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یسددانها و

جذب داوطلبان قلمداد میشوند همچنین یضایت از
ماهیت و محتوا فعالیت مهم ترین عامل ماندداای
اعضا بوده است بدین معنا که هدر هده فعدالیتی کده
عضو انجام می دهد ،شادتر ،شفافتر (از نظدر شدر
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وظدای

و متناسدب بددا عالیدق و باشدد ،احتمددا

مانداای عضو یا قو

میبخشد

همه تالشها و فعالیتهدا جمعیدت هدال احمدر،

نتیجهگیری :تقویت انگیزه نیرو انسانی داوطلدب

شددده اسددت نوشددتای حاضددر

یکددی از یوندددها کلیددد توسددعه و مشددایکت

دیصدد ن است تا به بریسی عوامل مؤثر بر جدذب

اجتماعی دی جامعه مدی باشدد ،بندابراین زم اسدت

و مانداای داوطلبان دی جمعیت هال احمدر اسدتان

تدابیر اندیشید تا این مهم به نحو مطلدوبی تحقدق

متکدی بدده ن تعرید

یابددد بخدد

خراسان یضو بپردازد
روش :این تحقیق به یوش پیمدای

و بده صدوی

مقطعی انجام شده است که طدی ن بدا  350نفدر از
داوطلبان عضو جمعیت هال احمر خراسان یضدو
پرسشنامه تکمیل شده است نمونه موید بریسدی بده
یوش نمونددهایددر طبقددها از بددین شددعب مندداطق
برخددویدای ،نیمدده برخددویدای و نددابرخویدای اسددتان
خراسان یضو انتخاب شدهاند

عمدددها از یاهکایهددا دی جددذب و

مانددداای داوطلبددان بدده ایتقددا و بهبددود ادداهی و
شناخت اعضا از اهداف و فعالیتها جمعیت پی
و پس از عضویت باز میادردد دی نتیجده شدناخت
صحیح است که انتظایا

اعضدا از جمعیدت واقعدی

خواهد شد از طرفی دیگر جمعیت هدال احمدر بدا
برنامهییز صحیح فعالیتهدا ،قدادی خواهدد بدود از
تمایال

مشایکتجویانه داوطلب به طوی هدفمند و

مداوم دی جهت اهداف خود بهرهمند شود
ادی :جددذب ،مانددداای  ،داوطلبددان،
اا کلیا
کلما
جمعیت هال احمر خراسان یضو
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دی این حوزه کای نگهداشدت و از تجربیدا

مقدمه

نهدا

داوطلبانه دی سا ها اخیر از اهمیت

استفاده نمود بنابراین باید نسبت به عواملی که نق

بسزایی دی جامعه برخویدای میباشد ،زیرا سازمانها و

تعیددین کنندددها دی جددذب و مانددداای نیروهددا

نیاز به خدما

اجتمدداعی بدددون

داوطلب دایند ،شناخت حاصل نمود و این امدر جدز

داوطلبان تربیت شده فقط قادی به انجام دادن حداقل

با بهرهایر از یوشها علمی و شیوه ها مطلوب

برنامهها خود هستند ولی با کمک داوطلبدان مدی-

محقق نخواهد شد نهادهدا امدادیسدانی ،بایدد دی

تواننددد برنامددههددا خددود یا از نظددر کمددی و کیفددی

صدد یاههایی بر یند تا بتوانند مشایکت یا بده یدک

استرش دهند و به عدده بیشدتر از مدردم خددمت

هنجای فرهنگی تبدیل کنند به همدین منظدوی سدوا

کنند بنابراین تشویق همه اقشای جامعه به خصدو

اصلی نوشتای حاضر عبایتست از:

موسسددا

ایا ددهدهنددده خدددما

جوانان برا انجام خدما

داوطلبانه ضروی است

هه عدواملی بدر جدذب و ماندداای داوطلبدان دی

دی ایددن میددان نیددرو انسددانی داوطلددب ،یکددی از

جمعیدت هدال احمدر خراسدان یضدو تاثیرادذای

ایفاکننداان نق ها اصلی و بنیادین جمعیت هال

است؟

احمر به شمای مییوند شناسایی عوامل تاثیراذای دی

بریسیها محققین نشان داد که تا کنون دی خراسان

مشدایکت بیشدتر

یضو تحقیقی مشابه با ایدن موضدوا انجدام نشدده

جذب داوطلبان میتواند موجبدا

اقشای جامعه یا فراهم سازد دی این میان بهدرهمندد
بیشددتر از خدددما

داوطلباندده امددداداران نیازمنددد

سازماندهی و سیاستاذای ها یاهبرد میباشد

است اما تحقیقا

متعدد دی ایدن یاسدتا دی کشدوی

به انجام یسیده است که هر یک بده عدواملی خدا
دی جذب و ماندداای داوطلبدان یدا جواندان اشدایه

جمعیت هال احمر جمهوی اسالمی ایران ،ظرفیت

داشتهاند که محققین دی ایدن پدهوه

ساز فعالیتها داوطلبانده دی جامعده یا از جملده

نان بهرهمند شدهاند عواملی که دی این مطالعا

مهمترین محویها مأموییتی خود میداندد بایدد بدا

عنوان عوامل موثر بر جدذب و نگهددای داوطلبدان

جذب نیرو و سازماندهی و مشخص کردن وظدای

شناخته شدهاند عبایتند از :تبلیغدا

از یافتدههدا
بده

افدراد بدا نفدو ،

خیابانی ،حمایت سازمانی ،انگیزه اجتمداعی،

و ماموییددتهددا ،همددوایه مدداده مقابلدده بددا حددواد

تبلیغا

احتمالی بود تا بتوان میزان سدیب دیددایهدا یا بده

ایتباط ،یسانه ،انگیزه دیونی و تشویق ماد (پو د

حداقل یساند

ی شهر و همکایان 1391 ،و اسدیان و همکدایان،
عمدها از نیروها کای مد و موثرند

 ، 1391تنددوا الگوهددا جددذب ،پدداداش حاصددل از

که جمعیت یا دی تحقق اهداف بشدر دوسدتانه خدود

مشایکت ،یضایت از عضدویت (صدفابخ ، 1388 ،

و تجربده ندان

میدزان اداهی و

داوطلبان بخ

یای مییسانند از نجایی که داند

احساس عدم کای یی عضو ،افزای

میتواند اامی اساسدی دی جهدت نیدل بده یمانهدا

اطالعددا

جمعیت هال احمر باشد ،نیاز اسدت طرقدی یا پیددا

مادای(یهنوید و همکایان ، 1388 ،ابزایها اطالا

نمود تا بیشتر بتوان ایناونه افراد یا جذب و ن ها یا

یسانی و ابزایها تشویقی ،فعالیتهدا مدوید عالقده
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ایمنددی و
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(سپاسی مقدم و همکایان 1388 ،و یهنوید، 1388 ،

