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ماندگاري و  جذب در مؤثر عواملبررسی 

استان خراسان  احمر هالل تیجمع داوطلبان

 1رضوي

  2، حامد بخشی1زهرا بستان

دانشـگاهی   عضو پژوهشـی جهـاد   مسئول: ة. نویسند1

شناسـی اقتصـادي و    دانشجوي دکتـري جامعـه   مشهد،

  ایرانمشهد،  دانشگاه فردوسی، ۀتوسع

Email:z.bostan7@gmail.com 

 ،شناسی جهاد دانشگاهی مشـهد  دانشیار گروه جامعه .2

  ایرانمشهد، شناسی اقتصادي و توسعه،  دکتراي جامعه

  16/2/97پذیرش: 14/4/96دریافت:

   چکیده

 یانسـان  یـروي ن مانـدگاري جذب و  اهمیت :مقدمه

است که  يا به اندازه یمردم يها داوطلب و مشارکت

 احمـر  هـالل  یـت جمع يهـا  فعالیـت ها و  تالش ۀهم

سـعی   نوشتاردر این  شده است. یفبه آن تعر یمتک

و جـذب   بـر عوامـل مـؤثر    ست تا به بررسـی شده ا

احمـر اسـتان    جمعیـت هـالل  در داوطلبان ماندگاري 

 پرداخته شود. خراسان رضوي

صـورت   بـه روش پیمـایش و بـه   : این تحقیق روش

 داوطلبنفر  350 آن طی شده است که انجام مقطعی

پرسشـنامه  خراسان رضوي  احمر هاللعضو جمعیت 

ــدتکمیــل را  ــ .کردن ــه روش  ۀنمون مــورد بررســی ب

منـاطق برخـوردار،    شعب اي از بینگیري طبقه نمونه

خراسـان رضـوي   برخوردار و نابرخوردار استان  نیمه

  انتخاب شدند.

                                                 
 احمر جمعیت هاللحمایت  مورداین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی  1

  خراسان رضوي انجام شده است.

 يانـدوز  و دانش یادگیريبا هدف  داوطلبان :هایافته

 احمـر  هـالل جـذب   هاي اولیـه و کمک یمنیا ةدربار

هـاي متناسـب بـا    برخـورداري از مهـارت   شوند. یم

از ، تبلیغـات دهـان بـه دهـان     احمر هاللي ها فعالیت

دوستان و سـایر اعضـاي خـانواده و تبلیغـات     طریق 

از دیگر عوامل  ،و محیطی به ترتیب اهمیتاي رسانه

همچنـین  شـوند.  ر جذب داوطلبان قلمداد مید مؤثر

 عامل ینتر مهم ،یتفعال يو محتوا یتاز ماه یترضا

معنـا کـه هـر چـه      ینبوده است. بدماندگاري اعضا 

تـر (از  ، شـفاف ترشاد دهد یکه عضو انجام م یتیفعال

باشـد،   يو یـق و متناسب بـا عال  وظایف)شرح نظر 

  بخشد. یقوت مرا  وي ياحتمال ماندگار

نیروي انسانی داوطلـب   ةتقویت انگیز :گیرينتیجه

ــعه و مشــارکت      ــدي توس ــدهاي کلی ــی از رون یک

باشـد، بنـابراین الزم اسـت     اجتماعی در جامعـه مـی  

تدابیري اندیشید تا این مهم به نحو مطلـوبی تحقـق   

ــد. ــش  یاب ــدهبخ ــا ايعم ــذب و  ياز راهکاره ج

ــاهی و    ــود آگ ــا و بهب ــه ارتق ــان ب ــدگاري داوطلب مان

ي جمعیت پیش ها فعالیتشناخت اعضا از اهداف و 

شـناخت   ۀگـردد. در نتیجـ  و پس از عضویت بـازمی 

صحیح است که انتظارات اعضـا از جمعیـت واقعـی    

بـا   احمـر  هـالل جمعیـت  از طـرف دیگـر    .دشـو  می

یالت از تمـا  استقادر  ها فعالیتریزي صحیح  برنامه

در جویانه داوطلب به طور هدفمند و مداوم مشارکت

  مند شود.جهت اهداف خود بهره

، ي، داوطلبــانمانــدگارجــذب، : کلیــدي کلمــات

  خراسان رضوي احمر هاللجمعیت 
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 قدمهم

هاي اخیر از اهمیت نیاز به خدمات داوطلبانه در سال

و  هـا  سـازمان ، زیرا ستسزایی در جامعه برخوردار هب

ــهات مؤسســ ــدون  ارائ ــاعی ب ــده خــدمات اجتم دهن

شده فقط قادر به انجام دادن حـداقل   داوطلبان تربیت

ولـی بـا کمـک داوطلبـان      ،هاي خـود هسـتند  برنامه

ی هاي خـود را از نظـر   توانند برنامه می و کیفـی   کمـ

ــه  دادهگســترش  بیشــتري خــدمت کننــد. مــردم و ب

خصوص جوانان  اقشار جامعه به ۀمن تشویق هایبنابر

  ي انجام خدمات داوطلبانه ضروري است.  برا

ــان ــن می ــب  ،در ای ــانی داوطل ــروي انس ــی از نی ، یک

هــاي اصــلی و بنیــادین جمعیــت ایفاکننــدگان نقــش

ـ روبـه شـمار مـی    احمر هالل شناسـایی عوامـل    و دن

تواند موجبات مشـارکت  می آنهاگذار در جذب تأثیر

منـدي  بهـره  لـذا بیشتر اقشار جامعه را فراهم سـازد.  

سـازماندهی  به بیشتر از خدمات داوطلبانه امدادگران 

 یـت جمع نیـاز دارد. هاي راهبـردي  گذاريو سیاست

 يسـاز  یـت ظرف یـران، ا یاسالم يجمهور احمر هالل

 ینتـر  داوطلبانه در جامعه را ازجمله مهم يها فعالیت

 یروبا جذب ن ید. باداند یخود م یتیمأمور يمحورها

و  یفکـــردن وظـــا   و مشـــخص  یو ســـازمانده 

 یمقابله با حوادث احتمـال  ةهمواره آماد ها، یتمأمور

را بـه حـداقل    هـا  یـدگی د یبآسـ  یـزان بود تا بتوان م

 رساند.

