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  2، پويا عالالدين1رويا رمضاني نژاد

 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ايران كارشناس ارشد علوم اجتماعي، :نويسنده مسئول - 1
r1r2rose@yahoo.com : Email  

  دانشگاه تهران، ايراندكتري علوم اجتماعي ،استاديار دانشكده علوم اجتماعي  -2
  27/7/87:پذيرش نهايي مقاله                    30/6/87:وصول مقاله

  
  چكيده 
احمر، مي تواند موجبات مشاركت بيشتر اقشار جامعه را   شناسايي عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت داوطلبان جمعيت هالل :مقدمه

  . احمر مي باشد  يزان مشاركت داوطلبان جمعيت هاللهدف مطالعه حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر م. فراهم سازد
جامعه اين مطالعه از داوطلبان فعال، عادي و مسئوالن امور . در اين پژوهش از روش تحقيق كيفي استفاده شده است :ها  روش

ها به صورت  هاي گروهي متمركز و پرسش آوري اطالعات از تكنيك بحث براي جمع. احمر مي باشند  داوطلبان جمعيت هالل
  . نيمه باز استفاده شد

ها برگزاري جلسات گروهي را عامل مهمي براي غلبه بر  آن. داوطلبان فعال نگاه غايت گرايانه به مشاركت دارند: ها يافته
داوطلبان غيرفعال كه رويكرد ابزاري به مشاركت دارند و براي افزايش اعتماد، شفاف سازي را . دانند احساس بي قدرتي مي

نمودند و انگيزه  داوطلبان فعال با رويكرد غايت گرايانه، مشاركت گسترده خود را به عنوان وظيفه تلقي مي. رح مي نمايندمط
هاي دروني خويش مي دانستند، در حالي كه داوطلبان غيرفعال، عدم مشاركت خود را ناشي  مشاركت خود را در جهت ارضاي نياز

مسؤوالن امور داوطلبان معتقد بودند كه براي گسترش مشاركت به صورت مستمر و . داز ضعف مديريت در سازمان مي دانستن
  .سازمان يافته بايد احساس نياز به مشاركت در جامعه نهادينه شود

هاي مختلف در خصوص مشاركت داوطلبانه مي بايست كاركردي دوگانه براي مشاركت قائل  با توجه به ديدگاه : نتيجه گيري
براي آموزش و آگاهي داوطلبان براي حضور در جلسات گروهي و شركت در اتخاذ تصميمات و در عين حال يعني روشي . شد

  .احمر هم به عنوان غايت و هم به عنوان هدف مورد نظر است  مشاركت در جمعيت هالل. سهيم شدن در مسؤوليت
  احمر  مشاركت داوطلبان، عوامل موثر بر مشاركت، جمعيت هالل :كلمات كليدي
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  مقدمه
هـاي توسـعه در حـوزه      مشاركت به عنوان يكي از شاخص

هاي اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و بـه ويـژه       
هـاي   در دهة اخيـر، كشـور  ). 1( توسعه انساني مطرح است

پيشرفتة صنعتي، كليد حل برخي از معضالت جوامع خود را 
دموكراسي مشاركتي، توسعه مشاركتي و اقدامات مشاركتي 

هـاي توسـعه يافتـه     اند؛ به طوري كه در كشور دانسته ديگر
هـاي مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي،      مردم از طريـق نهـاد  

هـاي    گيـري  سياسي، آموزشي، كاري و امثال آن در تصميم
هاي رسمي  هاي كار، علم و تخصص در قالب سازمان  حوزه

در مقابـل، آنهـا بـا نظـر     ). 2(باشـند   و غيررسمي فعال مي
هـاي   ري روبرو هستند كه مشاركت در كشـور هويين كائوت

هــاي  در حــال توســعه را معمــوالٌ بــا موانــع و محــدوديت 
ساختاري، اجتمـاعي ـ فرهنگـي، سياسـي، ايـدئولوژيك و      

با توجه به موانـع  ). 3(داند  هاي نهادي همراه مي محدوديت
ــاركت را در     ــت مش ــده، الزم اس ــرح ش ــكالت مط و مش

  ). 4(تقويت كرد هاي در حال توسعه تشويق و  كشور
تواند زمينه مشاركت اقشار مختلـف   احمر مي  جمعيت هالل

ها را در فرايند تحقق توسعه بـه   جامعه را فراهم نمايد و آن
طور عيني قرار دهد و خود نيز از نتـايج توسـعه بهـره منـد     

با شناسايي عوامـل مـؤثر بـر ميـزان مشـاركت      ). 5( گردد
موجبـات مشـاركت    احمر مي توان  داوطلبان جمعيت هالل

  ). 6(بيشتر اقشار جامعه را فراهم آورد 
اهداف اصلي اين طرح، شـناخت عوامـل مـؤثر بـر ميـزان      
مشــاركت، برحســب مطالعــه مــوردي داوطلبــان جمعيــت  

