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هاي جلب مشـارکت   بین روش ۀبررسی رابط
در بـین   هـاي داوطلبانـه   با انجام فعالیـت 

احمر استان کهگیلویه  داوطلبان جمعیت هالل
  1389و بویراحمد در سال 

ــدم، ۱يکــــورش داور                 ،۲اميررضــــا شــــجاعي مقــ
  ۳مطلق يزهرا سادات رضو

درمـان  شـبکه بهداشـت   ي، ت شناسيکارشناس ارشد جمع -۱
  دهدشت 

ي، ت آموزشــيريارشـد مـد   يکارشناسـ : مسـئول  ةنويسـند  -۲
 راحمديه و بويلويت هالل احمر استان کهگيجمع

 amir4609@gmail.comEmail:  
ه و يلويت هالل احمر استان کهگي، جمعيپرستار يکارشناس -۳
  راحمد يبو

 ۱۰/۱۱/۸۹ :پذيرش مقاله                 ۷/۱۰/۸۹: وصول مقاله

  چکیده
ــا توجــه بــه گســترش روزافــزون علــم و  :مقدمــه ب

ژي روز، روند جلب همكاري افراد متفاوت تـر   تكنولو
از گذشــته اســت و اتخــاذ شــيوه و روش مناســب در  

ايـن  . باشـد  دعوت به عضويت مردم حائز اهميـت مـي  
هـا و   نگـرش  پژوهش از اين حيث كـه در بـر گيرنـدة   

ت هـالل احمــر اســتان  يــجمععملكردهـاي داوطلبــان  
در زمــان حضــور در يكــي از راحمــد يه و بويــلويهگک

را بـه دنبـال    يجيتواند نتا هاي داوطلبي است، مي گروه

داشته باشد كه بـا تكيـه بـر آنهـا بـراي تـداوم جلـب        
  .هاي مردمي استراتژي مناسبي اتخاذ گردد مشاركت

 يبـررو   يفيک مطالعة توصيمطالعة حاضر  :ها روش
ر احمـد در  يه و بويلوينفر از داوطلبان استان کهگ ۴۰۰
روش پژوهش در اين مطالعه، روش . است  ۱۳۸۹سال 

ابزار سنجش، پرسشنامة محقق ساخته بود همبستگي و 
پرسشـنامه  . شـد  يکـرت طراحـ  يف ليـ وة طيکه به شـ 

ـ متغ سـؤال بـود کـه   متشکل از چهل  ـ ير مسـتقل،  ي  يعن
اس يـ جلب مشـارکت مـردم، سـه خـرده مق     يها روش

غــات و يتبل يهــا وشچهــره بــه چهــره، ر يهــا روش(
ـ و متغ) يگروه ساز يها روش ـ ير وابسـته  ي انجـام   يعن

انجــام (اس يــداوطلبانــه چهــار خــرده مق يهــا تيــفعال
ت، مهـارت،  يـ حما يهـا  داوطلبانـه گـروه   يهـا  تيفعال

  . كرد مي يرا بررس) تيمشارکت و هدا

از   اسـتفاده با ، هاي اين پژوهش براساس يافته :ها یافته
لوم شد که از نظر پاسـخگويان،  مع ١آزمون مجذور کاي

ميـزان  هاي داوطلبانه بـا   ميزان مشاركت در فعاليتبين 
هاي جلب مشارکت رابطة معنـي داري   استفاده از روش

  .)>۰۵/۰P(وجود دارد 

هاي جلب مشارکت  تأثير بـااليي   روش :گیري نتیجه
به تناسـب شـرايط   . هاي داوطلبانه دارد در انجام فعاليت

ـ ها ون خاص گروه  خصوصـيات خـاص فرهنگـي و    زي
توان هم به صورت فردي و هم بـه   موجود مي امكانات

هـاي جلـب مشـاركت افـراد در      زمينهصورت گروهي، 
  .هاي داوطلبانه را فراهم كرد فعاليت

 ،مـردم مشـارکت  جلـب   يهـا  روش :کلیدي کلمات 
ــره   روش ــه چهـ ــره بـ ــات،ي، روش تبلچهـ روش  غـ
  .يداوطلب يها ، گروهيساز گروه

                                                             
1 chi squre test 

mailto:amir4609@gmail.com
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   مقدمه
گســترش علــم و تکنولــوژي، افــزايش جمعيــت و 

