان . باشد  می9/1و ، 5/2، 6/2ترتیب 

میزان ، وضعیت سبک زندگی رتبه سوم، دهد که میزان توانمندسازي زنان رتبه چهارم می
میزان افزایش مشارکت  و میزان ایثار و همدلی رتبه دوم، نواده رتبه اولتحکیم نهاد خا

همچنین آشنا شدن با دوستان جدید و کمک به . اند اجتماعی رتبه پنجم را کسب نموده
 مؤثررتبه اول و افزایش آگاهی و مهارت و نیز احساس مفید و ) دگردوستی(نوع  هم

  .اند  آوردهبودن رتبه دوم را در بین اهداف فردي بدست
   وضعیت تناسب ابعاد مختلف بخش برونداد-7جدول 

 میزان دستیابی به اهداف طرح

 ابعاد اهداف فردي ابعاد اهداف کارکردي ابعاد گروهی

 ها مؤلفه
رتبه 

 موفقیت
 ها مؤلفه

رتبه 
 موفقیت

 ها مؤلفه
رتبه 

 موفقیت

 مشارکت افزایش
 گروهی 

 اول نهاد خانواده اول
ن آشناشدن با دوستا

 جدید
 اول

پایداري 
 گروهی

 دوم ایثار و همدلی دوم
نوع و  کمک به هم

 دگردوستی
 اول

حمایت  دریافت
 گروهی

 سوم سبک زندگی سوم
افزایش آگاهی و 

 هاي فردي مهارت
 دوم

 چهارم توانمندسازي - -
احساس مفید و 

  بودنمؤثر
 دوم

- - 
مشارکت 
 اجتماعی

 - - پنجم

 رتبه اول رتبه دوم رتبه سوم

 میزان کل موفقیت اهداف طرح
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  هاي گروهی افراد فعالیت
مراحل کار گروهی در بین زنان در سطح محالت مختلف شهر تهران :  دومسؤال

  از چه کیفیتی برخوردار است؟
مراحل انجام کار ، در این مطالعه بر اساس نظریه تاکمن و آئین نامه اجرایی طرح

 مراحل کار گروهی از تحلیل عاملی براي مشخص کردنالبته . گروهی سنجیده شد
نتایج اولین آماره تحلیل عامل با عنوان کیزرمایر برابر با . ایم اکتشافی کمک گرفته

82/0=KMOنشان را ها براي تحلیل عامل  آماره بارتلت مناسب بودن داده. باشد  می
 است مطلوب بدست آمدهسطح معناداري باشد و  می BT=373نتایج آن برابر با . دهد می

)000/0=s.( هاي اصلی و براي گزینش  ها از روش تحلیل مولفه جهت استخراج عامل
که بر مبناي این معیار  طوري به، کمک گرفته شده است 1مقدار ویژهها از  تعداد عامل

  .باشد تر از یک می امل بزرگع انتخابحداقل مقدار ویژه جهت 
عامل چهار  2 وریماکسنوع از در مجموع با استفاده از چرخش متعامد، از این رو

 درصد واریانس تبیین یزانکه مدهند  نشان می نتایج همچنین دیگر. ه استاستخراج شد
هاي کار گروهی زنان  گردد فعالیت  چنانچه مالحظه می.باشد درصد می 65برابر با شده 

اند که بر اساس مطالعات انجام شده پیرامون  مشخص شده) عامل(در چهار دسته 
سازي  آماده: مرحله نخست: گذاري نمود  را چنین نامها آنتوان  ی کار گروهی میپویای
پایان : مرحله چهارم، انجام کار گروهی: مرحله سوم، انتقال گروه: مرحله دوم، گروه
  گروه

                                                
1. eigenvalue 
2. varimax 
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   نتایج آزمون تحلیل عامل پیرامون مراحل فعالیت گروهی-8جدول 
 چهارم سوم دوم اول عوامل/ ها معرف مراحل