احمــر و همچنــين ارائــه راهكــاري بــراي افــزايش   هــالل
  . مشاركت با توجه به اهميت و ضرورت آن در جامعه است

  ها روش
احمـر    حتواي پژوهش، داوطلبان جمعيت هاللبا توجه به م

  :به دو سطح تقسيم شدند
هـاي   داوطلباني كه در قالـب گـروه  : داوطلبان فعال-1

در شـرايط  ) مهارت، حمايت، هدايت و مشـاركت (داوطلبي 
عادي و يا وقوع حـوادث و سـوانح بـا جمعيـت همكـاري      

هاي تعريف شده در طول سال،   نمايند و براساس سرانه مي
  .دهند ات شاياني به جمعيت ارائه ميخدم

هـاي   داوطلباني كه در قالب گـروه : داوطلبان عادي-2
سازماندهي ) مهارت، حمايت، هدايت و مشاركت(داوطلبي 

 .مند شد آنها بهره  توان از خدمات شده و برخي مواقع مي
هاي تعريف شده در طول سال، داوطلبـان   بر اساس سرانه 

  . اند هفعال از عادي مجزا گرديد
بدين ترتيب براي تعيـين جامعـه هـدف از بـين داوطلبـان      
فعال، داوطلبان عادي و همچنين مسؤوالن امور داوطلبان، 

  . تعدادي به صورت اتفاقي انتخاب شدند

در اين پژوهش با استفاده از روش كيفـي، امكـان شـنيدن    
هاي انفـرادي و يـا     مطالبي فراهم شد كه شايد در مصاحبه

چـرا كـه در ايـن    . آمـد  چگاه به دسـت نمـي  پرسشنامه هي
هـاي افـراد    ها و باور تكنيك فرض بر اين است كه نگرش

افـراد بـا گـوش دادن بـه عقايـد      . گيـرد  در خال شكل نمي
همچنين از . دهند ديگران به نظرات و عقايد خود شكل مي

كنترل مصاحبه كننده كاسته شـده و اجـازه اظهـار نظـر و     
هـاي گروهـي داده    در بحـث عقيده به مشاركت كننـدگان  

هـاي در نظـر    در مصاحبه با توجه به شـاخص ). 7( شود مي
گرفته شده و عوامل مورد سنجش، سئواالت به شرح زيـر  

  : انتخاب گرديد
  هاي اصلي پرسش

هاي داوطلبانه در ايران به صـورت چهـره بـه     مشاركت -1
گيرد و مشاركت به صورت سازمان  چهره و آني صورت مي

ــيار ــه بس ــد  يافت ــي باش ــم م ــما در خصــوص  . ك ــر ش نظ
هاي مردمي در ايران چيسـت؟ فكـر مـي كنيـد،      مشاركت

  چگونه مي توانيم آن را گسترش دهيم؟
بسياري از داوطلبان بر اين باورند كـه در قبـال   ) فعال( -2

هـاي مـالي    نمايند اعم از وقت، هزينـه   هايي كه مي هزينه
ــل، وجهــه و ) احمــر  جمعيــت هــالل...  (و منزلــت در مقاب

بـه  . ها در جامعه قائل نيست اجتماعي ـ اقتصادي براي آن 
نظر شما چگونه مي توان داوطلبـان را تشـويق و ترغيـب    

 نمود؟
ــال( ــت   ) غيرفع ــه جمعي ــد چنانچ ــن باورن ــر اي ــياري ب بس

احمــر بــه عنــوان يــك ســازمان غيردولتــي بــراي    هــالل
داوطلبانش وجهه و منزلت اجتماعي قايل شـود و پاداشـي   

ها در نظـر بگيـرد، داوطلبـان مشـاركت بيشـتري       براي آن
 نظر شما چيست؟. خواهند داشت

كساني كه اعتقادات ديني قوي دارنـد،    به اعتقاد برخي، -3
آيـا  . هـاي داوطلبانـه دارنـد    تمايل بيشـتري بـه مشـاركت   

اي بين اين دو وجود دارد؟ و آيا مي توان رابطه بـين   رابطه
دم را يـك رابطـه   اعتقادات دينـي و ميـزان مشـاركت مـر    

 مستقيم دانست؟
اند كـه بيگـانگي از كـار بـه دليـل       برخي بر اين عقيده -4

شـود كـه داوطلـب از     قوانين دست و پاگير اداري، مانع مي
به نظر شما، اين سازمان تـا  . نتايج عملكرد خود باخبر شود

چه حد در جهت قدرت بخشي و ايجـاد فضـاي بـاز اداري    
 اليت نموده است؟براي فعاليت داوطلبانش، فع

رسد مشاركت فعال ناشـي از اعتمـاد    به نظر مي) فعال( -5
فكر مي كنيد اعتماد چقدر تاثيرگـذار  . باشد شما به سازمان 