عضویت دی انجمدنهدا داوطلبانده یا یدک امکدان

فعالیتها موید عالقده بیشدترین تدأثیر یا دی جدذب

اروهی برا یشد شخصیت مدین است که به فدرد

افراد داشتهاند

امکان عضویت داوطلبانه دی اروه به منظوی شدرکت

اینل  1با بریسی فعالیتها دی انجمنها دواطلبانده
نشدان داده اسددت کده زنددان بدی

از مددردان دی ایددن

دی فعالیددتهددا

اجتمدداعی مختلدد

یا مددی-

دهد(هلبدی 1375،اسدمیت و شدن ( 2002تفداو

فعالیتها مشایکت میکنند و اصو ً انگیدزه بیشدتر

انجمنها داوطلبانه از حکومت ،بنگاهها اقتصاد

برا کمدک یسدانی و عمدل ایثایارانده دایندد ایدن

و خانوادهها یا حس دارخواهی داوطلبانه 2میدانند

از نکه به مقوله جنسیت یاجد باشدد،

برخی از نظریه پردزان نشان دادهاند برا فهم دقیق

تفاو  ،بی

بدده میددزانهددا متفدداو

یوشها ،عوامل و یاهکایها جذب افراد به سدو

«مشددایکت دی شددبکههددا

اجتماعی مذهبی»« ،میزان اعتمداد اجتمداعی» ،میدزان
تحصیال

و دی مدد یاجد اسدت (اینلد 2011 ،

جیمز و شدای

داوطلبی ،ابتدا باید انگیزه نان بریسی شدود انگیدز
داوطلب شدن پدیدها هندبعد اسدت کدالی و

بدا بریسدی فعالیدتهدا داوطلبانده

همکایان(کالی و همکایان 1998 ،دی بریسی ابعاد

مشایکت دی طبقدۀ پدایین یا

انگیزشی به عواملی هون "ایزشها ،شناخت ،حرفده،

خیرخواهانه ،نرخ با

به ارای ها مذهبی نها نسبت میدهند(جیمدز و

پیشرفت ،و حمایت" به عنوان عاملی محدرد بدرا

شای 2007 ،

سوق دادن افراد بده فعالیدتهدا داوطلبانده اشدایه

فعالیتها داوطلبانه فواید دو سویه داید کده هدم

داشتند

جامعدده و هددم داوطلددب از ن بهددرهمنددد مدیشددوند

افراد با د یل خا

داوطلبان برا دستیابی به اهدداف مشدترد دی کندای

دیایر میشدوند کده انگیدز هدر فدرد بدا توجده بده

یکدیگر به فعالیت می پردازند و بده نحدو موجدب

یوحیا  ،خانواده ،شدرایط زنددای و محدیط خدود

سرمایۀ اجتماعی دی جامعه میشوند ،بنابراین

است برا جذب و به کایایر داوطلبدان

افزای

متفاو

خود دی نهضتهدا داوطلبدی

جامعه یا به محیطی بهتر برا زندای همگان تبددیل

باید از توقعا

میکنند داوطلبان ،فعالیت ها محولده یا بده خدوبی

جذب نیرو یا هدفمند سازیم و بر یو خواستهها

انجدددام مددیدهندددد و بددده سدددازمانهدددا دی انجدددام

نان تمرکز کنیم.

مأموییت هایشان کمدک مدیکنندد ،بندابراین سدرمایۀ

بولین  2005( 3به این نتیجه یسید که داوطلبی بده

بالقوه و ارانبهایی محسوب میشوند توسعۀ نیدرو
کای داوطلبانه دی زمینهها مختل  ،ضروی

کاه

بریسی

نان باخبر باشیم تا بتوانیم مددیریت

تن ها ناشی از طو عمر کمدک مدیکندد

افراد دی اروهها سنی خا

 ،انگیزش منحصر بده

و ایزیددابی ادداهیهددا موجددود دی حیطددۀ فعالیددت

فرد برا داوطلبی دایند نوجوانان بیشتر به علدت

داوطلب یا ایجاب میکند

هویت داوطلب میشوند و افراد میانسا عامل تولید

Einolf
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یا عامل جذب به نهضت داوطلبی نشان دادند افراد

و به لحاظ معیای وسعت از نوا پهنانگر است جامعه

مسن نیز بیشتر به علت دیستی و کما داوطلب می-

مای این تحقیق یا کلیه داوطلبدان جمعیدت هدال

شوند

احمر استان خراسان یضدو تشدکیل مدیدهندد دی

برا شناسایی عوامل ماندداای داوطلبدان ،سدنج

مجموا  350نفر از اعضا داوطلب به عنوان نمونده

عوامل یضایتمند که موجب حفظ داوطلبان و یکی

انتخاب شدهاند دی تخصیص حجدم نمونده از یوش

از پی بین کنندههدا تدرد داوطلبدی اسدت ،مدوید

نمونهایر طبقها متناسب با حجدم اسدتفاده شدده

بریسی و تجزیه و تحلیل قرای میایرد

است ،بدین ترتیب که از بین شعب اسدتان خراسدان

اما طبق نظریده هرزبدر

( 1959عدواملی همچدون
و

حددقالزحمددههددا و مزایددا و یددا پاداشددها  ،امکانددا

یضو  ،شعبه مشهد ،تربت حیدییده و سدبزوای (بده
عنوان شعب دیجده یدک یدا برحسدب تقسدیمبندد

تسهیال  ،شرایط فیزیکی جمعیت ،سدبک مددیریت

جمعیددت هددال احمددر مندداطق برخددویدای  ،شددعب

دی جمعیت و اروه که تحت عواملی بهداشدتی از ن

قوهان ،نیشابوی و کاشمر (به عنوان شعب دیجده دو

یاد کرده است تنها عواملی هستند کده فقددان ن یدا

یا مناطق نمیه برخویدای و شعب سدرخس ،جدوین،

نقص دی ن باعث نایضایتی فرد میشود ،اما وجدود

تایبدداد (بدده عنددوان شددعب دیجدده سدده یددا مندداطق

ن لزوما به معنا یضایتمند داوطلب نمیشود

ندابرخویدای انتخداب شددهاندد بدا مشدخص شددن

از طرفی دیگر ،عدواملی هدون ماهیدت فعدالیتی کده

جمعیت اعضا هر شهرستان ،سهم نمونه متناسب با

داوطلب دی جمعیت انجام میدهدد ،میدزان موفقیدت

تعداد اعضا

ن شعبه انتخاب شده است دی نهایت

و دی انجام ن ،میزان هیجدان و تندوا دی فعالیدت،

افراد نمونه دی هر شهرستان بر حسب لیست اعضا

میزان کسب شهر

و احترام به واسدطه فعدالیتی کده

داوطلب انجام میدهدد بدر یضدایت و تداثیر مدی-
اذاید فقدان این دسته از عوامل که هرزبدر