هاي جديدي روبـه روي مـا در قـرن     چالش نشيني شهر
که براي حل مشکالت  اي اخير قرار داده است؛ به گونه

و معضالتي همچون فقر، حـوادث وغيـره راهـي بجـز     
هــاي  گســترش ارتباطــات و مشــارکت افــراد و گــروه 

هـاي خـرد وکـالن بــاقي     اجتمـاعي در تصـميم گيـري   
  . ذاشته استنگ

از زمان ارسطو تا جان ديـويي بسـياري از فالسـفه    
مشارکت مردمي را منبعـي از انـرژي خـالق    , اجتماعي

براي دفاع درمقابل خودکامگي و ابزاري براي صـورت  
قانوني بخشيدن به خرد جمعي، مورد تجليل وسـتايش  

به اعتقاد آنها مشارکت بـا درگيـر سـاختن    . قرارداده اند
زمردم در ادارة امورجامعه ثبات ونظـم را  تعداد زيادي ا

دهد و بـا ارائـه فرصـت اظهـار عقيـده بـه        افزايش مي
. ن خواهـد کـرد  هرشهروند، مصلحت اکثريـت را تـأمي  

ها و نهادهاي اجتماعي خـرد، داوطلبانـه و    رشد تشکل
 غير سياسـي موجـب شـکل گيـري مفهـوم مشـارکت،      

شهروند فعال  و فضاي عمـومي و بـه تبـع آن عاليـق     
شـود   مومي و هويت اجتماعي مبتني بر آن عاليق ميع

كه ايـن امـر در جوامـع جهـان سـوم کـه در معـرض        
فشارهاي مضاعف، به ويژه فرايند جهاني شدن و رشد 

. و محلي، قرار دارند بسيار حياتي است اي عاليق منطقه
)۱(  

هاي توسـعة کشـورها    امروزه يکي از مهم ترين راه
ها سعي در برطـرف   تمشارکت فعال مردم است و دول

هـاي اجتمـاعي،    کردن موانع مشارکت مردم در فعاليـت 
  . سياسي و اقتصادي دارند

مشـارکت يـک حرکـت آگاهانـه، فعـال، آزاد و بـا       
مسئوليتي است که براي تثبيت امـور جامعـه ضـروري    

توانيم جدا از شرايط  همراه با اين تعريف ما نمي. است
ــي و اقتصــادي  ــاعي، فرهنگ ــي، اجتم ــورد  سياس در م

با . مشارکت مردم فکر کنيم و از فوائد آن سخن بگوييم

توجه به اينکه امروز در مباحث توسـعه، انسـان محـور    
است، طبيعتاً مشارکت اين انسان در امور هـم بـيش از   

  )۲. (شود گذشته مطرح مي

از  هاي توسعه، مشـارکت را يکـي   هامروزه در نظري
مشـارکت  "برز از نگاه چم. دانند هاي توسعه مي شاخص

سازد تا تحليل  فرايندي است که مردم محلي را قادر مي
را خود انجام دهند، کنتـرل امـور را بـه دسـت گيرنـد،      
اعتماد به نفس بيشتري کسب کنند و تصميمات خود را 

  ) ۳." (اتخاذ نمايند

 مـذهب  به ويژه و  دين اسالم خصوصياتيکي از 
   است تتشيع توانايي جذب و بسيج مردم براي مشارک

آمـده اسـت کــه   ) ص(در روايتـي از رسـول خــدا   
مؤمنان همانند يک ساختمان هستند که هر يـک سـبب   

مؤمنان مثل  ةگردد و مثل هم قوام و محکمي ديگري مي
يک بدن است که هرگاه عضوي از آن به درد آيد ديگر 

  )۴. (اعضا هم آرامش نخواهند داشت

ــه در     ــف جامع ــراد مختل ــارکت اف ــال مش ــه دنب ب
ــم ــري يمتص ــه  گي ــا، مجموع ــه    اي ه ــع از جمل از موان

ــدرت    ــتن ق ــک، نداش ــاختارهاي اداري و بوروکراتي س
شوند که انگيزه افراد  تحمل باالي افراد و غيره سبب مي

هاي اجتماعي پـايين بيايـد و    براي مشارکت در فعاليت
. در نتيجه  تمايـل بـه مشـارکت پـذيري کـاهش يابـد      