تا چه حد قواعد کلی کار گروهی ، در جلسات اول
        8/0  شد؟ با هم در میان گذاشته می...) و مشارکت، حضورمنظم(

اهداف و مأموریت گروه براي انجام پروژه چقدر مشخص 
        73/0  و روشن بود؟

انتخاب پروژه تا چه اندازه توسط خود شما و براساس 
        67/0  تخاب شد؟مسائل و عالئق شما ان

از همان روز اول چقدر اعضاي گروه براي انجام پروژه 
        65/0  سعی کردند براي خود قواعد و مقرراتی را مشخص کنند؟

گذاري و تشکیل  اعضاي گروه تا چه حد توانستند با نام
        64/0  سازي کنند؟ براي گروه هویت، گروه به موقع

سازي  ادهآم
 گروه

و شناخت اعضاي گروه نحوه معرفی ، براي اجراي پروژه
       4/0  چقدر با خوبی و موفقیت صورت گرفت؟

انتقال       84/0   کرد؟ چقدر اعضاي گروه شما هر جلسه تغییر می
 گروه

در گروه تا چه حد شاهد بودید که برخی به ادامه کار امید 
     78/0   خواهند گروه را رها کنند؟ ندارند و می

ژه میزان همراهی و همیاري افراد در طول اجراي پرو
    81/0    ؟افتی یمبایکدیگر چقدر بتدریج افزایش 

به نظر شما هر یک از افراد چقدر مقید به انجام وظایف 
    77/0    خود در گروه بودند؟

انجام کار 
 گروهی

به نظر شما زنان شرکت کننده در پروژه تا چه حد براي 
   68/0    انجام کارگروهی آمادگی الزم را داشتند؟

،  هدایا:مادي و معنوي گروه مانند ودستاوردهاي منافع تقسیم
  80/0      چقدر عادالنه و رضایت بخش بود؟...) کاالها و، وسایل

 ایان گروهپ
در جلسات آخر تا چه اندازه به بحث در زمینه نحوه ادامه 

 76/0      کار بعد از پایان دوره پرداختید؟

 12 12 19 22 درصد واریانس تبیین شده

  65 53 41 22 درصد تراکمی واریانس تبیین شده
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طبق نتایج . شاخص کل فعالیت طرح ساخته شد، هاي مختلف با ترکیب معرف
، 85/1انتقال کار گروهی برابر با ، 6/2سازي برابر با  حاصل میانگین نمره مرحله آماده

 در مجموع .دباش  می10/2 و پایان کار گروهی برابر با 47/2انجام کار گروهی برابر با 
سازي گروه طبق  براساس ارقام مندرج در جدول زیر وضعیت کیفیت مرحله آماده

کیفیت ، »خیلی پایین«کیفیت انتقال و تعارض در گروه   و»خیلی باال«میانگین در حد 
نتایج . باشد می» پایین«کیفیت وضعیت پایان گروه  و »باال«وضعیت انجام کار گروهی 

سازي گروه به طور معناداري  دهد که وضعیت آماده یمنشان حاصل از آزمون فریدمن 
همچنین وضعیت انتقال کار گروهی . وضعیت بهتري نسبت به مرحله پایان گروه دارد

  .از وضعیت مناسبی برخوردار است
  

   ارزشیابی مراحل مختلف فعالیت گروهی در بین زنان-9جدول 
 وضعیت ارزشیابی کیفیت

خیلی  پیامدها
 پایین

 باال متوسط پایین
خیلی 

  باال
 میانگین

میانگین 
  رتبه

 سازي آماده
  گروه

        6/2 18/3  

           85/1 79/1 انتقال گروه
انجام کار 

  گروهی
        47/2 89/2  

        10/2 14/2   پایان گروه
آزمون 
 فریدمن

000/0= s 107= x
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  هاي گروهی با اهداف طرح رابطه آماري بین مراحل فعالیت
یر تأثهر یک از مراحل کار گروهی بر اهداف کار گروهی زنان چقدر :  سومؤالس