ن یا

عوامل انگیزشی میخواند ،موجب نایضایتی فرد می

داوطلددب ،بده یوش تصددادفی سیسددتماتیک انتخدداب
شدهاند
دی این پهوه

عوامل تاثیراذای بر جذب داوطلبدان

دی قالب متغیرهایی هون نوا انگیزه ها افراد ،ندوا

شود

و میزان تبلیغا

روش تحقیق

میزان برخویدای فرد از توانمندد و مهدای

با توجه به ایدنکده هددف تحقیدق حاضدر ،بریسدی

میددزان شددناخت و ادداهی فددرد از جمعیددت ،نق د

عوامددل مددوثر بددر جددذب و مانددداای داوطلبددان دی

خددانواده و دوسددتان ،نددوا فعالیددت مددوید عالقدده دی

جمعیت هال احمر بدوده اسدت از یوش پیمدای

جمعیت ،نوا اروه مدوید عالقده دی جمعیدت مدوید

استفاده شده است از نجا که تحقیق دی یدک زمدان

بریسی قرای ارفته است دی این تحقیدق ،ماندداای

ارفته است ،تحقیق از نوا مقطعدی

شددرکت دی فعالیدتهددا

مشخص صوی

جمعیت ،میزان اوقا

اعضدا بدر حسددب دفعدا

فراغت فدرد،
زم،

علمی از نظر

جمعیت هال احمر دی طی ماه سنجیده شده اسدت

هدف ،تحقیق حاضر از نوا تحقیق کایبرد میباشد

عوامل موثر بر مانداای داوطلبان با متغیرها هون

است با توجه به تقسیم بند تحقیقا
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بریسی عوامل موثر دی جذب و مانداای دواطلبان جمعیت هال احمر استان خراسان یضو

میزان استفاده از توانمندد فدرد دی جمعیدت ،نحدوه

اسالمی یا داشتهاند و  14دیصدد نیدز عضدو خیریده

فعالیت فرد دی جمعیت ،سابقه عضویت فدرد ،میدزان

بودهاند

یضایت از جمعیت ،هویت سدازمانی و میدزان تعهدد

 48دیصد پاسدخگویان از طریدق دوسدتان خدود بدا

نسبت به جمعیت سنجیده شده است عمده سوا

جمعیت هال احمر شنا شدهاند  17دیصدد اعضدا

موید اندازهایر قرای ارفته اسدت

نیز بواسطه سایر اعضا خدانواده خدود 13 ،دیصدد

با مقیاس لیکر

یوایدددی صدددوی پرسشدددنامه توسدددط تعدددداد از

طی پیگیر و عالقه شخصی با جمعیت شنا شدده-

صاحبنظران و پهوهشگران موید بریسی قدرای ارفتده

اند بنابراین دوستان و خانواده مشوقین اصدلی افدراد

است ضریب لفا کرونباخ به طوی جدااانده بدرا

برا عضویت دی هال احمر بودهاند از بین یسانه-

هر شاخص موید بریسی قدرای ارفتده اسدت ،بددین

ها تبلیغاتی دی جذب اعضا به جمعیت 46 ،دیصد

معنا کده ضدریب لفداا شداخص تعهدد سدازمانی

داوطلبان نق

 ،0.92یضایت از ادروه  ،0.75یضدایت از سیسدتم

برازای همای  13 ،دیصد بروشوی 6 ،دیصدد وب

پاداشدهی  ،0.68یضایت از برنامه ییز سازمانی ،

سایت هال احمدر و  5دیصدد فعالیدتهدا هدال

 ،0.66یضایت از ماهیت و محتوا فعالیدت ،0.64

احمر (مانند فعالیتها ویزشی و مسدابقا  ،برنامده-

یضایت از یوابط دیون سازمانی  0.63بوده است

ها اجرایی سطح شهر یا موثر دانستهاند

یافتههای تحقیق

از دیگر عوامل موثر دی جذب افراد ،برازای برنامه-

بر اساس یافتهها بدسدت مدده 50 ،دیصدد نمونده

ها موید عالقه برا اعضاسدت فعالیتهدایی هدون

موید بریسی یا زنان و  50دیصد یا مدردان تشدکیل

کمک به سیبدیداان ،مدوزش کمدکهدا اولیده،

دادهاند به لحداظ سدنی 38 ،دیصدد از افدراد مدوید

کمک به محرومان و نیازمندان و ایدوهدا بده ترتیدب

بریسی بین  20تا  30سا قرای داشتهاند 32 ،دیصدد

بی

از سایر فعالیتها موید عالقده داوطلبدان بدوده

نیددز بددین  30تددا  40سددا بددودهانددد  63دیصددد

است و افراد تمایل بیشتر به مشایکت دی این ندوا

پاسخگویان متاهل و  37دیصدد مجدرد بدودهاندد و

برنامهها داشتهاند

اکثریت تحصیالتشان دی حدد دیدپلم ( 32دیصدد و

شناسایی انگیزه افراد یکی از مهمترین عوامل جدذب

لیسانس ( 31دیصد بوده است  67دیصد داوطلبان

دی اروهها و فعالیتها داوطلبانه است دی جددو

تا حد زیاد به اموی دینی پایبند بودهاند از نظر سدابقه

 1مهمتددرین انگیددزههددا داوطلبددان از عضددویت دی

عضویت 35 ،دیصد پاسخگویان بدین  1تدا  4سدا ،

جمعیت هال احمر کر شده است (جدو شمایه

 30دیصد بین  5تا  8سدا و  35دیصدد  9سدا و

1

بیشتر از ن عضو جمعیت هال احمدر بدودهاندد از
نظدر عضددویت فدرد دی سددایر اروههدا داوطلباندده،
حدود  72دیصد از اعضا موید بریسی عضو بسیج
بددودهانددد 11 ،دیصددد تجربدده عضددویت دی انجمددن
5