ي مشـارکت قـبالً   بنابراين الزم است كـه پـيش نيازهـا   
  :بعضي از اين پيش نيازها عبارتند از . فراهم گردد

  .زمان کافي براي مشارکت در اختيار باشد -۱
هـاي احتمـالي آن    انمزاياي اجتماعي آن از زي -۲

  .بيشتر باشد
افراد از توانايي الزم براي کار روي آن موضوع  -۳

  .برخوردار باشند
  .هم باشدتوانايي متقابل براي ارتباط فرا -۴
ــ -۵ ک از احســاس بــيم و خطــري بــراي هــيچ ي
  .ها وجود نداشته باشد طرف



 ۱۳۸۹احمر استان كهگيلويه و بويراحمد در سال  هاي داوطلبانه در بين داوطلبان جمعيت هالل هاي جلب مشاركت با انجام فعاليت بررسي رابطه بين روش
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  .آگاهي افراد نسبت به موضوع باال باشد -۶
  )۵. (جو سياسي جامعه سالم باشد -۷

شايد به طور کلي نتوان ميـزان مشـارکت مـردم در    
هاي داوطلبانه را ارزيابي و راهکار مناسبي براي  فعاليت

رائه كرد؛ اما با توجه بـه اينکـه در   جلب مشارکت آنها ا
افزايش جمعيت و شهرنشـيني  بريم که  زماني به سر مي

مخصوصاً در کـالن شـهرهاي    و مشکالت ناشي از آن،
بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسـعه از  

هـا را متـأثر كـرده اسـت؛      ، کارايي سـازمان جمله ايران
نسبت به اين  مشارکت عامه مردم شکل نگرفته يا مردم

نتايج تحقيقات انجام شده . موضوع بي تفاوت شده اند
ــارکت    ــر مش ــؤثر ب ــل م ــور درخصــوص عوام در کش
اجتماعي، عوامل متعددي همچون سـود آوري فعاليـت   
مشارکتي، احساس باالي تعلق اجتماعي، افزايش اعتماد 

  .کنند به همديگر و غيره را بيان مي

صـليب   هـاي هـالل احمـر و    امروزه همه جمعيـت 
هـاي خـود بـه     سرخ براي هـدايت و رهبـري فعاليـت   

اند و با توجه به اينکه مشـارکت مـردم    داوطلبان وابسته
در يکي از اصول هفتگانه نهضت بـين المللـي صـليب    
سرخ و هالل احمر تحـت عنـوان خـدمات داوطلبانـه     

ها وظيفه دارند با بسـيج   مطرح شده است؛ اين جمعيت
ارکت آنها را سازماندهي  و اين منابع عظيم انساني، مش

در جهت اجـراي وظـايف جمعيـت، خصوصـاً تـأمين      
پذير در زمان  احتياجات معنوي و مادي نيازمندان آسيب

ايـن  . بهره گيـري كننـد  حوادث و يا در شرايط عادي، 
وظيفه در جمعيت هالل احمر کشور به دوش سـازمان  
داوطلبان گذاشته شده است که با شعار توان توانمنـدان  

هاي عام المنفعـه و   ر خدمت نياز نيازمندان، به فعاليتد
بنـابراين تشـويق همـة اقشـار     .  پـردازد  بشردوستانه مي

جامعه، به خصوص افـراد توانمنـد، بـراي انجـام ايـن      
  .ها ضروري است فعاليت

هـاي   تفاوت و امتياز مشارکت مردمـي در جمعيـت  
صليب سرخ و هالل احمر از ساير مؤسسات حمـايتي  

است که صرفاً به منافع و مقدورات مالي توجـه  در اين 
ها، دانـش   شود؛ بلکه استفاده از تجربيات، تخصص نمي

اي برخوردار  هاي داوطلبان نيز از اهميت ويژه و فرصت
  )۶. (است

تــوان گفــت بــراي موفقيــت در بــه  در نهايــت مــي
ها و اسـتفاده   حداکثر رساندن مشارکت مردم در فعاليت

هاي جلب  الزم است كه انواع روشاز توانمندي افراد، 
مشـارکت را بشناسـيم و بتـوانيم از روشـهاي مـؤثر در      