ــ ــد و  یروهــاياز ن يا بخــش عمــده ،انداوطلب کارآم

دوسـتانه  ررا در تحقق اهـداف بش  جمعیت ند کهمؤثر

که دانـش و تجربـه    یی. از آنجارسانند یم یاريخود 

 يهـا  بـه آرمـان   یلن براي یاساس یگام تواند یآنان م

 تا بتوانهایی یافت  راه بایدباشد،  احمر هالل یتجمع

 يکـار  ةحوز یندر ا جذب ویشتر بگونه افراد را این

 یـد با ین. بنـابرا کـرد استفاده  شان یاتو از تجرب حفظ

در جـذب   يا کننـده  یینکه نقش تع ینسبت به عوامل

داوطلب دارند، شناخت حاصل  یروهاين ماندگاريو 

و  یعلم يهااز روش یريگ امر جز با بهره ینو ا کرد

 نهادهـاي  محقـق نخواهـد شـد.    مطلـوب  هاي یوهش

 بتواننـد  تـا  برآینـد  هاییراه صدددر باید امدادرسانی،

بـه   .کننـد  تبـدیل  فرهنگی هنجار یک به را مشارکت

ایـن اسـت   اصلی نوشتار حاضر  سئوال همین منظور

 داوطلبـان در  جذب و مانـدگاري  بر عواملیچه که 

  .گذار استتأثیرخراسان رضوي  احمر هالل جمعیت

نشـان   بررسی سوابق تجربی موضـوع مـورد مطالعـه   

تا کنون در خراسان رضوي تحقیقی مشابه با این  ،داد

در اما تحقیقات متعـددي   ،موضوع انجام نشده است

ه است که هـر یـک بـه    دش این راستا در کشور انجام

داوطلبـان یـا    مانـدگاري عواملی خاص در جـذب و  

ن در این پژوهش از ااند که محقق جوانان اشاره داشته

عـواملی کـه در ایـن    انـد.  مند شدههاي آنان بهرهیافته

 و نگهـداري  بر جذب مؤثربه عنوان عوامل مطالعات 

افراد بـا   یغاتتبل عبارتند از اندداوطلبان شناخته شده

 ةیـز انگ ی،سـازمان  یـت حما یابـانی، خ یغـات نفوذ، تبل

ـ  انگیـزة ارتباط، رسـانه،   ی،اجتماع  تشـویق و  یدرون

جذب، پـاداش حاصـل    يتنوع الگوها ،]2و  1[ يماد

احساس عـدم   ،]3[ یتاز عضو یترضا ،از مشارکت

و اطالعــات  یآگــاه یــزانم یشعضــو، افــزا ییاکــار

، ]4[ یو آمــادگ یمنــینســبت بــه فرهنــگ ا یعمــوم

ي مـورد  هـا  فعالیت، یقیتشو رسانی و ابزارهاي اطالع

ــه  ــأثیر یشــترینب ]5و  4[عالق ــراد  ت را در جــذب اف

  اند. داشته
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طلبانـه  وهاي دادر انجمن ها فعالیتبررسی با  1اینلف

 هـا  فعالیـت ایـن  از مـردان در   یشنشان داد که زنان ب

 يبـرا  یشـتري ب انگیـزة و اصـوالً   کننـد  یمشارکت مـ 

تفـاوت   یـن ا دارنـد.  یثارگرانـه و عمل ا یرسان کمک

  یـزان باشد بـه م  یتجنس ۀبه مقولراجع از آنکه  یشب

 ،»یمـذهب  یاجتمـاع  يها در شبکه مشارکت«متفاوت 

و درآمـد   یالتتحصـ  یزانم ،»یاعتماد اجتماع یزانم«

  ]6[. ربط دارد

داوطلبانـه   يهـا  فعالیـت  بـا بررسـی   و شـارپ  جیمز

را  یینپـا  ۀمشارکت در طبقـ  يباالنرخ ، یرخواهانهخ

 ]7[. دهند یها نسبت م آن یمذهب هاي یشبه گرا

دارد که جامعه  یهدوسو یديداوطلبانه فوا يها فعالیت

. داوطلبـان  شـوند  یمند م از آن بهرههر دو و داوطلب 

ـ  یکدیگربه اهداف مشترك در کنار  یابیدست يبرا  هب

 یشموجـب افــزا  يو بــه نحـو  پردازنـد  یمـ  یـت فعال

 جامعـه  ینبنابرا شوند، یدر جامعه م یاجتماع یۀسرما

 یلهمگــان تبــد یزنــدگ يبهتــر بــرا یطــیرا بــه مح

 یخـوب  محولـه را بـه   يهـا  فعالیت. داوطلبان، کنند یم

در انجـــام  هـــا ســـازمانو بـــه  دهنـــد یانجـــام مـــ

ۀ یسـرما  ینبنـابرا  کننـد،  یکمـک مـ   هایشان یتمأمور

 یـروي توسعۀ ن. شوند یمحسوب م ییبالقوه و گرانبها

 یمختلف، ضرورت بررس هاي ینهکار داوطلبانه در زم

 یــتفعال یطــۀموجــود در ح هــاي یآگــاه یــابیو ارز

  .کند یم یجابداوطلب را ا

 گروهی امکان یک داوطلبانه هايانجمن در عضویت

 امکـان  فـرد  که بـه  است مدرن شخصیت رشد براي

در  شـرکت  منظـور  بـه  گـروه  در داوطلبانه عضویت

   ]8[.دهدمی را مختلف اجتماعی هايفعالیت

                                                 
1 Einolf 

 داوطلبانـه  هايانجمن تفاوت )2002و شن (اسمیت 

 سرا ح هاخانواده و اقتصادي هايبنگاه ،حکومت از

  ]9[ .دندانمی 2داوطلبانه دگرخواهی

 دقیـق  فهـم  بـراي  ن نشان دادندزاپردا برخی از نظریه

 به سـوي  افراد جذب راهکارهاي و عوامل ها،روش

 شـود. انگیـزة   بررسی اهآن ةانگیز باید ابتدا داوطلبی،

    است. عدياي چندبپدیده شدن داوطلب

 بـه  انگیزشـی  ابعـاد  بررسـی  درهمکـاران   و کالري

 و پیشرفت، حرفه، شناخت، ها، ارزش«چون  عواملی

بـه   افراد سوق براي محرك عاملی به عنوان »حمایت

 دالیـل  بـا  افـراد  .داشتند اشاره داوطلبانه يها فعالیت

 شوندمی درگیر داوطلبی هاي نهضت در خود خاص

 خـانواده،  روحیـات،  بـه  توجـه  با فرد هر انگیزة که

 اسـت. بـراي   متفـاوت  خود محیطو  زندگی شرایط

 آنـان  توقعات از باید داوطلبان کارگیري به و جذب

 هدفمنـد  را جذب نیـرو  مدیریت بتوان تا بود باخبر

  ]10[ کرد. تمرکز آنان هايخواسته روي و ختهسا

 بـه  که داوطلبی رسید نتیجه این به) 2005( 3بولینگ

کنـد.  مـی  کمـک  عمر طول از ناشی هايتنش کاهش

 بـه  منحصر انگیزش خاص، سنی هايگروه در افراد

 علـت  به بیشتر نوجوانان دارند. داوطلبی فردي براي

 تولید عامل میانسال افراد و شوندمی داوطلب هویت

 افراد دادند. نشان نهضت داوطلبی به جذب عامل را

 داوطلـب  کمـال  و درسـتی  علـت  به بیشتر نیز مسن

  ]11[ .شوند می

سـنجش   ،داوطلبـان  مانـدگاري عوامل  ییشناسا براي

 یکیکه موجب حفظ داوطلبان و  یتمنديعوامل رضا

                                                 
2 voluntary altruism 
3 Boling 
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اسـت، مـورد    یتـرك داوطلبـ   يهـا  کننده بین یشاز پ