تلویزیون موثرتر دانستهاند 30 ،دیصد

زهرا بستان ،حامد بخشی

سابقه

اساف دم از

عضویت

عوانمه یه

احساس

احساس

رضایت

تعهد

نحوه

هویت

میزان

فعالیت

سازمانی

فراغت

ماندگاری

شکل  .1مدل نظری عوامل موثر بر ماندگاری داوطلبان

مهمترین انگیزه داوطلبان برا عضویت دی جمعیدت

اعتقادنددد کدده از مهایتهددا

زم بددرا فعالیددت دی

هددال احمددر ،شددرکت دی کددالسهددا

مددوزش

جمعیددت تددا حددد زیدداد برخویداینددد 35 ،دیصددد

کمکها اولیه ( 79.6دیصدد و افدزای

اداهی و

زمندد و

اطالعا

عمومی نسدبت بده فرهند

ایمندی (77.2

معتقدند تا حد دایا توانایی و مهدای
 26دیصددد معتقدنددد کدده از مهددای

زم هندددان

اسددت بنددابراین داوطلبددان بددا هدددف یددادایر و

برخویدای نیستند اار هه جمعیدت هدال احمدر دی

داند اندددوز دیبددایه ایمنددی جددذب هددال احمددر

هنگام عضویت مهایتها افراد یا جویا میشدود امدا

میشوند سپس انگیزه ها دیگدر خواهاندها هدون

دی نتیجده عددم ایتبدداط مدداوم بددا داوطلدب و عدددم
زیاد

کمک بده افدراد مسدتمند و محدروم ( 74.9دیصدد ،

برنامهییز صحیح برا استفاده از ن ،بخ

کمک بده افدراد سدیبدیدده ( 74.2دیصدد انگیدزه

از داوطلبان یا برا فعالیت سراردان باقی میاذاید

عضویت داوطلبان بوده است هرهند کسب دی مد یا

ااهی صدحیح از اهدداف ،وظدای

بدسددت ویدن فرصددت شددغلی 40.5( 1دیصددد دی

جمعیت هال احمدر یکدی از عوامدل تاثیرادذای بدر

عضویت پاسخگویان کمترین اهمیت یا داشته است

جذب اعضا است یافتدههدا نشدان مدیدهدد کده 32

از دیگر عوامل موثر دی جذب اعضا بهرهمندد فدرد

دیصددد داوطلبددان میددزان ادداهیشددان از اهددداف و

از مهددای هددا مددوید نیدداز جمعیددت یددا احسدداس

وظای

جمعیدت تدا حدد زیداد 42 ،دیصدد دی حدد

توانمنددد اسددت  40دیصددد پاسددخگویان بددر ایددن

متوسط و  26دیصد نیز دی حد کمی بوده است
دی بخ د

1

هالل احمر برای فعالیتهایی چون کمپهای نوروزی که برای

و راهنمایی مسافران دایر میشود ،حق الزحمه پرداخت میکند که
دریافت اینگونه حق الزحمهها انگیزه عضویت برخی از افراد بوده
است.

6

و فعالیدتهدا

دیگددر از تحقیددق بدده عوامددل مددوثر بددر

مانداای داوطلبدان دی هدال احمدر پرداختده شدده
اسدت دی ایدن نوشدتای عوامدل مدوثر بدر ماندداای