  دارند؟
هاي گروهی با اهداف طرح از  جهت بررسی رابطه آماري بین مراحل فعالیت

گردد  چنانچه مالحظه می. آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است
بر این اساس . دنف گروهی داریر را بر رسیدن به اهداتأثهاي گروهی بیشترین  فعالیت

شود  زمانی به اهداف گروهی نزدیک می، محور  اجتماع  طرحکه توان نتیجه گرفت  می
  .که مراحل مختلف کار گروهی با موفقیت طی شده باشد

  
   رابطه مراحل فعالیت گروهی در بین زنان با اهداف طرح-10نمودار 

مراحل و اهداف 
 طرح

 کل گروهی کارکردي فردي

 سازي گروه دهآما
08/0= r 

47/0= s 

21/0= r 

02/0= s 

30/0= r 

001/0= s 

28/0= r 

001/0= s 

 انتقال گروه
13/0-= r 

24/0= s 

13/0-= r 

14/0= s 

29/ 0- =r 

001/0= s 

23/0-= r 

009/0= s 

 انجام کار گروهی
07/0= r 

53/0= s 

07/0= r 

40/0= s 

30/0= r 

000/0= s 

18/0= r 

03/0= s 

 پایان گروه
06/0= r 

56/0= s 

17/0= r 

06/0= s 

32/0= r 

000/0= s 

23/0= r 

009/0= s 

  
دهد که مرحله  یمبه طور دقیق تر نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون نشان 

بتا برابر با (یر بیشتري بر میزان رسیدن به اهداف کار گروهی دارد تأث» پایان کار گروهی«
در آخر ). -23/0بتا برابر با (رض در گروه کاست در مرحله بعد بایستی از تعا). 27/0
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.  سهم بسزایی در موفقیت اهداف گروهی دارد18/0یر تأثتمرین کار گروهی با ضریب 
  .باشد غیر مستقیم و کم می، سازي در مقایسه با سایر مراحل یر مرحله آمادهتأثالبته 

  
   بر اهداف گروهییر فعالیت گروهیتأث نتایج نحلیل رگرسیون پیرامون -11نمودار 

  سطح معناداري بتا اهداف گروهی
  001/0 27/0 پایان کار گروهی

 متغیرهاي وارد معادله شده  005/0 -23/0 انتقال گروه

  03/0 18/0 انجام کار گروهی
  28/0 10/0 سازي گروه آماده متغیر خارج شده

  21/0 ضریب تعیین
  46/0 ضریب همبستگی چندگانه

  
  یريبحث و نتیجه گ) 5

کارکردي و فردي قائل باشیم؛ دستیابی ، محور اهداف گروهی چنانچه براي طرح اجتماع
 و در عمل رتبه اول باشد یمبه هدف فردي به طور معناداري بیش از سایر اهداف 

 گروهی کارکه  دهد می نشان ها  بررسی.کسب نموده استرا موفقیت در برونداد طرح 
 این در. است حرکت حال در بودن محور نتیجه به بودن محور فرایند حالت زنان از

، محله بانوان آگاهی افزایش چون؛ فردي اهداف به رسیدن موجب طرح این گرچه میان
 نفس عزت افزایش، همیاري و همکاري روحیه افزایش، بانوان مشکالت شدن مشخص

 اهدش، گروهی اهداف به رسیدن میزان در ولی شود؛ می ...و بانوان روحیه تقویت و
 به افزایی دانش و داوطلبانه جمعی حالت از گروهی کار وضعیت تدریجی جابجایی

امروزه زنان بیش از هر چیزي که  نتیجه گرفت توان یمبنابراین . انتفاعی هستیم حالت
 ها آنبه نحوي که بخشی از نیازهاي فردي به دنبال حضور در عرصه اجتماعی هستند؛ 
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 بودن در اجتماع بیرون معنا مؤثرو احساس مفید و افزایش عزت نفس ، در قالب رشد
 يگیر بر انگیزه بخشی زنان براي حضور در اجتماع و شکلهمچنین این . کند یمپیدا 
بنابراین از این ظرفیت .  داردریتأثدگردوستی و کمک به دیگران ، ي دوستیها گروه