 توان آن را تقويت كرد؟ است و چگونه مي
برخي از داوطلبان عدم حضور خود بـه صـورت   ) غيرفعال(

لكرد فعال را ناشي از عدم اعتماد به سازمان و اهداف و عم
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توان در جهـت تقويـت    به نظر شما چگونه مي. دانند آن مي
 اعتماد فعاليت نمود؟

به نظر شما فعاليت و حضور گسترده شما ناشي ) فعال( -6
احمـر    از شناخت و آگاهي به اهداف و اصول جمعيت هالل

اند كه چنانچه داوطلـب از   مي باشد؟ بسياري بر اين عقيده
نباشد، فعاليتش نمي توانـد   عملكرد و اهداف سازمان مطلع

 نظر شما چيست؟. چشمگير باشد
رسـاني در   برخي معتقدند كه تبليغـات و اطـالع  ) غيرفعال( 

احمر بسيار ناچيز است، سـازمان بـا افـزايش      جمعيت هالل
رسـاني و تبليغـات، تـا چـه حـد مـي توانـد موجـب          اطالع

  هاي داوطلبانش گردد؟ گسترش فعاليت
ين باورنـد كـه داوطلبـان جمعيـت     بسياري بر ا) فعال( -7

احمر، انتظاراتي از سازمان به منظور بـرآورده نمـودن     هالل
به نظر شما اين قضيه تا چه . برخي از مشكالت خود دارند

حد منطقي و قابل قبول است و چنانچه اين نظـر را قبـول   
احمر چه انتظاراتي را بايد   داريد، به نظر شما، جمعيت هالل

  برآورده نمايد؟
به عقيده برخي از افراد برآورده كردن انتظارات ) غيرفعال( 

انگيزگـي داوطلبـان    داوطلبان از طرف سازمان موجب بـي 
  گردد، نظر شما چيست؟ هاي فعال مي براي مشاركت

هايي وجود دارد كه باعث حضـور   علل و انگيزه ) فعال( -8
كنيد مهمترين  فكر مي. و مشاركت فعال شما گرديده است

  باشد؟ ها در مشاركت فعال شما چه مي ه انگيز
به نظر داوطلباني كـه مشـاركت فعـال ندارنـد،     ) غيرفعال(

فكر مي كنيد چـه  . ها به وجود نيامده است اي در آن انگيزه
شود و چـه كسـاني بايـد ايـن      عواملي باعث سرد شدن مي

  ها را به وجود آورند؟ انگيزه 
ز سـؤال آخـر   البته شايان ذكر است كه كليه سؤاالت به ج

از مسؤالن امور داوطلبـان نيـز پرسـيده    ) انگيزه داوطلبان(
  .شده است
  يافته ها

هاي ارائه شده در سه گروه داوطلبان فعال، داوطلبان  پاسخ
  .عادي و مسئولين امور داوطلبان تفكيك شد

  داوطلبان فعال
ــاركت ــامي   در خصــوص مش ــران تم ــي در اي ــاي مردم ه

رسـاني   وهي و نيـز اطـالع  حاضران، با برگزاري جلسات گر
بيش از نيمي . درمورد اهداف و اصول جمعيت موافق بودند

از افـراد بــه اطمينــان و اعتمـاد بــه عنــوان شــرط الزم در   
همچنـين تشـويق و   . هاي مردمي اعتقاد داشـتند  مشاركت

قــدرداني مســئوالن امــور داوطلبــان را موجــب افــزايش و 
كـامال   يك نفـر . هاي مردمي برشمردند گسترش مشاركت

كمتر از نيمي از داوطلبان . با تشويق و قدرداني مخالف بود
هـاي مردمـي بـه صـورت سـازمان       براي افزايش مشاركت

هـا نيـز بـا     يكـي از آن . يافته، با برنامه ريزي موافق بودنـد 
  . آموزش داوطلبان قبل و حين مشاركت موافق بود

در خصــوص منزلــت اجتمــاعي ـ اقتصــادي و تشــويق و   
طلبان، بيش از نيمي از آنها جلب رضاي خداوند ترغيب داو

برايشان از هر پاداش و منزلتي باالتر بود و با بيـان اينكـه   
تواند با بحث شفاف سازي به داوطلبان، وجهـه   سازمان مي

و منزلت اجتماعي بدهد، افزودند كه بـراي آنهـا ارزيـابي و    
تعداد كمـي از اعضـاي   . باشد داوري مثبت خداوند مهم مي

ها سازمان و حتي قانون بايد  به نظر آن. ه مخالف بودندگرو
هـاي مردمـي    جايگاهي براي افراد خيري كه در مشـاركت 

حضور مستمر دارند در نظر بگيـرد و بسـتر مناسـبي بـراي     
ها معتقد بودند  آن. تشويق و ترغيب داوطلبان در نظر بگيرد