بریسی عوامل موثر دی جذب و مانداای دواطلبان جمعیت هال احمر استان خراسان یضو

داوطلبان دی قالب متغیرهایی هون ،میزان بهرهایدر
جمعیت از توانایی و مهای ها

موافق بودهاند  58دیصد داوطلبان تمایل زیداد بده

نان ،نحوه فعالیدت

ادامه فعالیدت دی جمعیدت هدال احمدر داشدتهاندد

فرد دیجمعیت (ندوا همراهدان  ،میدزان یضدایت از

همچنین  57دیصد داوطلبان باز هم حاضدرند هدال

جمعیت ،میزان تعهدد بده جمعیدت و میدزان هویدت

احمر یا به عنوان یک فعالیت داوطلبانه انتخاب کنند

سازمانی سنجیده شده است

(جدو شمایه 2

یافتهها بیانگر ن است که  28دیصد داوطلبان ا عان

یضایت داوطلبان از جمعیت هال احمدر ،دی قالدب

نان دی جمعیت تدا

یضایت از یوابط دوین سدازمانی ،ادروه عضدویت،

داشتهاند که از تواناییها فرد

حد زیاد استفاده شده است دی حالیکه  26دیصد

ماهیت فعالیتشان دی حمیعت ،نظدم سدازمانی و

ندان اسدتفاده

سنجیده شده است مقایسه مقادیر میانگین نشان می-

شده اسدت و  24دیصدد نیدز بدر ایدن اعتقادندد کده

دهد که بیشترین میزان یضدایت داوطلبدان از یوابدط

جمعیت اصال و یا دی حدد کمدی از توانمندد هدا

دیون سازمانی (یوابط با کایکنان ،با سراروه با دیگر

نان استفاده کرده است  22دیصد نیز بر این باویندد

اعضددا بددوده اسددت پددس از ن یضددایت از اددروه

که جمعیت از تواناییها فرد

ندان اصدال اسدتفاده

عضویت بوده است (هدرا کده هدر یدک از افدراد دی

نکرده است بریسی میزان اوقا

فراغت اعضا نشان

معتقدند که تاحدود از تواناییهدا

اروه خاصی دی جمعیت عضو میشدوند ،کده دایا

داد که بیشتر نها یعنی  42دیصد داوطلبان کمتر از 5

تقسیم کای و فعالیت مشخص است و افراد هر اروه

ساعت دی هفته وقت فراغت داشدتهاندد  24دیصدد

بیشدتر بدا اعضدا خدود داید کمتدرین

بین  5تا  10ساعت و  35دیصدد داوطلبدان بدی

تعامال

از

میزان یضایت داوطلبان از حق الزحمهها پرداختدی

 10ساعت دی هفته وقت فراغت دایند نحوه فعالیت

بوده است دی مجموا یضایت کلدی از جمعیدت 51

نوا همراههان  42دیصد از اعضدا

دیصد و دی حد متوسط بوده اسدت (جددو شدمایه

اعضا به صوی

به همراه حداقل یکی از دوستان خود دی برنامه ها

3

هال احمر شرکت میکنند  46دیصد بده تنهدایی و

بعالوه نمونه موید بریسی بر حسب دفعا

 12دیصد به همراه یکی از اعضا خانواده خدود دی

دی فعالیتهدا جمعیدت دی طدی مداه ،بده اعضدا

برنامهها هال احمر مشایکت می کنند

غیرفعا  ،نیمده فعدا و فعدا تقسدیم شددند بددین

از نظدر میدزان احسداس تعهدد داوطلبدان نسدبت بده

ترتیددب اعضددایی کدده دی ط دی مدداه دی ه دیچ یددک از

جمعیت هدال احمدر 64 ،دیصدد داوطلبدان میدزان

برنامه ها جمعیت مشایکت نداشته اند ،جز اعضدا

تعهدشان دی حد زیاد 12،دیصدد داوطلبدان دی حدد

غیرفعا محسوب شدهاند اعضایی که بین  1تا  2بای

متوسط و  24دیصد دی حد کمی بوده است هنانکه

دی ماه دی فعالیتها جمعیت مشدایکت دایندد ،نیمده

شدرکت

از ن دی فعالیدت-

 61دیصد از داوطلبان بده عضدویت خدود دی هدال

فعا  ،و اعضایی که  3بای و بدی

احمر افتخای میکنندد  66دیصدد داوطلبدان بدا ایدن

ها جمعیت مشایکت داشته اند ،جز اعضدا فعدا

اویه که "بده ایزشهدا و اصدو جمعیدت پایبنددم"

قرای ارفته اند دی بین نمونه موید بریسی 38 ،دیصد

7
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داوطلبان جز اعضا فعا  28 ،دیصد نیمده فعدا و



بین میزان اسدتفاده از توانداییهدا داوطلبدان و

 34دیصد نیز جز اعضا غیرفعا بودهاند

میزان مانداای

یافتهها نشان داده است که تمامی اعضدا غیرفعدا ،

معنادای وجود داید بددین معندا کده هدر هده

نیمدده فعددا و فعددا میددزان یضایتشددان از جمعیددت

میزان استفاده از توانایی ها بیشدتر باشدد ،میدزان

متوسط یو به با ست همچندین داوطلبدان غیرفعدا
بر این اعتقادند که از تواناییهدا

نهدا دی جمعیدت

مانداای


هندان بهره ارفته نمدیشدود داوطلبدان نیمده فعدا
معتقدند دی حد متوسط از تواناییها

بین نوا همراه داوطلبدان دی برنامدههدا و میدزان
ن هدا دی جمعیدت یابطده معندادای

وجددود داید تفدداو

شده است داوطلبان فعا نیز بیان کردهاند که دی حد
متوسط یو به با از توانداییهدا

نان دی جمعیت بیشتر خواهد بود

مانداای

نهدا اسدتفاده

نان دی جمعیدت یابطده مثبدت

مختل

نهدا دی جمعیدت

میددانگین بدین اونددههددا

حضوی دی برنامه ها (به همراه دوسدتان،

به همراه خانواده و یا به تنهایی داوطلبدانی کده

استفاده شده است

به همراه دوستان خود دی برنامدههدا جمعیدت

بریسی نتایج تحلیلی نیز حاکی از ن است که:

هال احمر شرکت می کنندد ،میدزان ماندداای



بین سن داوطلبان و میزان مانداای

نان یابطده

منفی وجود داید ،لدذا هدر هده سدن داوطلبدان
کمتر باشد ،میزان ماندداای
بیشتر خواهد بود


بیشتر دی جمعیت دایند


ندان دی جمعیدت

میزان مانداای

1

نان دی جمعیدت یابطده مثبتدی

وجددود داید هددر هدده میددزان اوقددا

فراغددت

بین وضعیت تاهل داوطلبان و میزان ماندداای

داوطلبان بیشتر باشد ،میزان ماندداای

ندان دی

نددان دی جمعیددت یابطدده وجددود داید تفدداو

جمعیت نیز بیشتر است

میانگین میزان مانداای بین متاهلین و مجرد ها



حاکی از ن است که میزان مانداای داوطلبدان
مجرد بی


همچنین بین میزان اوقدا

فراغدت داوطلبدان و

خددود ،یضددایت از ماهیددت فعالیددت خددود دی

از داوطلبان متاهل است

همچنین بین میزان تحصیال
مانددداای

جمعیت و میزان مانداای

داوطلبان و میزان

سطو مختل

فوق دیپلم بی

از نوا فعالیتی که دی جمعیت انجام میدهندد و

میانگین میزان مانداای بین

از اروهی که عضو ن هستند ،یضایت بیشتر

تحصیلی نشان میدهد که میزان

مانداای دی بین اعضا با تحصیال

داشته باشند ،میزان مانداای

دیدپلم و

از سایر سطو تحصیلی است

نان یابطده مثبدت و

معنادای وجود داید ،بدین معنا که هر هده افدراد

نددان دی جمعیددت یابطدده معنددادای

وجود داید تفاو

بین میزان یضایت داوطلبان از ادروه عضدویت

ندان دی جمعیدت

بیشتر است


بین میزان یضایت داوطلبان از جمعیت و میزان
تعهد نان به جمعیت هال احمر یابطه مثبت و

1

.

الزم ب ذرج است ر در روابط مبساگ

و روابط ول پ ئاغیج

ئیزان ئ ن گ رد ب صورت ئاغیج نسب (بج حسب دف ت ئش ررت در ئ م)پ
ئح سب ش م است.
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معنادای وجود داید ،بددین معندا کده هدر هده
میزان یضایت داوطلبان از جمعیت بیشتر باشد،

بریسی عوامل موثر دی جذب و مانداای دواطلبان جمعیت هال احمر استان خراسان یضو



میزان تعهد نان نسبت به جمعیت بیشتر اسدت

بدین معنی که هرهه میزان سابقه عضویت فدرد

ضرایب تأثیر یارسیونی نیز نشان داده است که

بیشتر باشد ،میزان ماندداای

از بین متغیرها موید بریسدی 5 ،متغیدر میدزان

بیشتر خواهد بود

سدداعا



فراغددت و سددابقه عضددویت ،میددزان

هرهه میزان اوقا

یضایت از ماهیت فعالیدت دی جمعیدت ،میدزان

میزان مانداای

یضایت از پاداش و حقالزحمهها دی ماندداای

بود


داوطلبان دی جمیعدت تداثیر مثبدت و معندادای
دایند (جدو شمایه 4

ندان دی جمعیدت

فراغت اعضدا بیشدتر باشدد،
نان دی جمعیت بیشتر خواهدد

هر هه میزان یضدایت فدرد از ماهیدت فعالیدت
خود دی جمعیت بیشتر باشد ،میدزان ماندداای