ي اضطرار ها تیقعمو در افزایش مشارکت اجتماعی و نیز رفتارهاي امدادي در توان یم
  .استفاده کرد

 بایستی به اهداف این کهدر عین ، ریزي مجدد براي طرح بر این اساس در برنامه
گرچه . بایستی براي دستیابی به اهداف گروهی اقداماتی را انجام داد، فردي توجه نمود

ها در محالت  گیري کار جمعی و گروهی و بحث ناپایداري طرح در این میان عدم شکل
،  دالیل مختلفی از قبیل؛ وجود ساختارهاي سنتی و نگاه به جایگاه زنان در جامعهبه

ناموفق بودن جذب زنان و عدم توانایی ، غلبه نیازهاي فردي بر جمعی در بین زنان
، هاي محلی براي کمک در اجراي طرح همکاري پایین کانون، عضوگیري از زنان محله

، هایی عدم استمرار چنین طرح  وشنا به محیطوضعیت تسهیلگران محله و نیز افراد آ
کند؛ ولی میزان مداخله مناطق و پیمانکاران براي افزایش آگاهی جمعی و  ارتباط پیدا می

  .یر نیستتأثتمرین کارگروهی نیز بی 
  

   پژوهشهايپیشنهاد) 6
یر را بر رسیدن به اهداف تأثهاي گروهی بیشترین  د که فعالیتنده ها نشان می بررسی

هاي پویایی گروهی و نیز در راستاي بهبود اهداف  یهنظربا تأسی از . دنوهی دارگر
ریزي فرایندي براي  برنامه، نخست: توان دو راهبرد اساسی را مد نظر داشت یم، گروهی

در ، هاي گروهی پیرامون فعالیت» تاکمن«اي  با عنایت به الگوي مرحله :کار گروهی
 )مرحله اول:  گروهی شاملتیفعال گردد که نامه طرح به طور مشخص روشن آئین
) مرحله چهارم، مرحله کار) مرحله سوم، مرحله انتقال) مرحله دوم، سازي گروه آماده

توان این مراحل را در اجراي طرح لحاظ نمود و حتی  بنابراین می. باشد مرحله نهایی می
 ،بته طبق نتایج حاصلال. آمیز دانست میزان دستیابی به هر مرحله را براي گروه موفقیت
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کیفیت انتقال و تعارض در  و سازي گروه در حد خیلی باال وضعیت کیفیت مرحله آماده
کیفیت وضعیت پایان گروه ، کیفیت وضعیت انجام کار گروهی باال، گروه خیلی پایین

سازي گروه به طور  توان بیان نمود که وضعیت آماده میبه عبارتی . باشد پایین می
وان ت به عبارتی می. عیت بهتري نسبت به مرحله پایان کار گروهی داردمعناداري وض

ولی پایان کار ، کند یمگفت کار گروهی زنان در سطح محالت خوب شروع به کار 
بنابراین بایستی از فنون کار گروهی در . دهد ینم وضعیت مطلوبی را نشان ها آنگروهی 

  .مرحله پایانی بیشتر استفاده نمود
چنانچه تشریح گردید مرحله پایان : اي براي کار گروهی ریزي چرخه هبرنام) دوم

ها نشان   یافتهاین کهدر عین ، محور وضعیت مطلوبی ندارد کار گروهی در طرح اجتماع
  .دهد که سهم بسزایی در موفقیت اهداف گروهی دارد می

ه با در سال آیند، رود زنان بعد از پایان کار گروهی انتظار می، از سویی دیگر
گروه دیگري را تشکیل دهند که در بیشتر موارد چنین امري ، انگیزه و تجربه بیشتري

 از بیرون در نمونه بیشتر تمایل دارند زنان که دهد می نشان ها بررسی. افتد اتفاق نمی
 نیز و باشد درآمدزا که دارند بسیاري تمایل و باشند داشته اجتماعی فعالیت منزل