هـاي مختلـف بـراي جلـب      برخورد با داوطلبان گـروه 
مشارکت آنها براي رسيدن به اهداف کوتاه و بلند مدت 

  . استفاده كنيم

  ها روش
در اين پژوهش، با توجه به نظريـات انديشـمندان،   

هـاي مـرتبط بـا     ديـدگاه  هـا و  صاحب نظـران، تئـوري  
هاي داوطلبانه و نيز تحقيقـات بـه عمـل آمـده،      فعاليت

هاي جلب مشـاركت مردمـي از جملـه     ترين روش  مهم
ــات و روش   ــره، روش تبليغـ ــه چهـ ــره بـ روش چهـ

نظر به اينکه هدف از انجام اين . سازي بررسي شد گروه
هـاي   پژوهش بررسي تأثير اين متغيرها بر انجام فعاليت

هاي موجود در خصوص فعاليـت   لبانه بود، ديدگاهداوط
هاي داوطلبانه و مشاركت، در ابعاد چهار گانه بررسـي  
و به تناسب اين ديدگاه و نظريات و تحقيقات به عمل 

سؤال تـدوين و سـپس     ۴۰اي در قالب  آمده، پرسشنامه
هـاي مسـتقل و متغيـر وابسـته از ديـدگاه       رابطة متغيـر 

  .پاسخگويان بررسي شد

شناختي که پژوهشگران از منطقة مورد پـژوهش   با
 و با توجه به جـدول اعـداد تصـادفي مورگـان،     داشتند
نفر از داوطلبان جمعيت هالل احمر اسـتان   ۴۰۰تعداد 

کهگيلويه و بوير احمد انتخاب شـدند و مـورد مطالعـه    
  .قرار گرفتند

چنان که ذکر شد هدف اصلي اين مطالعه سـنجش  
ــأثير روش ــر انجــام هــاي جلــب مشــا ت ــردم  ب رکت م

بـراي  . هاي داوطلبانه از ديدگاه پاسخگويان بود فعاليت
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يعنـي  (هاي متغيرهاي مسـتقل   اين منظور، خرده مقياس
هر سه روش جلب مشـارکت شـامل روش چهـره بـه     

بـر متغيـر   ) سازي و روش تبليغـات   چهره، روش گروه
مـورد سـنجش   ) هـاي داوطلبانـه    انجام فعاليت(وابسته 

  . قرار گرفت

ابـزار سـنجش   ) روايـي (به منظور سنجش اعتمـاد  
% ۵ ٢به صورت مطالعة مقدماتي) پرسشنامة فوق الذکر(

از جامعة آماري داوطلبـان بـه طـور تصـادفي انتخـاب      
سـپس بـه کمـک    . شدند و مورد پرسش قـرار گرفتنـد  

                                                             
2pailot  study 

ش آلفاي کرونباخ پايايي ابزار و به رو SPSS افزارنرم 
   )r=۸۵/۰(سنجش مورد تأييد قرار گرفت 

  ها يافته
  

از   اسـتفاده بـا  ، ۱  هاي جدول شـمارة  براساس يافته
آزمون مجذور کاي، معلوم شد که از نظر پاسـخگويان،  

ميـزان  روش چهـره بـه چهـره و    ميزان اسـتفاده از  بين 
داري  هاي داوطلبانـه رابطـة معنـي    مشاركت در فعاليت

  .)>۰۵/۰P(وجود دارد

 
  گوياناز نظر پاسخ هاي داوطلبانه روش تبليغات با ميزان مشاركت در فعاليتميزان استفاده از رابطة : ۲جدول شمارة 

  

 ميزان استفاده از روش تبليغات         

  
  هاي داوطلبانه ميزان مشاركت در فعاليت

  جمع  زياد  متوسط  كم
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %۱  ۴  ۰  ۰  %۷/۰  ۲  %۲/۲۲  ۲  كم
  %۷/۸۱  ۳۲۷  %۶۰  ۷۲  %۹/۹۱  ۲۴۹  %۷/۶۶  ۶  متوسط

  %۳/۱۷  ۶۹  %۴۰  ۴۸  %۴/۷  ۲۰  %۱/۱۱  ۱  زياد
 %۱۰۰ ۴۰۰ %۱۰۰  ۱۲۰ %۱۰۰  ۲۷۱ %۱۰۰  ۹  جمع