ســازمان داوطلبــان از طريــق تعامــل بــا ســازمان جوانــان 
تمـامي داوطلبـان،   . نـد زمينـه الزم را فـراهم نمايـد    توا مي

هـاي   اعتقادات ديني را عامل مهمـي در ميـزان مشـاركت   
ها بين ميـزان مشـاركت    دانستند و به نظر آن داوطلبانه مي

  . اي مستقيم وجود دارد مردم و اعتقادات ديني رابطه
در زمينه بيگانگي از كار، تمامي افراد به دليل آشنايي 

هاي سازمان و حضور فعال در سازمان،  عاليتكامل به ف
دانستند و سازمان  خودشان را از عملكرد سازمان جدا نمي

به نظر . شمردند هايشان بر مي را مأمني براي تبلور توانايي 
ها قوانيني در سازمان وجود ندارد كه مانع از مشاركت  آن
اغلب آنها برگزاري . ها شود و احساس بي قدرتي نمايند آن
لسات گروهي را براي جلوگيري از احساس بيگانگي و ج

  . بي قدرتي داوطلبان پيشنهاد نمودند
در خصوص بحث اعتماد، همه داوطلبان حضور و مشاركت 

دانستند و اغلب   خود را ناشي از اعتماد به سازمان مي
ها و اطالع رساني  اعتقاد داشتند، اگر افراد با شفاف سازي

شود، مشاركت  ف چه راهي ميدقيق بدانند توانشان صر
همه بر اين باور بودند كه اعتماد مي بايست . مي نمايند

  . دوجانبه باشد
در خصوص تبليغـات همـه معتقـد بودنـد كـه تبليغـات در       

، داوطلبــان را %75حــدود . احمــر بســيار كــم اســت  هــالل
دانسـتند؛ بـه شـرط آنكـه بـه       مي مهمترين مبلغان جمعيت

در زمينــه اهــداف جمعيــت داوطلــب آمــوزش و اطالعــات 
ــالل ــود   ه ــه ش ــر ارائ ــات  . احم ــا تبليغ ــان ب ــب داوطلب اغل

  .اي موافق بودند چندرسانه
در خصوص انتظارات داوطلبان، همه انتظار در حد احترام 

هاي رواني از طرف مسؤالن امور  متقابل و حمايت 
هاي  داوطلبان و همچنين تقدير و تشكر از فعاليت

هاي  و تقويت ميزان مشاركتداوطلبان، براي افزايش 
بيش از نيمي از داوطلبان، . دانستند مردمي را منطقي مي

ها و سوابق جمعيت  هاي داوطلبان در گزارش ثبت فعاليت
احمر با كليه مشخصات و نيز آگاهي از نتايج عملكرد   هالل

خود را، جزو انتظاراتشان مطرح نمودند و اين امر را موجب 
  .ن مي دانستندافزايش اشتياق داوطلبا
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توان  هاي داوطلبان فعال مي هاي مشاركت  با بررسي انگيزه
ها به دليل احساس يك نوع نياز دروني و  گفت همه آن

هاي مردمي به  سعي در جهت ارضاي آن در مشاركت
  .صورت فعال حضور دارند
  داوطلبان غيرفعال
هاي مردمي همه معتقد بودند كه  در خصوص مشاركت

اركت فعال داوطلبان مي بايست كليه براي حضور و مش
عملكرد داوطلبان به صورت دقيق گزارش و اطالع رساني 
شود، تمامي داوطلبان شفاف سازي را بسيار مؤثر 

بيش از نيمي از پاسخ دهندگان شفاف سازي . دانستند مي
را موجب افزايش اعتماد و به تبع آن افزايش مشاركت 

  . دانستند مي
يريت صحيح جهت جذب نيمي از داوطلبان مد

هاي مردم را در تشويق داوطلبان با ارائه  مشاركت
اغلب نقش دولت را در . تسهيالت رفاهي مؤثر مي دانستند

هاي  مهيا نمودن بستر مناسب به منظور جذب مشاركت
  .داوطلبان به صورت فعال مؤثر مي دانستند

درخصوص منزلت اجتماعي ـ اقتصادي و تشويق و ترغيب 
همه معتقد بودند كه هيچ وجهه و منزلتي از  داوطلبان،

ها در جامعه در نظر گرفته نشده  طرف سازمان براي آن
ها عدم مشاركت خودشان را  است و كمتر از نيمي از آن

. ناشي از عدم وجود منفعت مالي و معنوي مطرح نمودند
اغلب معتقد بودند براي حفظ منزلت و جايگاه داوطلبان، 

راي داوطلبانش هزينه كند و داوطلب سازمان مي بايست ب
بداند عالوه بر اجر اخروي، منفعت مالي و جايگاه اجتماعي 