مقدای ضریب تأثیر استانداید شده متغیر میزان اوقا

نان دی جمعیت بیشتر خواهد بود


فراغت  0.167است ،مقدای ضریب تاثیر متغیر سابقه

هددر هدده میددزان یضددایت اعضددا از پاداشدددهی

عضویت فرد  0.12اسدت همچندین مقددای ضدریب

جمعیت بیشتر باشد ،میدزان ماندداای

تددأثیر متغیددر میددزان یضددایت از ماهیددت فعالیددت دی

جمعیت بیشتر خواهد بود


جمعیت  0.329است میزان تاثیر متغیدر یضدایت از

هر هه میزان یضایت اعضا از حقالزحمدههدا

حقالزحمههدا  0.124و مقددای ضدریب تداثیر متغیدر

جمعیت بیشتر باشد ،میدزان ماندداای

یضایت از پاداش  0.167است سایر متغیرهدا یابطده

جمعیت بیشتر خواهد بود


معنادای نداشتهاند

ندان دی

ندان دی

از این میان مقددای ضدریب تداثیر متغیدر میدزان
یضایت از ماهیت فعالیت بی

از سایر متغیرهدا

بوده است
ه و  .1انگیزم د داوطلب ن از وهویت در هم یت ال احمج
ئی نگین (بین  0ع )100

انواع انگیزم
شرکت دی کالسها

موزش کمکها اولیه

با بردن میزان ااهی نسبت به فرهن

ایمنی

77.2

اعتقاد به سیب پذیر کشوی دی مقابل سوانح

75.3

کمک به افراد مستمند و محروم

74.9

کمک به افراد سیب دیده دی سوانح یا حواد

74.2

هیجان فعالیتها امداد

69.9

مشاهده و یا تجربه یک فاجعه یا حادثه

67.1

ایتباط با افراد هم سن و سا خودم

66.5

کسب دی مد یا فرصت شغلی دی ینده

40.5

جدو  2توصی
متغیر
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79.6

عوامل موثر بر مانداای
اویه ها

زیاد متوسط

کم

زهرا بستان ،حامد بخشی

میزان اهمیت لباس و نشان برا ادامه فعالیت

هویت سازمانی

میزان اهمیت داشتن کای

استفاده از توانمند اعضا
تعهد سازمانی اعضا

%29.3 %15.5 %55.2

عضویت برا ادامه فعالیت

%26.4 %13.5 %60.1

میزان استفاده از تواناییها اعضا دی جمعیت

%46.2 %25.6 %28.2

میزان افتخای کردن به عضویت دی جمعیت هال احمر

%22.7 %16 %61.3

میزان پایبند به ایزشها و اصو جمعیت

%25.3 %8.8 %65.9

تمایل به ادامه فعالیت دی جمعیت هال احمر

%22.7 %19.4 %57.9

ه و  .3ئیزان رض یت داوطلب ن از هم یت ال احمج
میانگین
گویه ها

زیاد

متوسط

کم

ابعاد رضایت

میزان صمیمانه بودن برخوید کایکنان

%44.9

%30

%25

میزان صمیمت نحوه برخوید سراروه

%48.1

%27

%24.9

میزان صمیمانه بودن برخوید اعضا اروه

%46.9

%29.8

%23.3

تعداد برنامه ها دی اروه

%22.8

%32.8

%44.5

استفاده سراروه از نظر اعضا اروه دی تصمیم ایریها

%44.3

%29.4

%26.3

میزان برنامه ییز و انسجام برنامه ها اروه

%36.9

%29.3

%23.8

میزان مشایکت دی تصمیمها اروه

%31.9

%25.6

%42.5

برنامه ییز و سازماندهی دقیق برنامهها جمعیت

%38.5

%35.5

%25.9

اطالا یسانی مناسب برنامه ها به اعضا

%38.9

%32.2

%28.9

جمعیت

%29.9

%29.6

%40.6

%16.9

%34.2

%48.8

%38.7

%35.8

%25.6

%37.3

%34.6

%28.1

%29.6

%34.4

%36

میزان مناسب بودن ساختمان برا فعالیتها

%34

%32.7

%33.3

میزان تقدیر از افراد شایسته اروه

%33

%29.4

%37.6

عدم تقدیر از فرد

%41.1

%30.8

%28.1

وجود فرصت مساو برا ایتقا و پیشرفت اعضا

%32.8

%31.5

%35.6

%42

%30.8

%27.2

پایتی باز دی ایتقا اعضا

%34

%20.7

%45.3

میزان عاد نه بودن حق الزحمهها

%19.8

%32.6

%47.7

میزان به موق پرداخته شدن حق الزحمهها

%20.8

%31.7

%47.6

کم بودن حق الزحمهها

%26.5

%22.9

%50.6

(در بازه  0تا
)100

یضایت از یوابط سازمانی

یضایت از اروه

نظم سازمانی

دست و پاایر بودن مقریا

میزان تکرای و کسل کننده بودن فعالیتها
یضایت از ماهیت فعالیت
خود

میزان تناسب فعالیت فرد با عالیق و
میزان شادابی و نشاط دی فعالیتها سازمان
میزان شفاف بودن وظای

وضعیت ساختمان

یضایت از سیستم
پاداشدهی

یضایت از حقالزحمهها
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دعو

برا فرد

از افراد فعا دی برنامه ها تشویقی

%58

%56

%54

%51

%50

%50

%37

بریسی عوامل موثر دی جذب و مانداای دواطلبان جمعیت هال احمر استان خراسان یضو

ه و  .4نا یج عحلیل رگجسیون ووائل ئوثج بج ئ ن گ رد داوطلب ن
ضرایب استانداید نشده ضرایب استانداید شده