  .  گیرد یقرار م یلو تحل یهو تجز یبررس

ــرگ ــد اســت  )1959( هرزب ــواملی همچــون معتق ع

ــاداش ،هــاالزحمــه حــق ــا پ ــا ی ــات و  مزای هــا، امکان

تسهیالت، شرایط فیزیکی جمعیت، سـبک مـدیریت   

در جمعیت و گروه که تحت عواملی بهداشـتی از آن  

که فقدان یا نقـص   یاد کرده است تنها عواملی هستند

آن شـود، امـا وجـود    در آن باعث نارضایتی فرد مـی 

از  .شـود مندي داوطلب نمـی  لزوما به معناي رضایت

طرفــی دیگــر، عــواملی چــون ماهیــت فعــالیتی کــه  

دهـد، میـزان موفقیـت    داوطلب در جمعیت انجام می

وي در انجام آن، میزان هیجـان و تنـوع در فعالیـت،    

میزان کسب شهرت و احترام به واسـطه فعـالیتی کـه    

 گذارد می رتأثیدهد بر رضایت وي داوطلب انجام می

فقــدان ایــن دســته از عوامــل کــه هرزبــرگ آن را  و

خوانـد، موجـب نارضـایتی فـرد     عوامل انگیزشی می

  ]12[ شود. می

  تحقیق روش

با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل 

جمعیـت   داوطلبـان در  مانـدگاري و بر جـذب   مؤثر

 استفاده شـد.  پیمایش از روشبوده است  احمر هالل

 ،گرفتمشخص صورت  ینجا که تحقیق در زمانآاز 

بنــدي  بــا توجــه بــه تقســیماز نــوع مقطعــی اســت. 

ضر از نـوع  تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حا

هنـانگر  پو به لحاظ معیـار وسـعت از نـوع    کاربردي 

 داوطلبـان  کلیـه  راآمـاري ایـن تحقیـق     جامعۀاست. 

خراسـان رضـوي تشـکیل     استان احمر هاللجمعیت 

نفر از اعضاي داوطلب بـه   350در مجموع  ند.دهمی

عنوان نمونه انتخاب شدند. در تخصیص حجم نمونه 

ــه ــا حجــم گیــري طبقــهاز روش نمون اي متناســب ب

از بـین شـعب   استفاده شده است، بدین ترتیـب کـه   

استان خراسان رضوي، شعبه مشهد، تربت حیدریه و 

یـک یـا برحسـب     ۀسبزوار (به عنـوان شـعب درجـ   

منـاطق برخـوردار)،    احمر هاللدي جمعیت بنتقسیم

شعب قوچان، نیشابور و کاشـمر (بـه عنـوان شـعب     

برخوردار) و شعب سـرخس،   همدو یا مناطق نی ۀدرج

سـه یـا منـاطق     ۀجوین، تایباد (به عنوان شعب درجـ 

 جمعیتشدن  نابرخوردار) انتخاب شدند. با مشخص

متناسـب بـا تعـداد     ۀاعضاي هر شهرستان، سهم نمون

افراد نمونه  در نهایت و اعضاي آن شعبه انتخاب شد

، داوطلـب اعضاي  فهرستدر هر شهرستان برحسب 

  روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. هب

 داوطلبـان گذار بر جذب تأثیردر این پژوهش عوامل 

نوع و  هاي افراد، متغیرهایی چون نوع انگیزه قالب در

میزان اوقـات فراغـت فـرد،     ،جمعیتتبلیغات  میزان

میزان برخورداري فرد از توانمنـدي و مهـارت الزم،   

ــرد از جمعیــت، نقــش   میــزان شــناخت و آگــاهی ف

خــانواده و دوســتان، نــوع فعالیــت مــورد عالقــه در 

جمعیت، نوع گروه مورد عالقه در جمعیـت بررسـی   

برحسب دفعات ماندگاري اعضا  یق،تحق یندر ا .شد

در طـی   احمـر  هـالل  یتجمع يها فعالیتشرکت در 

بر مانـدگاري داوطلبـان    مؤثرعوامل . ماه سنجیده شد

با متغیرهاي چون میزان استفاده از توانمندي فـرد در  

 ۀدر جمعیــت، ســابقفــرد فعالیــت  نحــوةجمعیــت، 

عضویت فـرد، میـزان رضـایت از جمعیـت، هویـت      

میزان تعهد نسبت بـه جمعیـت سـنجیده     و سازمانی

 وگیـري  ا مقیاس لیکرت اندازهت بسئواال ةعمدشد. 

توســط تعــدادي از نیــز روایــی صــوري پرسشــنامه 
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. ضـریب  شـد نظران و پژوهشـگران بررسـی    صاحب

آلفاي کرونباخ به طور جداگانـه بـراي هـر شـاخص     

شـاخص  آلفـاي  بدین معنا کـه ضـریب    .بررسی شد

رضایت از گروه، رضـایت از سیسـتم    ،تعهد سازمانی

ریزي سازمانی، رضایت  دهی، رضایت از برنامه پاداش

از ماهیت و محتـواي فعالیـت و رضـایت از روابـط     

، 66/0، 68/0، 75/0، 92/0درون سازمانی به ترتیـب  

 بوده است.63/0و  64/0

  ي تحقیقهایافته

 هـاي  درصـد نمونـه   50دسـت آمـده،    ههاي بیافته در

 یلدرصـد مـردان تشـک    50را زنـان و   یمورد بررسـ 

درصد از افراد مورد بررسی  38 ی،. به لحاظ سندادند

 هســال 40تــا  30درصــد  32 وســال  30تــا  20بــین 

درصـد   37و  تأهـل درصـد پاسـخگویان م   63بودند. 