از  آزمون مجذور کاي، معلوم شد که از نظر پاسخگويان، بين روش تبليغات و ميزان  استفاده، با ۲براساس جدول شمارة 
  )>۰۵/۰P. (هاي داوطلبانه رابطة معني داري وجود دارد مشاركت در فعاليت

 

 
از  هاي داوطلبانه روش چهره به چهره با ميزان مشاركت در فعاليتميزان استفاده از رابطة : ۱جدول شمارة 

  نظر پاسخگويان 
  

  ميزان استفاه از روش چهره به چهره      
 

  هاي داوطلبانه ميزان مشاركت در فعاليت

  جمع  زياد  متوسط  كم
  درصد  دادتع  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %۱  ۴  ۰  ۰  ۰  ۰  %۷/۲۶  ۴  كم
  %۷/۸۱  ۳۲۷  %۶۹  ۱۱۶  %۲/۹۲  ۲۰۰  %۳/۷۳  ۱۱  متوسط

  %۳/۱۷  ۶۹  %۳۱  ۵۲  %۸/۷  ۱۷  ۰  ۰  زياد
 %۱۰۰ ۴۰۰ %۱۰۰  ۱۶۸ %۱۰۰  ۲۱۷ %۱۰۰  ۱۵  جمع

 



 ۱۳۸۹احمر استان كهگيلويه و بويراحمد در سال  هاي داوطلبانه در بين داوطلبان جمعيت هالل هاي جلب مشاركت با انجام فعاليت بررسي رابطه بين روش
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با استفاده از  آزمون مجـذور  ، ۳  شمارةراساس جدول ب

کاي، معلوم شد که از نظر پاسخگويان، بين روش گروه 
هاي داوطلبانه رابطة  مشاركت در فعاليتميزان سازي و 

  ).>P ۰۵/۰(معني داري وجود دارد 

  بحث
ارتباطات نامگذاري شـده   صرععصر حاضر به نام 

است و عمالً در دنياي مدرن امـروز چگـونگي انتقـال    
هــا در زمينــه هــاي مختلــف اجتمــاعي،  افكــار و ايــده

منشعب از اين اصل اسـت كـه   ... اقتصادي، فرهنگي و 
هـا ارتبـاط برقـرار كـرد و      چگونه بتوان با افراد و گروه

  .هاي خود را منتقل كرد ها و ديدگاه ايده

هالل احمر به واسطة اصول جهان شـمول   جمعيت
ــوازن ــه  و ت ــاي منطق ــور   ه ــاس منش ــه دارد براس اي ك

بـين المللـي    ويـژة هاي بشر دوستانه از جايگاه  فعاليت
همين اصول، مهم تـرين زمينـه بـراي    . برخوردار است

هـاي مختلـف    جلب مشاركت افراد است که بـه شـيوه  
 تـوان  آموزشي، چه به صورت فردي و چه گروهي، مي

  .زمينة جلب مشاركت افراد را فراهم كرد

اصوالً اصل همانند سازي، الگوبرداري و به تعبيري 
هـاي   جامعه پذيري و فرهنگ پذيري بيشتر در آمـوزش 

به خصـوص در امـر   . گيرد مستقيم و فردي صورت مي

آموزش به ميزاني كه بتوان با افراد مواجهه حضـوري و  
ي تأثيرات ژرفي هاي يادگير چهره به چهره داشت زمينه

هـاي   در جلب مشاركت مردم در فعاليت. خواهد داشت
داوطلبانه هر قدر كه بتوان با افراد رو در رو و چهره به 

هـاي الزم را در   هـا و آگـاهي   چهره وارد شد و آموزش
هـاي بشردوسـتانة جمعيـت     خصوص اهداف و رسالت

توان زمينـة   هالل احمر تشريح كرد؛ بهتر و سريع تر مي
هـاي   شاركت آنان را در ابعاد مختلـف فعاليـت  جلب م

هـاي حمايـت    داوطلبانه خصوصـاً عضـويت در گـروه   
  .فراهم آورد

تبليغات نيز يكي از بهترين ابزارهايي اسـت كـه در   
جلب مشاركت افراد و باال بـردن آگـاهي و اطالعـات    

تواند در هر دو بعد ترميم و  ميآنان نقش مهمي دارد و 
جمعيـت  . فاوتي داشـته باشـد  تخريب اجتماعي آثار مت