  .نيز براي او در نظر گرفته شده است
درخصوص اعتقادات ديني، اغلب معتقد بودند كه بين دين 

كمتر از . هاي داوطلبانه رابطه وجود دارد و ميزان مشاركت
اورهاي ديني اعتقاد نيمي از پاسخ دهندگان در زمينه ب

هاي خاصي از تاريخ مثل جنگ، بسيار  داشتند كه در برهه 
  .باشد تأثيرگذار مي

در خصوص بيگانگي از كار، همه اين افراد، با قوانين و 
احمر   مقرراتي كه در راستاي اصول و اهداف جمعيت هالل

كمتر از نيمي از پاسخ دهندگان ضعف . باشد موافق بودند
هايشان ذكر نمودند  ب دلسردي در فعاليتمديريت را موج

و گفتند كه عملكرد بعضي از مديران باعث مي شود كه 
اغلب پاسخ . قوانين به نحوي دست و پاگير، نمود پيدا كند

دهندگان از قوانين و مقررات سازمان مطلع نبودند و بيان 
رساني و آموزش نمي دانيم كه  كردند به دليل عدم اطالع

  .اين سازمان اجرا مي شودچه قوانيني در 
درخصوص اعتماد اجتماعي همه معتقد بودند كه اعتماد 
متقابل به وجود نيامده است و اغلب علت عدم اعتماد خود 

دانستند  هاي سازمان مي اطالعي از عملكرد و گزارش را بي
  .دانستند و اطالع رساني را در افزايش اعتماد بسيار مؤثر مي

توان به وضوح بيان نمود كه هيچ  درخصوص تبليغات مي
هاي گروهي  كدام از داوطلبان از طريق تبليغات در رسانه 

بعضي از طريق عضويت در شير . اند با سازمان آشنا نشده
وخورشيد و اغلب از طريق دوستان و آشنايان و پرسنل 

همگي . اند احمر با اين سازمان آشنا شده  جمعيت هالل
احمر قادر   بودند كه بدون تبليغات، جمعيت هاللمعتقد 

  .نيست به اهداف و انتظاراتش برسد
دانستند و هر  همه  انتظار از سوي داوطلبان را منطقي مي

رفع  كدام انتظاراتي را برشمردند و انتظارات اغلب در جهت
  .هاي مادي داوطلبان بود نياز

% 75هاي فعال،  در خصوص عدم انگيزه مشاركت
هايشان  هميتي و ناتوانايي سازمان در استفاده از توانايي ا بي

را علت كاهش انگيزه خود مي دانستند و معتقد بودند 
احمر بايد طوري بسترسازي كند كه احساس   جمعيت هالل

حدود نيمي علت مشاركت نكردن خود را . نياز نمايان شود
اطالعي از عملكرد دقيق  به صورت فعال، ناشي از بي

  .دانستند سازمان
  مسؤالن امور داوطلبان

هاي مردمي، اغلب معتقد بودند كه  در خصوص مشاركت
هاي داوطلبانه در كشور ما وجود دارد و  فرهنگ مشاركت

بايد احساس نياز جمعي در همه مواقع را در كشور از طريق 
در مقابل تعداد كمي . تبليغات و اطالع رساني نمايان سازند

ظرشان فرهنگ مشاركت در ايران نظر عكس داشتند و به ن
وجود ندارد و فرهنگ سازي را عامل مهم افزايش 

همه عدم وجود قوانين مردمي در . دانستند مشاركت مي
هاي  ترين مانع در جهت جذب مشاركت كشور را مهم

هاي شايسته  ها حكومت مردمي مي دانستند و به نظر آن
نيمي . رندساالر و مردم ساالر در اين زمينه نقش مؤثري دا

هاي  هايي را كه مشاركت تنوع و تعدد در اهداف سازمان
نمايند، در افزايش مشاركت مؤثر  مردمي را جذب مي

دانستند ولي در مقابل نيمي ديگر، تنوع و تعدد را باعث  مي
  .دانستند سودجويي برخي از عوامل مي

درخصوص منزلت اجتماعي ـ اقتصادي و تشويق و ترغيب 
عتقد بودند كه افتخار داوطلب جمعيت داوطلبان همه م

احمر مهمترين و بهترين منزلت و جايگاه براي   هالل
همچنين مواردي مانند تقدير و تشكر در . داوطلبان است

ها و دادن كارت عضويت را از كارهاي مثبت  همايش
  . سازمان ارزيابي نمودند

در خصوص اعتقادات ديني همه گفتند بين اعتقادات ديني 
  . ان مشاركت يك رابطه مستقيم وجود داردو ميز

در زمينه بيگانگي از كار همه با هم متفق القول ضعف 
مديريت را باعث عملكرد ناقص سازمان و به تبع آن 

هايشان در سازمان  موجب بيگانگي داوطلبان از فعاليت
ها با قوانين و مقررات موافق بودند و  همه آن.  دانستند مي