مجرد بودند. و اکثریت تحصیالتشان در حـد دیـپلم   

درصـد   67درصد) بود.  31درصد) و لیسانس ( 32(

. از به امور دینـی پایبنـد بودنـد    حد زیادتا داوطلبان 

تـا   1 درصد پاسخگویان بین 35عضویت،  سابقۀنظر 

 9درصـد   35 سـال و  8تـا   5درصد بین  30سال،  4

 اند.بوده احمر هاللسال و بیشتر از آن عضو جمعیت 

هـاي داوطلبانـه،    از نظر عضویت فرد در سایر گـروه 

بسیج  درصد از اعضاي مورد بررسی عضو 72حدود 

عضویت در انجمن اسـالمی   ۀدرصد تجرب 11بودند، 

 اند.درصد نیز عضو خیریه بوده 14را داشتند و 

درصد پاسـخگویان از طریـق دوسـتان خـود بـا       48

 ۀواسـط  هبـ درصد اعضا نیـز   17 ،احمر هاللجمعیت 

پیگیـري و   بادرصد  13خود و  ةسایر اعضاي خانواد

بنــابراین  شخصــی بــا جمعیــت آشــنا شــدند. ۀعالقــ

ــوقا  ــانواده، مش ــتان و خ ــراي  دوس ــراد ب ــلی اف ن اص

ــد.  جمعیــتعضــویت در  ــین رســانهبودن هــاي از ب

نقـش   داوطلبـان درصد  46تبلیغاتی در جذب اعضا، 

برگـزاري  درصـد   30تر دانسـتند،  مـؤثر  را تلویزیون

سـایت   درصـد وب  6درصـد بروشـور،    13، همایش

(ماننـد   احمـر  هـالل ي ها فعالیتدرصد  5و  جمعیت

هـاي اجرایـی   ي ورزشی و مسابقات، برنامهها فعالیت

  دانستند. مؤثرسطح شهر) را 

در جــذب افــراد، برگــزاري  مــؤثراز دیگــر عوامــل 

 ییهـا  فعالیتهاي مورد عالقه براي اعضاست.  برنامه

هـاي  دیـدگان، آمـوزش کمـک   کمک به آسـیب مانند 

بـه   اولیه، کمک به محرومـان و نیازمنـدان و اردوهـا   

 داوطلبـان  ۀمورد عالق ،ها فعالیت بیش از سایر تیبتر

ترین عوامـل   افراد یکی از مهم انگیزةشناسایی  ند.بود

ي داوطلبانـه اسـت.   هـا  فعالیـت هـا و  گروه درجذب 

داوطلبـان بـراي   انگیـزة   ینتر مهم )1 جدول شمارة(

ــویت د ــتر جمععض ــالل ی ــر ه ــرکت در  ،احم ش

ــهاول يهــا آمــوزش کمــک يهــا کــالس  ) و6/79( ی

نسبت به فرهنـگ   یو اطالعات عموم یآگاه یشافزا

بــا هــدف  داوطلبــان یناســت. بنــابرا )2/77یمنــی (ا

ــادگیري ــش ی ــدوز و دان ــار يان ــیا ةدرب جــذب  یمن

چـون   یگريد هاي یزهانگ سپس. شوند یاحمر م هالل

کمـک بـه   )، 9/74(کمک به افراد مستمند و محـروم  

بـان  انگیزة عضویت داوطلو  )2/74یده (دیبافراد آس

ـ  یـا کسب درآمد  بوده است. آوردن فرصـت   دسـت  هب

پاســخگویان کمتــرین  یتدر عضــو )5/40( 1یشــغل

  اهمیت را داشته است.

                                                 
هاي نوروزي (براي امداد و هایی چون کمپاحمر براي فعالیت هالل 1

کند که این امر انگیزة عضویت الزحمه پرداخت می راهنمایی مسافران) حق

 برخی از افراد بوده است. 
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مندي فـرد  بهره ،از دیگر عوامل مؤثر در جذب اعضا

ــا احســاس  از مهــارت ــاز جمعیــت ی هــاي مــورد نی

پاســخگویان بــر ایــن درصــد  40توانمنــدي اســت. 

بـراي فعالیـت در    هـاي الزم  اعتقادند کـه از مهـارت  

 درصــد 35جمعیــت تــا حــد زیــادي برخوردارنــد، 

معتقدند تا حدي داراي توانایی و مهارت الزم هستند 

ــدان درصــد  26و  ــد کــه از مهــارت الزم چن معتقدن

احمـر در   اگرچـه جمعیـت هـالل    .برخوردار نیسـتند 

شود، اما هاي افراد را جویا می هنگام عضویت مهارت

اوم بـا داوطلـب و فقـدان    در نتیجه نبود ارتبـاط مـد  

ریزي صحیح براي استفاده از آن، بخش زیادي برنامه

 گذارد.از داوطلبان را براي فعالیت سرگردان باقی می

 يهـا  و فعالیـت  یفاز اهـداف، وظـا  آگاهی صـحیح  

از عوامـل تأثیرگـذار بـر     یکـی  احمـر  هـالل  یتجمع

 درصد 32دهد که ها نشان میست. یافتهجذب اعضا

شــان از اهــداف و وظــایف میــزان آگــاهیداوطلبــان 

درصـد   26 متوسط و درصد 42جمعیت تا حد زیاد، 

    بوده است. در حد کم یزن

در بخــش دیگــري از تحقیــق بــه عوامــل مــؤثر بــر  

پرداختـه شـده    احمـر  ماندگاري داوطلبـان در هـالل  

اسـت. در ایـن نوشـتار عوامـل مـؤثر بـر مانـدگاري        

گیـري  زان بهـره داوطلبان در قالب متغیرهایی چون می

هاي آنان، نحوة فعالیـت  جمعیت از توانایی و مهارت

فرد در جمعیت (نوع همراهـان)، میـزان رضـایت از    

جمعیت، میزان تعهـد بـه جمعیـت و میـزان هویـت      

  سازمانی سنجیده شده است.

  

  

  احمر هالل هاي داوطلبان از عضویت در جمعیت : انگیزه1جدول شمارة 

  )100تا  0میانگین (بین   انواع انگیزه

  6/79  هاي اولیه هاي آموزش کمک شرکت در کالس

  2/77  باالبردن میزان آگاهی نسبت به فرهنگ ایمنی

  3/75  پذیري کشور در مقابل سوانح اعتقاد به آسیب

  9/74  کمک به افراد مستمند و محروم

  2/74  حوادثدیده در سوانح یا  کمک به افراد آسیب

  9/69  هاي امدادي هیجان فعالیت

  1/67  مشاهده یا تجربه یک فاجعه یا حادثه

  5/66  سن و سال خودم ارتباط با افراد هم

  5/40  کسب درآمد یا فرصت شغلی در آینده
  

  

  : توصیف عوامل مؤثر بر ماندگاري1جدول شمارة 
 

ها گویه (درصد) کم (درصد) متوسط (درصد) زیاد   

 میزان اهمیت لباس و نشان براي ادامه فعالیت 3/29 5/15 2/55
  

 هویت سازمان
 میزان اهمیت داشتن کارت عضویت براي ادامه فعالیت 4/26 5/13 1/60

 اعضا  استفاده از توانمندي در جمعیت اعضاهاي  میزان استفاده از توانایی 46/2 6/25 2/28

 احمر هالل جمعیتافتخار کردن به عضویت در میزان  7/22 16 3/61
  

  

 تعهد سازمانی اعضا
 جمعیت اصول و ها ارزش بهي بندیامیزان پ 3/25 8/8 9/65

 احمر هالل جمعیتتمایل به ادامه فعالیت در  7/22 4/19 9/57
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  احمر میزان رضایت داوطلبان از جمعیت هالل :2 جدول شمارة

  (درصد) کم  (درصد) متوسط  (درصد) زیاد  ها گویه  ابعاد رضایت
  میانگین

  )100تا 0 ة(باز 

رضایت از 

  روابط سازمانی

  25  30  9/44  کارکنان بودن برخورد میزان صمیمانه

  9/24  27  1/48  برخورد سرگروه ةنحو و میزان صمیمت  58

  3/23  8/29  9/46  میزان صمیمانه بودن برخورد اعضاي گروه

  