هالل احمر نيز به واسطة اينكه با اقشار آسيب پذير سر 
و كار دارد و هـر گونـه توجـه نسـبت بـه ايـن اقشـار        

تواند با استفاده از اين زمينـه،   انعكاس وسيعي دارد، مي
هـاي داوطلبانـه تسـريع     حضور افراد را در قالب گـروه 

هاي تبليغـي   هعالوه بر اين اطالع رساني به شيو. بخشد
  . کند  نقش بسيار مهمي در جلب مشاركت مردم ايفا مي

هـاي داوطلبانــه، بســياري از   بـه عــالوه در فعاليــت 
ها عمالً زائيده تفكـر جمعـي اسـت و بـا خـرد       فعاليت

از نظر  هاي داوطلبانه گروه سازي با ميزان مشاركت در فعاليتروش ميزان استفاده از رابطة : ۳جدول شمارة 
  پاسخگويان 

  

 ميزان استفاده از روش گروه سازي            

 
  هاي داوطلبانه ميزان مشاركت در فعاليت

  جمع  زياد  متوسط  كم
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %۱  ۴  ۰  ۰  %۹/۰  ۲  %۲/۱۸  ۲  كم

  %۷/۸۱  ۳۲۷  %۸/۶۴  ۱۰۵  %۸/۹۳  ۲۱۳  %۸/۸۱  ۹  متوسط
  %۳/۱۷  ۶۹  %۲/۳۵  ۵۷  %۳/۵  ۱۲  ۰  ۰  زياد
 %۱۰۰ ۴۰۰ %۱۰۰  ۱۶۲ %۱۰۰  ۲۲۷ %۱۰۰  ۱۱  جمع

  
 



 کورش داوري، اميررضا شجاعي مقدم، زهرا سادات رضوي مطلق
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تـوان بـه اهـداف     مـي  گروهـي هـاي   جمعي و حمايت
بنـا بـر ايـن فراينـد     . هاي داوطلبانـه نائـل آمـد    فعاليت

ل يادگيري افـراد از همـديگر امـري    سازي و اصو گروه
  .مهم است

  يريگ نتيجه
هـاي جلـب مشـارکت مـورد      در اين مطالعـه روش 

. انـد  هاي داوطلبانه داشته بررسي، تأثير بااليي در فعاليت
هـا ونيـز خصوصـيات     گـروه به تناسب شرايط خـاص  

هاي  توان با شيوه خاص فرهنگي و امكانات موجود مي
 دي و هـم بـه صـورت   به صورت فر مورد بررسي، هم

هاي  هاي جلب مشاركت افراد در فعاليت زمينه گروهي،
ــه را فــراهم كــرد ــا آگــاهي از  .داوطلبان ــردم ب آحــاد م

نتـايج و   ومشارکت، چگونگي فعاليت در آن  هاي شيوه
خـود   توانند با حضـور  پيامدهاي مشارکت اجتماعي مي

  . دهند افزايشميزان و شمول آن را 
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Abstract 
Background: The process of attracting volunteers' participation is different from the 
past due to the increasing spread of science and technology, so appropriate actions 
should be taken in order to properly invite people to join voluntary  activities. 
Because this research includes attitudes and practices of volunteers in Red Crescent 
society of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad in form of volunteer groups, the results can 
be used  for designing  appropriate strategies in order to continue to attract public 
participation. 

Methods: This descriptive study was done on 400 volunteers in Red Crescent society 
of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad in 2010. A  Likert-style questionnaire was designed 
by the researchers. The questionnaire was composed of 40 questions. Independent 
variable namely attraction of public participation included  three sub-scale (face to 
face methods, advertising techniques and making group techniques); and dependent 
variable, i.e. voluntary activities covered 4 subscales (voluntary activities of support 
groups, skills groups, participation and also guidance groups).Correlation between 
these variables was identified. 

Findings: The results indicated, in view of respondents, there was a significant 
relationship between participation in voluntary activities with methods of attracting 
participation by using Qui square Test (p <0/05). 

Conclusion: The methods of participation have a high impact on voluntary activities. 
Public participation in voluntary activities can be provided according to each group 
special conditions, cultural characteristics and facilities both individually and  
together as a group. 

Keywords: attracting public participation, face to face method, advertising 
techniques, making group methods, volunteer groups 
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