ه قوانين عينا انجام شود داوطلبان ها چنانچ به نظر آن
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توانند از نتايج عملكردشان مطلع شوند و احساس  مي
  .بيگانگي و بي قدرتي كامالٌ از بين مي رود

درخصوص اعتماد اجتماعي اغلب معتقد بودند كه مردم به 
احمر اعتماد دارند و تعداد كمي معتقد بودند   جمعيت هالل

ان به جمعيت كم شده به دليل حوادث اخير مردم اعتمادش
ها نيز اطالع رساني دقيق و به  بيش از نيمي از آن. است

موقع را در خصوص تقويت اعتمادسازي مؤثر و مفيد 
  . انستند د مي

در خصوص تبليغات همه موافق با تبليغات و اطالع رساني 
  . احمر بودند  هاي جمعيت هالل فعاليت

ج عملكردشان ها با انتظار در حد آگاهي از نتاي همه آن
ها ميزان انتظار را وابسته به  از آن% 25موافق بودند و 

ها  ميزان مشاركت داوطلبان مي دانستند و به نظر آن
كند  سازمان بايد ميزان مشاركتي كه از داوطلب دريافت مي

  . ها مدنظر قرار دهد را با برآورده نمودن انتظارات آن
  بحث 

همـه   . ه مشاركت دارندداوطلبان فعال نگاه غايت گرايانه ب
برگزاري جلسات گروهي را عامل مهمـي بـراي غلبـه بـر     

در اين جلسات گروهي اسـت  . احساس بي قدرتي مي دانند
مـي  » قـدرت ارتبـاطي  «كه قدرت جمعي كه آرنـت آن را  

ــد  ــده مــي شــود و تكــوين مــي ياب احســاس . نامــد، آفري
هاي نظـري آن نـزد    كه ريشه » بي قدرتي«و » بيگانگي«

شناسان كالسيك است، در بين داوطلبان فعال كـه   جامعه
هـا   به نظـر آن . حضور گسترده در سازمان دارند،وجود ندارد

اعتماد كردن نوعي روحيه جمعي ايجاد مي كند كه زمينـه  
  . را براي رشد و افزايش مشاركت فراهم مي سازد

در مقابل داوطلبان غيرفعال كه رويكرد ابزاري به مشاركت 
افــزايش اعتمــاد، شــفاف ســازي را مطــرح  دارنــد و بــراي

نمايند، در برخورد ابزاري با مشاركت در سـطح فـردي،    مي
هزينـه  «شاهد داوطلباني هستيم كه با در نظر گرفتن اصل 

داوطلبان فعال بـا  . مبادرت به مشاركت مي نمايند» ـ سود
رويكرد غايت گرايانه، مشاركت گسترده خود را بـه عنـوان   

دند و انگيـزه مشـاركت خـود را در بـه     وظيفه تلقي مي نمو
در حالي  ،هاي دروني خويش مي دانستند منظور ارضاي نياز

كه داوطلبان غيرفعال، عدم مشاركت خود را ناشي از ضعف 
  . مديريت در سازمان مي دانستند

) 8(مسؤالن امـور داوطلبـان طبـق نظريـه كاركردگرايـان     
تمر معتقد بودند كه براي گسترش مشاركت به صورت مسـ 

و سازمان يافته بايد احساس نيـاز بـه مشـاركت در جامعـه     
  .نهادينه شود

در بحث منزلت اجتماعي ـ اقتصادي، اغلب داوطلبان فعال  
دانستند  جلب رضاي خداوند را باالترين منزلت اجتماعي مي

در حالي كه داوطلبان غيرفعال نگاه ابـزاري بـه مشـاركت    
را، صرفاٌ منزلت و سـود  دارند و همانند نظريه پردازان ابزارگ

در مقابـل بـه نظــر   . اقتصـادي را مـدنظر قـرار مـي دهنـد     

مســؤالن امــور داوطلبــان نيــز، افتخــار داوطلــب جمعيــت 
احمربودن، مهمترين و بهترين منزلت و جايگاه براي   هالل

  ). 9(داوطلبان است 
ــا مشــاركت،   در خصــوص اعتقــادات دينــي و رابطــه آن ب

هاي خود را در  فسيريون، رفتارداوطلبان فعال طبق نظريه ت
هـاي   هـا، آداب و رسـوم و بـاور    ها، هنجـار  چارچوب ارزش

فرهنگي تفسير مي كننـد و بـر اسـاس معنـايي كـه از آن      
هـاي مشـاركتي خـود     استنباط مي كنند، مبنايي براي رفتار

داوطلبان غيرفعال و مسؤالن امور داوطلبان نيز . مي سازند
ه نظرآن ها رابطه مستقيم بـين  با آنان هم عقيده بودند و ب

  ). 10( اعتقادات ديني و مشاركت وجود دارد
بيگانگي از كـار نيـز يكـي از عناصـر مـورد توجـه نظريـه        