رضایت از 

  گروه

  5/44  8/32  8/22  ها در گروه تعداد برنامه

56  

 گروه در ياستفاده سرگروه از نظر اعضا

  ها گیري تصمیم
3/44  4/29  3/26  

  8/23  3/29  9/36  ریزي و انسجام برنامه هاي گروه برنامهمیزان 

  5/42  6/25  9/31  هاي گروهمیزان مشارکت در تصمیم

  نظم سازمانی

 هايریزي و سازماندهی دقیق برنامه برنامه

  جمعیت
5/38  5/35  9/25  

54  
  9/28  2/32  9/38  ها به اعضا برنامه مناسبرسانی  اطالع

  6/40  6/29  9/29  جمعیتدست و پاگیربودن مقررات 

رضایت از 

ماهیت فعالیت 

  خود

  8/48  2/34  9/16  ها بودن فعالیت کننده میزان تکراري و کسل

51  
  6/25  8/35  7/38  فعالیت فرد با عالیق وي میزان تناسب

  1/28  6/34  3/37  هاي سازمان میزان شادابی و نشاط در فعالیت

  36  4/34  6/29  بودن وظایف براي فرد میزان شفاف

وضعیت 

  ساختمان
  50  3/33  7/32  34  ها میزان مناسب بودن ساختمان براي فعالیت

رضایت از 

سیستم 

  دهی پاداش

  6/37  4/29  33  از افراد شایسته گروهتقدیر میزان 

50  

  1/28  8/30  1/41  عدم تقدیر از فرد

 وجود فرصت مساوي براي ارتقا و پیشرفت

  اعضا 
8/32  5/31  6/35  

  2/27  8/30  42  تشویقیدر برنامه هاي فعال دعوت از افراد 

  3/45  7/20  34  ي اعضابازي در ارتقا پارتی

رضایت از 

  ها الزحمه حق

  7/47  6/32  8/19  هاالزحمه حقبودن  میزان عادالنه

  6/47  7/31  8/20  هاالزحمه حقشدن  میزان به موقع پرداخته  37

  6/50  9/22  5/26  هاالزحمه حقبودن  کم
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  : مدل نظري عوامل مؤثر بر ماندگاري داوطلبان1 شمارة شکل

  

 عضویت ۀسابق

 احساس تعهد ماندگاري

 استفاده از

 هاتوانمندي

 احساس

 رضایت

 میزان فراغت

 

 نحوة فعالیت سازمانیهویت 
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  داوطلبان يماندگار بر مؤثر عوامل ونیرگرس لیتحل جینتا: 4جدول شمارة 

  

  

درصـد داوطلبـان اذعـان     28 ،هـا یافتـه با توجـه بـه   

تـا   هاي فردي آنان در جمعیتاند که از توانایی داشته

درصـد   26که حالیشده است، دراستفاده  حد زیادي

هـاي آنـان اسـتفاده    معتقدند که تاحدودي از توانایی

بـر ایـن اعتقادنـد کـه     درصـد نیـز    24 شده اسـت و 

هـاي آنـان   توانمنـدي یا در حد کم از  جمعیت اصالً

درصد نیز بر این باورنـد کـه    22 استفاده کرده است.

اسـتفاده   اصـالً هـاي فـردي آنـان     جمعیت از توانایی

بررسی میزان اوقات فراغت اعضا نشان  نکرده است.

 5درصد داوطلبان کمتر از  42 داد که بیشتر آنها یعنی

درصـد   24انـد.  ساعت در هفته وقت فراغت داشـته 

درصـد داوطلبـان بـیش از     35ساعت و  10تا  5بین 

فعالیت  ةنحو ساعت در هفته وقت فراغت دارند. 10

، بـدین  شـد بررسـی   انهمراهـ نـوع  اعضا بر حسب 

درصد از اعضا به همراه حـداقل یکـی    42 تیب کهتر

شـرکت   احمـر  هـالل هـاي   از دوستان خود در برنامه

درصد بـه همـراه    12درصد به تنهایی و  46کنند. می

ــه    ــود در برنام ــانواده خ ــاي خ ــی از اعض ــاي یک ه

  کنند. مشارکت می احمر هالل

از نظـر میـزان احسـاس تعهـد داوطلبـان نسـبت بـه        

درصــد داوطلبــان میــزان  64، احمــر هــاللجمعیــت 

درصـد داوطلبـان در حـد     12تعهدشان در حد زیاد،

کـه  درصد در حد کم بوده است. چنـان  24متوسط و 

درصــد از داوطلبــان بــه عضــویت خــود در      61

درصد داوطلبان با این  66کنند. افتخار می احمر هالل

 »هـا و اصـول جمعیـت پایبنـدم    بـه ارزش «گویه که 

د داوطلبان تمایل زیـادي بـه   درص 58اند. موافق بوده

انــد. داشــته احمــر هــاللادامــه فعالیــت در جمعیــت 

 مدل رگرسیون
 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

t 
  سطح

 ضریب تأثیر خطاي استاندارد ضریب تأثیر معناداري

 109/0 608/1  673/2 299/4  مقدار ثابت

 002/0 137/3 167/0 021/0 064/0  ساعات فراغت

 167/0 384/1 075/0 671/0 929/0  جنسیت

 899/0 127/0 008/0 049/0 006/0  سن

 180/0 344/1 087/0 838/0 126/1  وضعیت تأهل

 233/0 -194/1 -063/0 302/0 361/0  میزان تحصیالت عضو

 038/0 084/2 120/0 095/0 198/0  سابقۀ عضویت

 129/0 520/1 108/0 423/0 642/0  به جمعیتشاخص تعهد 

 238/0 182/1 063/0 539/0 637/0  نحوة فعالیت در جمعیت (نوع همراه فرد)

 810/0 240/0 019/0 478/0 115/0  شاخص صمیمیت روابط سازمانی

 000/0 298/4 329/0 527/0 263/2  فعالیترضایت از ماهیت 

 213/0 248/1 094/0 499/0 622/0  شاخص رضایت از گروه عضویت

 036/0 101/2 124/0 329/0 691/0  هاالزحمهحقشاخص رضایت از 

 028/0 210/2 167/0 497/0 100/1  شاخص رضایت از پاداش

 884/0 146/0 011/0 484/0 071/0  شاخص رضایت از نظم سازمانی

 629/0 483/0 028/0 250/0 121/0  هاي فرد در جمعیت میزان استفاده از توانایی
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ــین  ــاز هــم حاضــرند   57همچن ــان ب درصــد داوطلب