مد یارسیون

ضریب تأثیر خطا استانداید

مقدای ثابت

t

ضریب تأثیر

سطح معنادای

1.608

.109

3.137

.002
.167

4.299

2.673

.064

.021

.167

جنسیت

.929

.671

.075

1.384

سن

.006

.049

.008

.127

.899

وضعیت تاهل

1.126

.838

.087

1.344

.180

.361

.302

-.063

-1.194

.233

سابقه عضویت

.198

.095

.120

2.084

.038

شاخص تعهد به جمعیت

.642

.423

.108

1.520

.129

نحوه فعالیت دی جمعیت (نوا همراه فرد

.637

.539

.063

1.182

.238

شاخص صمیمیت یوابط سازمانی

.115

.478

.019

.240

.810

یضایت از ماهیت فعالیت

2.263

.527

.329

4.298

.000

شاخص یضایت از اروه عضویت

.622

.499

.094

1.248

.213

شاخص یضایت از حقالزحمهها

.691

.329

.124

2.101

.036

شاخص یضایت از پاداش

1.100

.497

.167

2.210

.028

شاخص یضایت از نظم سازمانی

.071

.484

.011

.146

.884

میزان استفاده از تواناییها فرد دی جمعیت

.121

.250

.028

.483

.629

ساعا

فراغت

میزان تحصیال

عضو

بحث و نتیجه گیری

فعالیددتهددا جمعیددت دی نهادهددا مختلد

انگیددزه اصددلی داوطلبددان از عضددویت دی جمعیددت،

برازای مانوی دی مدایس ،دانشدگاههدا ،ادایا

شرکت دی کالسها
افزای

اطالعا

و

به لحاظ تبلیغاتی فضا مناسبی یا برا جذب اعضا

مدوزش کمدک هدا اولیده و

دی موید فرهن

ماننددد

به شیوه ااهانه و مختایانه فراهم می وید

ایمنی است البتده

نتایج بیانگر ن است که داوطلبان غالبا کسانی هستند

بایدد بده ایددن نکتده توجدده داشددت کده کددالسهددا
یایگان برادزای مدیشدود،

که یوحیده مشدایکت جویاندها دایندد و دی دیگدر

دی حقیقت افراد به خاطر دییافدت خددماتی یایگدان

نهادها و انجمنها داوطلبانه بده ویدهه بسدیج نیدز

به جمعیت ویود پیدا میکنند لذا برا داوطلبان بعد

عضو هستند حضوی دی پایگداههدا بسدیج و تبلید

موزشدی هدال احمددر از بعدد فعالیدت داوطلباندده و

اهداف و برنامه ها جمعیت به اعضا بسدیج مدی-

خیرخواهانه ن اهمیت بیشتر داشته است بندابراین

تواند دی جذب اعضا فعا و مشایکت طلب مدوثر

استرش کالسها کمک ها اولیه فضا مناسبی یا

واق شود (البته برخی از فعالیتهدا جمعیدت هدال

برا جذب اعضا واقعی یا فراهم خواهد وید (نه

احمر و بسیج به نوعی مواز کای است و به طدوی

کسانی که بر حسدب اتفداق فدرمهدا عضدویت دی

کلی مزایا و تسدهیال

از

اختیایشان قرای می ایرد ایا ه نمای هدا عیندی از

جمعیت هال احمر است بددین ترتیدب انتظدای ن

کمکها اولیه به صوی
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عضدویت دی بسدیج بدی