. دانند می فروش براي آن عرضه و تولید به رسیدن در را دخو هاي پروژه موفقیت
 و زایی اشتغال سوي و سمت که کنند انتخاب ییها طرح کند می سعی بنابراین

 و آموزشی هاي مهارت نیازمند ها آن چیزي هر از بیش چه گر. کنند پیدا درآمدزایی
 هاي پروژه زیرا. اردد اهمیت توانمندسازي و کارآفرینی بعد مرحله در. هستند خانوادگی

 پایداري عدم چون مشکالتی با امکانات و فضا، حامی وجود عدم دلیل به زایی اشتغال
  .شوند می مواجه گروهی کار از اعضاء شدن خارج یا

الگوي «هاي آتی بایستی از  براي اجراي مجدد طرح در سال، بر این اساس
اري گروهی بعد از طی نمودن به عبارتی براي پاید. بهره گرفت» اي کار گروهی چرخه

و در راستاي تبدیل فرایند رشد گروه به ) چهار یا پنج مرحله(مراحل رشد گروهی 
  :زیر انجام گردد شرح ه نیاز است که یکسري از اقدامات ب،اي تحول چرخه
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 این راهبرد از طریق ایجاد نقش :تسري طرح در سطح محالت و مناطق) الف
هاي پایداري گروه در سطح  در واقع یکی از راه. گردد میجدید براي اعضاي گروه ممکن 

هاي محلی موفق، بتوان شرایط و  محالت و مناطق این است که با کمک گرفتن از گروه
در واقع تجربه کار گروهی . امکانات رشد گروه را در سطح محله و یا منطقه فراهم نمود

تر گردد که بایستی  ر و مستحکمت اي براي شروع و رشد یک کار گروهی بزرگ قبلی، زمینه
این امر موجب ایجاد . کار گروه در مرحله پایان کار گروهی قرار داده شود در دستور

بنابراین .  تا پایداري گروهی شکل گیرداستفرصت و تقویت هنجارهاي منتسب به گروه 
ر قرار توان چنین راهبردي را مد نظ ریزي و تمرین کار گروهی در طول سال، می در برنامه

اي، قابلیت تعمیم در سطح  مثالً ممکن است طرح تفکیک زباله توسط یک گروه محله. داد
این تسري کار گروهی با کمک گرفتن از تجارب . دیگر محالت یک منطقه را داشته باشد

  .پذیرد هاي موفق، صورت می سال گذشته و انباشتگی دانش گروه
 با توجه به موضوع و ماهیت :هاي جدید توسط اعضاي گروه ایجاد گروه) ب

گر، هر یک از  پروژه و نیز تجربیات افراد در طول مدت کار گروهی، با کمک تسهیل
توانند تشکیل یک گروه جدید بدهند و با عضوگیري جدید،  اعضا براي سال بعد می

عضو قبلی گروه در این . فعالیت گروهی گذشته را با نیروهاي تازه کار شروع نمایند
گر راداشته باشد و در انتقال تجربیات گروهی و  تواند نقش کمک تسهیل موقع می

  .کارکردي طرح مفید واقع شود
دهد که در بیشتر موارد بعد  یمها نشان   بررسی:حفظ ارتباط و انسجام گروه) ج

از پایان کار گروهی، اعضاي گروه چندان با هم ارتباط نداشته و بتدریج کار گروهی با 
 کاري که در راستاي پایداري گروه کمتریندر این خصوص . رود از بین میپایان زمان آن 

تواند وجود داشته باشد، این است که اعضاي گروه با تشکیل جلسات ماهانه، داشتن  می
ارتباط تلفنی و مجازي، و تعریف تکالیف مجزا، انسجام گروهی خود را حفظ نموده تا 

اجرا و انجام این راهبرد نیز بخشی از . دشرایط الزم براي پایداري گروهی مهیا گرد
  .در مرحله پایانی کار گروهی بایستی اتفاق بیفتدو باید تواند  میاست که اقداماتی 
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