را به عنوان یک فعالیت داوطلبانه انتخاب  احمر هالل

  )2 ة(جدول شمار .کنند

، در قالـب  احمـر  هـالل رضایت داوطلبان از جمعیت 

ویت، رضایت از روابط دورن سـازمانی، گـروه عضـ   

شان در حمیعت، نظـم سـازمانی و ...   ماهیت فعالیت

 دادمقادیر میانگین نشـان   ۀسنجیده شده است. مقایس

که بیشترین میزان رضایت داوطلبـان از روابـط درون   

بـا دیگـر   و سازمانی (روابـط بـا کارکنـان، سـرگروه     

پس از آن رضـایت از گـروه عضـویت     و اعضا) بود

بوده است (چرا که هر یک از افراد در گروه خاصـی  

شوند کـه داراي تقسـیم کـار و    در جمعیت عضو می

فعالیت مشخص است و افـراد هـر گـروه تعـامالت     

بیشتري با اعضاي خود دارد). کمترین میزان رضایت 

هاي پرداختی بوده اسـت. در  الزحمه داوطلبان از حق

درصد و در حد  51رضایت کلی از جمعیت مجموع 

  )3 ة(جدول شمار .متوسط بوده است

برحسب دفعات شـرکت   مورد بررسی ۀنمونعالوه  هب

 يعضـا بـه ا  در طـی مـاه،   یـت جمع يهـا  فعالیتدر 

 یـب ترت ینشدند. بد یمفعال و فعال تقس یمهن یرفعال،غ

 يهـا  از برنامـه  یـک  یچماه در هـ  یکه در ط ییاعضا

 یرفعـال غ ياعضـا  ومشارکت نداشـتند جـز   یتجمع

بـار در   دوتـا   یک ینکه ب یی. اعضااندشدهمحسوب 

فعال  یمهمشارکت دارند، ن یتجمع يها فعالیتماه در 

ـ  سه که ییو اعضا  يهـا  فعالیـت از آن در  یشبار و ب

فعال قـرار   ياعضا وجز، اند مشارکت داشته یتجمع

ـ  دراند.  گرفته ـ  ینب درصـد   38ی، مـورد بررسـ   ۀنمون

و فعـال   یمهدرصد ن 28 ،فعال ياعضا وداوطلبان جز

  .انداعضاي غیرفعال بوده ودرصد نیز جز 34

میـزان  فعـال و فعـال    تمامی اعضـاي غیرفعـال، نیمـه   

ــت.    ــه باالس ــط رو ب ــت متوس ــان از جمعی  رضایتش

چندان همچنین داوطلبان غیرفعال بر این اعتقادند که 

شـود.  گرفته نمیهاي آنها در جمعیت بهره از توانایی

ــان نیمــه ــد در حــد متوســط از   داوطلب ــال معتقدن فع

هاي آنها استفاده شده اسـت. داوطلبـان فعـال    توانایی

در حد متوسـط  هاي آنها نیز بیان کردند که از توانایی

  در جمعیت استفاده شده است.رو به باال 

    :از این قرارستنیز نتایج تحلیلی بررسی 

 ۀآنـان رابطـ   يمانـدگار  یزانسن داوطلبان و م بین -

هر چه سـن داوطلبـان کمتـر باشـد،      لذا، است یمنف

  1.دباش می یشترب یتآنان در جمع يماندگار یزانم

 يمانـدگار  یـزان داوطلبـان و م  تأهـل  یتوضع ینب -

 یـانگین رابطه وجود دارد. تفـاوت م  یتآنان در جمع

از آن  یها حـاک  و مجرد ها تأهلم ینب يماندگار یزانم

ـ    يمانـدگار  یزاناست که م از  یشداوطلبـان مجـرد ب

  است. تأهلداوطلبان م

 یـزان داوطلبـان و م  یالتتحصـ  یزانم ینب ینهمچن -

وجـود   يمعنـادار  ۀرابطـ  یـت آنان در جمع يماندگار

سـطوح   ینبـ  يمانـدگار  یـزان م یانگیندارد. تفاوت م

 يمانـدگار  یـزان که م دهد ینشان م یلیمختلف تحص

 یشب یپلمو فوق د یپلمد یالتبا تحص اعضاي یندر ب

  است. یلیسطوح تحص یراز سا

 یـزان داوطلبان و م هايییاستفاده از توانا یزانم ینب -

 يمثبـت معنـادار   ۀرابطـ  یـت آنان در جمع يماندگار

اسـتفاده از   یـزان معنا که هر چـه م  ینوجود دارد. بد

آنـان در   يمانـدگار  یـزان باشـد، م  یشـتر ب هـا  ییتوانا

  .خواهد بود یشترب یتجمع

                                                 
1

الزم به ذکر است در روابط همبستگی و علّی، متغیر میزان ماندگاري به  

 مشارکت در ماه) محاسبه شده است.صورت متغیر نسبی (برحسب دفعات 
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(دوستان، خـانواده یـا بـه تنهـایی)     نوع همراه  ینب -

آنهــا در  يمانــدگار یـزان هــا و م داوطلبـان در برنامــه 

 یـانگین وجود دارد. تفاوت م يمعنادار ۀرابط یتجمع

ها (به همـراه   مختلف حضور در برنامه يها گونه ینب

که به همراه  ی) داوطلبانییبه تنها یادوستان، خانواده 

 کنند، یشرکت م یتجمع يها دوستان خود در برنامه

  دارند. یشتريب يماندگار یزانم

ـ  ینهمچن - اوقـات فراغـت داوطلبـان و     یـزان م ینب

وجـود   یمثبت ۀرابط یتآنان در جمع يماندگار یزانم

 یشـتر اوقـات فراغـت داوطلبـان ب    یزاندارد. هر چه م

 یشـتر ب یـز ن جمعیـت آنـان در   يماندگار یزان، مباشد

  .است

 یتداوطلبـان از گـروه عضـو    یترضـا  یـزان م ینب -

و  یـت خود در جمع یتفعال یتاز ماه یترضاد، خو

مثبـت و معنـادار وجـود     ۀآنان رابطـ  يماندگار یزانم

که در  یتیمعنا که هر چه افراد از نوع فعال یندارد، بد

عضـو  در آن و از گروهی که  دهند یانجام م یتجمع

ــتند ــا ،هس ــتب یترض ــند، م  ريیش ــته باش ــزانداش  ی

  است. یشترب جمعیتآنان در  يماندگار

بین میزان رضایت داوطلبـان از جمعیـت و میـزان     -

مثبـت و   ۀرابطـ  احمـر  هـالل تعهد آنان بـه جمعیـت   

معناداري وجود دارد، بدین معنا کـه هـر چـه میـزان     

رضایت داوطلبان از جمعیت بیشتر باشد، میزان تعهد 

 تـأثیر ضـرایب   بیشـتر اسـت.  معیت آنان نسبت به ج

که از بـین متغیرهـاي    داده استنشان  نیز رگرسیونی

 سـابقۀ متغیر میزان ساعات فراغت و  5مورد بررسی، 

ــت در    ــت فعالی ــایت از ماهی ــزان رض ــویت، می عض

در ها الزحمهجمعیت، میزان رضایت از پاداش و حق

ــت   ــان در جمیع ــدگاري داوطلب ــأثیرمان ــت و  ت مثب

  )4 ةشمار (جدول .دنمعناداري دار

استاندارد شده متغیر میزان اوقات  تأثیرمقدار ضریب 

 سـابقۀ متغیر  تأثیراست، مقدار ضریب 167/0فراغت 

اسـت. همچنـین مقـدار ضـریب      12/0عضویت فرد 

در  رضــایت از ماهیــت فعالیــتمیــزان متغیــر  تــأثیر

متغیـر رضـایت از    تأثیراست. میزان  329/0جمعیت 

متغیـر   تـأثیر و مقـدار ضـریب    124/0هـا  الزحمهحق

 ۀاست. سایر متغیرهـا رابطـ   167/0رضایت از پاداش 

  معناداري نداشتند.

عضـویت فـرد    سـابقۀ بدین معنی که هرچه میزان  -

بیشتر باشد، میزان ماندگاري آنان در جمعیـت بیشـتر   

  خواهد بود.

 هرچه میزان اوقـات فراغـت اعضـا بیشـتر باشـد،      -

  عیت بیشتر خواهد بود.میزان ماندگاري آنان در جم

هر چه میزان رضایت فرد از ماهیت فعالیـت خـود    -

در جمعیت بیشتر باشـد، میـزان مانـدگاري آنـان در     

  جمعیت بیشتر خواهد بود.