داوطلبـان فعـال بـه    . پردازان غايت گرا به مشاركت اسـت 
دليل حضور گسـترده خـود و آشـنايي كامـل بـا قـوانين و       

س احمـر، كمتـر احسـا     عملكرد مديران در جمعيـت هـالل  
در مقابل داوطلبان غيرفعال  .نمايند قدرتي و بيگانگي مي بي

به دليل عدم حضور مؤثر و مستمر در سازمان، از قـوانين و  
هـا و   مقررات بي اطالع بودند و خود را نسـبت بـه فعاليـت   

مسؤالن امور داوطلبان . عملكرد سازمان بيگانه مي دانستند
ص سـازمان مـي   نيز بيگانگي از كار را ناشي از عملكرد ناق

  ).11(دانستند؛ نه از قوانين و مقررات حاكم بر آن 
داوطلبـان فعـال حضـور خـود را ناشـي از اعتمادشـان بــه       

به عقيـده كلمـن، اعتمـاد    . احمر مي دانستند  جمعيت هالل
در مقابـل  ). 12( كردن، خود نوعي مشاركت تلقي مي شود

داوطلبان غيرفعال علت عدم حضـور خـود را عـدم اعتمـاد     
ها عدم اعتماد خودشان را  تقابل مطرح نمودند و اغلب آنم

ناشي از بي اطالعي از عملكرد و گزارش هاي سازمان بـه  
مسـؤالن امـور داوطلبـان بـه     . صورت شفاف مي دانسـتند 

صورت خوش بينانه معتقد بودند كه مردم به دليـل سـابقة   
بـه جمعيـت   ) احمـر كنـوني    هـالل (ارزنده شير و خورشـيد  

  . اعتماد دارند احمر  هالل
داوطلبان فعال و غيرفعال و مسؤالن امور داوطلبان همگي 
معتقد بودند كه تبليغات و اطالع رساني در جمعيـت بسـيار   

هـا اعتقـاد داشـتند كـه چنانچـه       همـه آن . كم مـي باشـد  
داوطلبان با اهداف و عملكرد سازمان آشنايي كامل داشـته  

  . ها افزايش مي يابد باشند، مشاركت آن
اوطلبان فعال با رويكرد غايت گرايانه به مسئله انتظـارات  د

ها مشاركت خود را وظيفه مي دانسـتند   آن. نگاه مي كردند
هـاي   و انتظارات خود را در حد احتـرام متقابـل و حمايـت    

در . رواني از طرف مسؤولين امور داوطلبان مطـرح نمودنـد  
له مقابــل داوطلبــان غيرفعــال، نگــاه ابزارگرايانــه بــه مســئ

انتظارات دارنـد و انتظاراتشـان بـه منظـور بـرآورده شـدن       
  ). 13( هاي مالي و اقتصاديشان مي باشد نياز

علل و انگيزه مشاركت در بـين داوطلبـان فعـال، ارضـاي     
ها با نگاه غايـت گرايانـه    آن. هاي دروني شان مي باشد نياز
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. بدون محاسبه سود و زيان، مبادرت به مشاركت مي نمايند
بل داوطلبان غيرفعال، رويكردي ابزاري به مشـاركت  در مقا
ها نيل به فوايد اقتصـادي يـا كسـب     هدف اصلي آن. دارند

ها مشاركت خودشان  آن. منزلت اجتماعي ـ اقتصادي است 
را هدف نمي دانند؛ بلكه آن را ابزاري براي توسـعه برنامـه   

ها با در نظـر گرفتـه اصـل     آن. هاي خود در نظر مي گيرند 
  ). 14( مبادرت به مشاركت مي نمايند» ه ـ سودهزين«

هـاي مختلـف در خصـوص مشـاركت      با توجه به ديـدگاه  
داوطلبانه، مي بايست كاركردي دوگانه براي مشاركت قايل 

يعني روشي براي آمـوزش و آگـاهي داوطلبـان بـراي     . شد
حضور در جلسات گروهي و شركت در اتخاذ تصـميمات و  

در ايـن رهيافـت،   . سـؤليت در عين حال سهيم شـدن در م 
نگاه صرفاٌ غايت گرايانه و يا نگاه محـض ابزارگرايانـه كـه    
نفس مشاركت را انكار و صرفاٌ اهداف مشـاركت را مـدنظر   

همانطور كه اهـداف مشـاركت   . قرار مي دهد، مطرود است
مهم و جز سرمايه اجتماعي است، خـود مشـاركت نيـز بـا     

مشـاركت در   .هـاي اجتمـاعي اسـت    اهميت و از سـرمايه  
احمر نيز به عنوان غايت و هدف مـورد نظـر     جمعيت هالل