زهرا بستان ،حامد بخشی

نمییود که میزان مانداای اعضا دی جمعیت هدال

جدید خواهد داشت هرا که افدراد کده بده طدوی

احمر همانند با بسیج باشد

اجتماعیتر و غیر یسمیتر بده اجتمداا خدود پیوندد

مصاحبهها انجام شده با اعضا و مسئولین و بریسی

خویدهاند ،بیشتر احتما داید که تمایل به مشایکت با

موید بریسدی نشدان داد

یکدیگر دی سازما نها یسدمی و غیریسدمی داشدته

مای اعضا دی شعب مختل

که دی جذب تعداد اعضدا مدوید نیداز دی جمعیدت

باشند ( یسن و همکایان2004 ،

مشکلی وجود نداید ،بلکه مشکل اصدلی دی شدیوه و

مصاحبه با برخی از اعضا جمعیت هال احمدر (و

نحوه عضوایر است که به نوعی ماندداای اعضدا

از جمله تجربه محقق به عنوان عضو که  4سا به

یا نیز تحت الشعاا قرای میدهد به عندوان مثدا  ،دی

عضویت جمعیت دی مده است نشان داده است کده

مناسبتها مختل

دی کنای سایر فعالیتها ،فدرمهدا

عضویت بدون هدف و بدون ایا ده توضدیحا
بین افراد توزی میشود و یا ادایا

زم

و سدازمانهدا

دی طی دویه عضدویت خدود حتدی یدک بدای بدرا
شرکت دی فعالیتها دعو

نشدهاند و یا برنامههدا

جمعیت به نها اطدالایسدانی نشدده اسدت زمده

مختل  ،اروهدی از کایکندان خدود یا بده عضدویت

فعالیددتهددا داوطلبانددها کدده بدده شددکل یسددمی و

هددال احمددر دی مددی وینددد ،دی حددالیکدده عضددو از

سازمانی انجام میشود ،این اسدت کده ایدن سدازمان

نکدده شددیوه

خود افراد یا برا فعالیت فراخواند و نها یا دیایدر

مناسب بدرا جدذب و زمده ماندداای اعضدا دی

کند ،نه اینکه افراد خود به سازمان دا ما مراجعه کنند

ااهانه است کدالس-

و جویا برنامهها شوند عدم اطدالا یسدانی مدنظم

ها

موزش کمکها اولیه فرصت مناسدبی اسدت

فعالیتها و برنامهها ،نهایتا احسداس عددم کدایایی و

بدرا

شدنایی بیشدتر اعضدا بدا جمعیدت ،اهدداف و

غیرمفید بودن یا دی داوطلبان تشددید خواهدد کدرد

وظای

جمعیت هال احمر که پس از ن افراد می-

قابل توجهی از دواطلبدان نیدز ا عدان

عضددویت خددود اطالعددی نددداید حددا

جمعیت ،عضویت به صوی

هنان که بخ

نان استفاده نمدی-

توانند با شناخت و ااهی کافی و تمایل به عضویت

داشتند که جمعیت از تواناییها

دی یند یافتهها نیز موید این حقیقت است کده بدی

کند

از نیمی از نمونه موید بریسی میدزان اداهیشدان از

دی بریسی عوامل مانداای  ،نتایج نیز نشدان داد کده

اهداف و فعالیتها جمعیت هدال احمدر دی حدد

داوطلبان از ماهیت فعالیتشان دی جمعیت یضدایت

متوسط و کمتر از ن است

هندانی نداشتهاند (ماهیت فعالیت دی ابعداد مختلد

نکته مهم دی جدذب و ماندداای اعضدا اسدتفاده از

از جمله تناسب ن با عالیق فرد ،میزان شفاف بدودن

حلقهها دوستی و تنظیم برنامهها دی غالب ایناونه

فعالیتها ،میزان تکرای و کسدل کنندده بدودن ،میدزان

یوابط است که میتواند پتانسیل مناسبی برا جلدب

شادابی و نشاط دی فعالیتها سنجیده شده است ایدن

همکددای اعضددا داشددته باشددد یوابددط اجتمدداعی و

نتیجه با نظریه هرزبر

که معتقد است "اساسیترین

پیوستگی اجتماعی اعضا دی قالب شبکهها دوسدتی

صفت دی یضامند

و خانوادای نق
12

مهمی دی جذب نیروها داوطلب

ن است که کای یا فعالیت بدرا

فرد موید نظدر از نظدر شخصدی جالدب و معندیدای

بریسی عوامل موثر دی جذب و مانداای دواطلبان جمعیت هال احمر استان خراسان یضو

باشد" ( 12و خشدنود عضدو تدابعی اسدت از ن

فعالیتها و متناسب بدودن ن بدا فرهند

فعالیت یا محتوا فعالیتی که تالش انگیز و محدرد

شددهر و منطقدده اسددت و لزومددا بددر اسدداس بخشددنامه

خشنود از ماهیت فعالیت

باشند به اعتقاد هرزبر

اجرایی نگردد

یکی از عوامل انگیزشی اسدت کده یضدایت فدرد یا
افزای

میدهد و نایضایتی یا کاه

بخواهیم موجبا

تجربه محقق دی این پهوه

مدیدهدد اادر

نشان داد که دسترسدی

به دبیران کانونها یکی از مشدکال

انگیزش داوطلبدان یا دی جمعیدت

عمدده اعضدا

کانون است حتی ابتدایی ترین اطالعا

فراهم وییم باید یو مسدأله پیشدرفت ،شدناخت و

یعنی لیستی

مددنظم و بدده یوز از اعضددا دی برخددی شددعب وجددود
1

کسب شهر  ،ماهیت کای و مسئولیت و یشد تاکیدد

نداید

نماییم اینها ویهایهایی است که موجب می شدوند

یکی از اقداما

فرد به پاداشها دیونی دست یابد بیشتر دواطلبدان

شعب مختل

نه تنها معقدند از فعالیتها

و مدردم ن

ندان تدا کندون بده طدوی

جد کده دی بایدد دی دسدتوی کدای
هال احمر بریسی هرساله وضدعیت

اعضا و بهیوز کردن وضعیت فعالیت نهاست عالوه
براین جمعیت هال احمر خراسان یضو باید برا

شایسته تقدیر نشده است ،بلکه بدر ایدن باویندد کده
فرصت برا پیشرفت و ایتقا اعضا به طدوی یکسدان

نظای

فراهم نیست بریسی ضرایب تدأثیر یارسدیونی نیدز

باشد عدم اطالا یسانی و عددم نظدای  ،برخدی از

بیانگر ن است که ضریب تأثیر متغیر میزان یضدایت

کانونها یا به انحال کشانده است

از ماهیت فعالیت بی

از سایر متغیرها دی مانداای

بر شعب و کانونها برنامهییز جد داشدته

نچه مشخص است بخد

زیداد از یاهکایهدا دی

اعضا موثر است اما تکرای بودن محتوا فعالیتهدا،

جذب و مانداای داوطلبان به ایتقا و بهبود اداهی

عدم سنخیت ن با توانایی و عالیدق اعضدا ،مدواز

و شناخت اعضا از اهداف و فعالیدتهدا جمعیدت

کای با سایر سازمانها (از جملده بسدیج  ،مشدخص

پی

نبدودن وظیفده و مسدئولیت فدرد دی جمعیدت سدبب

شناخت صحیح است که انتظایا

کاه

یضایت فدرد از ندوا فعالیدت مدیشدود و دی

اعضا از جمعیدت

واقعی خواهد شد و از طرفی دیگدر جمعیدت هدال

نتیجه تمایل هندانی به ادامه فعالیت نخواهد داشت

احمر با برنامهییز صحیح فعالیتهدا قدادی خواهدد
بود از تمایال

پیشنهادها
جهت افزای

و پدس از عضدویت بداز مدیادردد دی نتیجده

مشایکتجویانده داوطلدب بده طدوی

هدفمند و مداوم دی جهدت اهدداف خدود بهدرهمندد

یضایت اعضا از ماهیت فعالیت خدود

شود

بایددد برنامددههددا و فعالیددتهددا جمعیددت از تنددوا و
شادابی زم برخویدای باشد و همچنین جنبده عملدی
بودن ن ملموس باشد از سو دیگدر افدراد انتظدای
دایند وظیفه و نوا فعالیت موید انتظای از نان شفاف

1

ئش ات ئحقق ح ر از آن است ر ش ب ئخالف اسنا ن خجاسن ن رضنود
لیست ر ئل و ئهسیم از م اوه خود ن ارن (ب هنز در شن ب نیشن بور).
ئشخص ت عم ئ اوه ب صورت نجم افزارد وهود ن ارد .ئشخص ت اوه ی ر
چه س ل از وهویت آنه گذشا است عهه ب صورت فجم ن د اولین و دسنت
نویس ئوهود بود.

و مشخص باشدد نکتده اساسدی دی ندوا فعالیتهدا
جمعیت هال احمر از جمله شهرستانها ،بومیسداز
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Background: The importance of attracting and sustaining volunteers and people’s
participation is so much that all the efforts and activities of the Red Crescent population
are defined. The present study investigates the effective factors of attracting and
maintaining volunteers in the Red Crescent society of Khorasan Razavi province.
Methods: This study is conducted as a cross-sectional survey, in which 350 of
questionnaire were completed among volunteers from the Red Crescent Society of
Khorasan Razavi. Studied sample was selected among the branches of high potential, low
potential and semi potential areas of Khorasan Razavi province using stratified sampling
method.
Findings: Volunteers attract to Red Crescent to aiming to learn about the safety. Having
the appropriate skills for the activities of the Red Crescent, mouth-to-mouth advertising
through friends and other family members, and media and environmental advertising are
considered as effective factors in attracting volunteers. In addition, satisfaction of the
nature and content of the activity has been the most important factor to maintain
volunteers. It means that if the activity that a member performs is happier, more
transparent (in terms of description of tasks) and appropriate to his interests, likelihood of
maintaining is increased.
Conclusion: Enhancing the motivation of volunteers is a key trend in social development
and participation in society, then it is necessary to think of achieving to goal in a
desirable manner. Lots of solutions in attracting and maintaining volunteers is refers to
promote and improve the awareness and recognition of members of the goals and
activities about Red Crescent before and after of membership. On the other hand, whit
proper planning of activities Red Crescent would be able to use interest of volunteer’s in
cautiously and targeted manner to achieve its goals.
Keywords: Attract, Maintenance, Volunteers, Red Crescent society, Khorasan Razavi