جمعیـت   دهی پاداشهرچه میزان رضایت اعضا از  -

بیشتر باشد، میزان ماندگاري آنان در جمعیـت بیشـتر   

  خواهد بود.

 يهـا الزحمـه اعضـا از حـق  هر چه میزان رضایت  -

ــان در   ــدگاري آن ــزان مان جمعیــت بیشــتر باشــد، می

  جمعیت بیشتر خواهد بود.

متغیر میزان رضایت از ماهیـت   تأثیرمقدار ضریب  -

  فعالیت بیش از سایر متغیرها بوده است.

  گیري بحث و نتیجه

 اصــلی داوطلبــان از عضــویت در جمعیــت،  ةانگیــز

و  یـه اول يهـا  آمـوزش کمـک   يهاشرکت در کالس

الزم . اسـت  یمنیاطالعات در مورد فرهنگ ا یشافزا

بـه   یـه اول يهـا  کمـک  يهـا کـالس به ذکر است کـه  

افـراد بـه    واقـع در و شـود  یبرگزار م نیگارا ورتص
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 یـدا ورود پ یـت به جمع یگانخدمات را یافتدر دلیل

 احمـر  هـالل  یعد آموزشداوطلبان ب برايلذا  ،کنند یم

 یـت آن اهم یرخواهانـه داوطلبانـه و خ  یتفعالعد باز 

 يهـا  کمک يهاکالسگسترش  ینبنابرا .اردد یشتريب

فـراهم   را یواقعـ  يمناسب جذب اعضا يفضا ،یهاول

 یتم عضـو حسب اتفاق فـر برکه  ینه کسان( آورد می

هـاي عینـی    ارائه نمایش گیرد). یقرار م یارشاندر اخت

 در نهادهـاي مختلـف ماننـد   جمعیـت   يها فعالیتاز 

 هـا، ادارات و... برگزاري مانور در مـدارس، دانشـگاه  

فضاي مناسبی براي جذب اعضا به  به لحاظ تبلیغاتی

  کند. ایجاد می داوطلبانهآگاهانه و  ةشیو

کسـانی   لـب غانتایج بیانگر آن اسـت کـه داوطلبـان    

و در  شـته اي دایانـه جو مشـارکت  ۀیـ روحهستند کـه  

نیـز   ویژه بسیج هاي داوطلبانه بهدیگر نهادها و انجمن

 یـغ و تبل یجبسـ  هـاي یگـاه حضور در پاعضو هستند. 

 بســیج يبــه اعضــا جمعیــت يهــا اهــداف و برنامــه

طلـب   تواند در جذب اعضـاي فعـال و مشـارکت    می

 جمعیـت  يهـا  فعالیتاز  ی(البته برخ واقع شود مؤثر

و  سـت ا يکـار  يمـواز  یبه نـوع  یجو بس احمر هالل

 یشب یجدر بس یتعضو یالتو تسه یامزا یطور کل به

انتظـار آن   یـب ترت ینبد .است احمر هالل یتاز جمع

ــدگار یــزانکــه م رود ینمــ  یــتاعضــا در جمع يمان

  باشد). یجمانند بس احمر هالل

و بررسی  نهاي انجام شده با اعضا و مسئوالمصاحبه

نشـان داد   ،شعب مختلف مورد بررسی آمار اعضا در

اعضـاي مـورد نیـاز در جمعیـت      تعداد در جذب که

مشکلی وجود ندارد، بلکه مشکل اصـلی در شـیوه و   

که به نوعی مانـدگاري اعضـا    عضوگیري است نحوة

هـاي   فـرم  مـثالً . دهـد الشـعاع قـرار مـی    را نیز تحت

هـاي  در مناسـبت هـا   عضویت در کنار سایر فعالیـت 

مختلف، بدون هدف و بدون ارائـه توضـیحات الزم   

ي هـا  سـازمان شـود یـا ادارات و   توزیع میبین افراد 

گروهـی از کارکنـان خـود را بـه عضـویت       ،مختلف

عضـو از   که، این درحالیست آورنددر می احمر هالل

 ةشــیو کــهحــال آنعضــویت خــود اطالعــی نــدارد. 

اعضــا در  مانــدگاري لــزوممناســب بــراي جــذب و 

هاي آموزش  جمعیت، عضویت آگاهانه است. کالس

فرصت مناسبی اسـت بـراي آشـنایی    هاي اولیه کمک

جمعیـت   بیشتر اعضا با جمعیت، اهـداف و وظـایف  

توانند با شناخت و  که پس از آن افراد می احمر هالل

نیـز   هایافته آگاهی کافی و تمایل به عضویت درآیند.

ــی از    ؤم ــیش از نیم ــه ب ــت ک ــت اس ــن حقیق ــد ای ی

از اهداف و  شان یآگاه میزان مورد بررسی هاي نمونه

  .متوسط و کمتر از آن است یتجمع يها فعالیت

اعضـا اسـتفاده از    مانـدگاري مهم در جـذب و   ۀنکت

 گونهنیها در غالب ا برنامه یمو تنظ یدوست يها حلقه

جلـب   يبرا یمناسب یلپتانس تواند یروابط است که م

و  روابــط اجتمــاعی اعضــا داشــته باشــد.ي همکــار

هاي دوسـتی  اعضا در قالب شبکه پیوستگی اجتماعی

و خانوادگی نقش مهمی در جذب نیروهاي داوطلب 

 و تـر اجتمـاعی  طـور  به که افرادي زیرا دارد،جدید 

 بیشـتر  اند،خورده پیوند خود اجتماع به تررسمیرغی

 در یکـدیگر  بـا  مشـارکت  بـه  تمایل که دارد احتمال

  ]13[ .باشند داشته غیررسمی و رسمی هاي سازمان

 درمحقـق   ۀاز اعضا از جمله تجربـ  یمصاحبه با برخ

نشـان داد   احمـر  هـالل  جمعیت یتش درسال عضو 4

شـرکت   يبار بـرا  یک یحت یتعضو ةدور یکه در ط

 جمعیـت  يهـا  برنامه یااند  دعوت نشده ها فعالیتدر 

 ۀالزمـ  باید گفت که نشده است. یرسان به آنها اطالع

اي کــه بــه شــکل رســمی و ي داوطلبانــههــا فعالیــت



 زهرا بستان، حامد بخشی
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خود  ها د، این است که سازماننشوانجام می سازمانی

د، نو آنها را درگیر کن هافراد را براي فعالیت فراخواند

به سـازمان مراجعـه کننـد و    دائم خود نه اینکه افراد 

رسـانی مـنظم    اطـالع  نبـود هـا شـوند.   جویاي برنامه

 ییاحساس عدم کارانهایت در ها، و برنامه ها فعالیت

 داوطلبان تشدید خواهد کـرد. بودن را در  یرمفیدو غ

طلبـان نیـز اذعـان    وتوجهی از دا چنان که بخش قابل

هـاي آنـان اسـتفاده    داشتند کـه جمعیـت از توانـایی   

   کند. نمی

در بررسی عوامل ماندگاري، نتایج نیز نشـان داد کـه   

شان در جمعیت رضـایت  داوطلبان از ماهیت فعالیت

ماهیت فعالیت در ابعـاد مختلـف   ( اندچندانی نداشته

عالیق فرد، میزان شفاف بـودن  از جمله تناسب آن با 

کننده بـودن، میـزان    ، میزان تکراري و کسلها فعالیت

. )سـنجیده شـده اسـت    ها فعالیتشادابی و نشاط در 

ــا نظریــه هرزبــرگ کــه معتقــد اســت   ایــن نتیجــه ب

مندي آن است که کـار  یتترین صفت در رضا اساسی«

براي فرد مورد نظر از نظر شخصی جالـب  یت یا فعال

تابعی است  ،و خشنودي عضو ]12[ »دار باشدو معنی

انگیـز و   کـه تـالش   فعـالیتی از آن فعالیت یا محتواي 

به اعتقاد هرزبرگ خشنودي از ماهیت  محرك باشند.