هايي همچون اختياردهي،  در واقع مي بايست زمينه . است
قدرت دهي، منزلـت اجتمـاعي، اقتصـادي و اعتمادسـازي     
ايجاد شود تـا فـرد در قالـب سـازماني و از روي اختيـار و      

  ). 15( آگاهي به مشاركت روي آورد
زي داوطلبان، با اهداف و اصول جمعيـت  آموزش و آگاه سا

احمر، قبل از مشاركت و در حين مشاركت ، تشـكيل    هالل
جلسات گروهي به صورت مستمر براي شناسايي مسائل و 

ة عملي كردن مشكالت سازمان و نيز يافتن راه حل و نحو
تبليغــات گســترده از طريــق  ،هــاي گروهــي آن در بحــث

ي افراد براي عضويت در هاي گروهي به منظور آشناي رسانه
سازمان و آگاهي از سازمان به عنوان پل رابـط بـين تـوان    
توانمندان و نياز نيازمندان؛ سعي در جلب رضايت داوطلبان 

ــق    ــرين ســرمايه ســازمان از طري ــوان بهت ــه عن ــوني ب كن
تـا بـدين طريـق داوطلبـان     ( هاي دقيق و به موقع   گزارش

، قطـع  )ي گـردد بدانند خدمات آنان در چه راهي مصرف مـ 
احمر به عنوان   هاي دولتي به جمعيت هالل تدريجي كمك

يك سازمان مردمي و مستقل شدن سـازمان بـا توجـه بـه     
اصول هفتگانة آن، سعي در گسترش اعتمـاد متقابـل بـين    

هاي داوطلبان ،  سازمان و داوطلبان براي افزايش مشاركت
حفظ منزلت اجتمـاعي از طريـق اهميـت بـه داوطلبـان و      

حترام به شـأن و مقـام داوطلـب ، در نظرگـرفتن منزلـت      ا
اقتصادي براي داوطلبان از طريق ارائه تسـهيالت رفـاهي   

هاي تخفيـف جهـت ترغيـب افـراد ديگـر بـه        مانند كارت
شدن، استفاده از افراد معتمد، سرشناس و محبـوب   داوطلب

هاي گوناگون در جامعه در جهت گسترش اعتماد  در زمينه 
ها در جمعيـت؛ تـالش بـراي     ش مشاركت آنمردم و افزاي

احمـر را،    اينكه داوطلبان كار و مشاركت در جمعيت هـالل 
باالترين افتخار بدانند و با شور و اشتياق مشاركت كننـد و  
تشكر و قدرداني از زحمات داوطلبان با حفظ شأن داوطلبي 
ايشان از پيشنهادهايي است كه مي توان با توجه به نتـايج  

  ).16(ه ارائه داد اين مطالع
هـاي مختلـف در خصـوص مشـاركت      با توجه به ديـدگاه  

ل ئداوطلبانه مي بايست كاركردي دوگانه براي مشاركت قا
شد، يعني روشي براي آمـوزش و آگـاهي داوطلبـان بـراي     
حضور در جلسات گروهي و شركت در اتخاذ تصـميمات و  

در ايـن رهيافـت،   . در عين حال سهيم شـدن در مسـؤليت  
صرفاٌ غايـت گرايانـه و يـا نگـاه محـض ابزارگرايانـه        نگاه

كه نفس مشاركت را انكار مي كنـد و صـرفا    مطرود است،
مشـاركت در  . اهداف مشـاركت را مـدنظر قـرار مـي دهـد     

احمر هم به عنوان غايـت و هـم بـه عنـوان       جمعيت هالل
  .هدف مورد نظر است
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Abstract: 
Background 
Community participation can be increased by identifying the effective factors of 

volunteers' participation of Red Crescent Society. This paper aims to understand the 

effective factors influencing volunteers' participation in Red Crescent Society. 

 

Methods 
In this qualitative study, active and inactive (general) volunteers and also heads of 

voluntary affairs of Iran Red Crescent Society were questioned using concentrated 

group discussion and semi-open qualitative questionnaires.  

 
Findings 

Participation is the main goal of active volunteers; they believe in group discussions 

to overcome powerlessness in Red Crescent Society. On the contrary, the inactive 

volunteers consider participation as an instrumental approach to suggest transparency 

for trust increasing. 

In view of the active ones, participation is a task to response their own inner needs, 

but the other ones attribute it to the organizational management deficiency. 

Volunteers organization authorities assume it is necessary to organize the need of 

participation in society continuously and fundamentally.   

 

 

Conclusion 
It should be a bilateral function regarding to various viewpoints of voluntary 

participation. In one hand, it is the method of volunteers training and awareness to 

present in group meetings and make a decision and in the other hand it is the way to 

be responsible for their duties. 

It should say that participation is both as the ultimate goal and target in Red Crescent 

Society. 

 
Key words: volunteers' participation, participation effective factors, Red Crescent 

Society 

 


	1-4.pdf
	4-f