فعالیت یکی از عوامل انگیزشـی اسـت کـه رضـایت     

دهـد.  و نارضایتی را کـاهش مـی   دادهافزایش  فرد را

در  داوطلبـان انگیـزش   موجبـات  آوردن براي فـراهم 

باید روي مسأله پیشرفت، شناخت و کسب  ،جمعیت

 کرد کهکید أشهرت، ماهیت کار و مسئولیت و رشد ت

هـاي درونـی   اینها موجب می شوند فـرد بـه پـاداش   

قدنــد از تمع فقــطنــه  داوطلبــانبیشــتر  .دســت یابــد

آنان تاکنون به طور شایسته تقدیر نشـده  ي ها فعالیت

که فرصت براي پیشرفت و  ، بلکه بر این باورنداست

بررسـی   .اعضا به طور یکسان فـراهم نیسـت   يارتقا

رگرسـیونی نیـز بیـانگر آن اسـت کـه       تـأثیر ضرایب 

 رضایت از ماهیـت فعالیـت  میزان متغیر  تأثیرضریب 

 ،سـت ا مؤثربیش از سایر متغیرها در ماندگاري اعضا 

 نداشـتن  ، سنخیتها فعالیتاما تکراري بودن محتواي 

کـاري بـا سـایر     آن با توانایی و عالیق اعضا، مـوازي 

نبـودن وظیفـه و    (از جمله بسیج)، مشخص ها سازمان

مسئولیت فرد در جمعیت سبب کاهش رضایت فـرد  

شود و در نتیجه تمایل چندانی بـه  از نوع فعالیت می

  .فعالیت نخواهد داشت ۀادام

  پیشنهادها

افزایش رضایت اعضا از ماهیت فعالیـت خـود    براي

ي جمعیــت از تنــوع و هــا فعالیــتهــا و بایــد برنامــه

ـ  بودهشادابی الزم برخوردار  بـودن آن   ۀ عملـی و جنب

یف و اافراد انتظار دارند وظـ  در واقع،ملموس باشد. 

نوع فعالیت مورد انتظار از آنـان شـفاف و مشـخص    

ي جمعیـت  هـا  فعالیـت باشد. نکتـه اساسـی در نـوع    

ــومی از جملــه شهرســتان احمــر هــالل ســازي  هــا، ب

تناسب آن با فرهنگ و مـردم آن شـهر و   و  ها فعالیت

  براساس بخشنامه اجرا نگردد. لزوماًمنطقه است و 

محقق در این پژوهش نشان داد که دسترسـی   ۀتجرب

اعضاست.  ةها یکی از مشکالت عمدبه دبیران کانون

ی مـنظم و  فهرسـت  ترین اطالعات یعنـی  حتی ابتدایی

  .1شعب وجود ندارد برخی روز از اعضا در به

که باید در دستور کار شـعب  جدي یکی از اقدامات 

وضـع  سـاالنۀ  بررسی  قرار گیرد، احمر هاللمختلف 

                                                 
مشاهدات محقق حاکی از آن است که شعب مختلف استان خراسان رضـوي  1

 فهرست کامل و منسجمی از همۀ اعضاي خـود (بـه جـز در شـعبه نیشـابور)     

ندارند و مشخصات تمـامی اعضـا بـه صـورت نـرم افـزاري موجـود نیسـت.         

هاي قط به شکل فرممشخصات اعضایی که چندسالی از عضویت آنها گذشته ف

  نویس ثبت شده است.  اولیه و دست



   استان خراسان رضوي احمر هالل تیجذب و ماندگاري داوطلبان جمع در مؤثر عواملبررسی 
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عالوه روز کردن وضعیت فعالیت آنهاست.  اعضا و به

خراسان رضوي باید بـراي   احمر هاللبراین جمعیت 

ي داشـته  ریزي جد ها برنامهنظارت بر شعب و کانون

رسـانی، برخـی از    اطـالع نظـارت و   نبـود  زیرا ،باشد

اسـت   پرواضـح  ها را به انحالل کشانده اسـت. کانون

جـذب و مانـدگاري   بخـش زیـادي از راهکارهـا در    

از اعضـا   داوطلبان به ارتقا و بهبود آگاهی و شناخت

ــداف و  ــتاه ــا فعالی ــته ــس از  ي جمعی ــیش و پ پ

در نتیجـه شـناخت صـحیح     .گـردد باز مـی عضویت 

 و شود میانتظارات اعضا از جمعیت واقعی است که 

ریــزي صــحیح  برنامــه نیــز بــا احمــر هــاللجمعیـت  

 جویانـه  مشـارکت  تتمـایال از  توانـد  مـی  هـا  فعالیت

اهـداف   در جهـت  به طور هدفمند و مداومداوطلب 

  مند شود.بهره خود

 سپاسگزاري

نویسندگان مقاله بدین طریق از تمامی کسانی کـه در  

انجام این مقاله به نحوي یـاري رسـاندند، قـدردانی    

  نمایند. می
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Background: The importance of attracting and retaining volunteers and people’ 

participation is such that all the efforts and activities of Red Crescent society defined 

based on. The present study investigates the effective factors of attracting and retaining 

volunteers in Red Crescent society of Khorasan Razavi province. 

Method: In this cross-sectional survey, 350 volunteers selected and studied among the 

branches of high potential, low potential, and semi-potential areas of Khorasan Razavi 

province Red Crescent society using stratified sampling. Data was gathered by using 

questionnaire. 

Findings: According to the findings, volunteers are attracting to Red Crescent society 

with the aim of learning about safety and first aid. Other effective factors to attract 

volunteers can be noted including having skills appropriate to Red Crescent society 

activities, oral advertising through friends, family members, media, and environmental 

advertising in order of importance. In addition, satisfaction of the nature and content of 

the activity has been the most important factor to maintain volunteers. It means that the 

happier and more transparent volunteers’ activities in terms of tasks description and in 

accordance with their interests will increase their durability. 

Conclusion: The results show that one of the key trends of development and social 

participation in community is to strengthen the motivation of volunteers. The main part of 

strategies in attracting and maintaining volunteers refers to promote and to improve 

members’ awareness and recognition of the goals and activities about RCs society before 

and after membership. However, with proper planning and knowledge, Red Crescent 

society would be able to utilize volunteers’ participatory tendencies purposefully and 

continuously in order to advance its goals.  

Keywords: attract, maintenance, volunteers, Red Crescent society of Khorasan Razavi 
province 
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