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  چكيده
 .آيند تا بتوانند مشاركت را به يك هنجار فرهنگي تبديل كنندهايي بر بايد در صدد راه ،رساني هاي امداد تشكل :مقدمه

نان براي عضويت در سازمان آموزان، دانشجويان و جوا جذب دانش درثر ؤبررسي عوامل م، مطالعه حاضرهدف از 
 .باشد مي جمعيت هالل احمرجوانان 

شهر تهران  جمعيت هالل احمرنفر عضو سازمان جوانان  381حجم نمونه شامل  مقطعيدر اين مطالعه  :ها روش
نفر در شاخه جوانان قرار  73نفر در شاخه دانشجويي و  88آموزي،  نفر در شاخه دانش 220كه از اين تعداد  هستند

اطالعات مورد نياز از طريق رجوع به اطالعات موجود، اطالعات ثانويه، مشاهده مستقيم، مصاحبه نيمه  .شتنداد
   .آوري شد متمركز و تكميل پرسشنامه جمع

تنوع  اقتصادي خانواده، - پايگاه اجتماعي ،جنس رساني با سن، هاي امداد ميزان تمايل به مشاركت در فعاليت :اه هيافت
حصول اطمينان نسبت به نتايج و پاداش حاصل از ، رضايت از عضويت از مشاركت، لپاداش حاص ،الگوهاي جذب

، افزايش ميزان آگاهي و اطالعات عمومي نسبت به فرهنگ ايمني و آمادگي ،احساس عدم كارآيي عضو، مشاركت
ر رساني مناسب د اطالع و، افزايش ميزان آگاهي از اهداف سازمان پذيري كشور در مقابل سوانح آسيب اعتقاد به

  .داشت معني داري خصوص لزوم مشاركت رابطه
در ارتباط است كه ي دمل متعداعوبا  ي امدادي به خصوص در سطوح جوانانها فعاليتمشاركت در  :گيري نتيجه

 . ثري در جذب و نگهداري اعضا باشدؤتواند كمك م مين هاي مسئوال ريزي در برنامهلزوم توجه به اين موارد 

  سازماندهي جذب،، مشاركتي امدادي، ها سازمان :لمات كليديك
  

  



 
 

  مقدمه 
در جوامعي كه فرهنگ مشاركتي قوي شكل گرفته و 
مشاركت به هنجار فرهنگي تبديل شده باشد، مشاركت 

 گيرد خودجوش، داوطلبانه و از پايين به باال شكل مي
ليكن در جوامع شهري ما كه مشاركت به هنجار . )1(

هاي خودجوش،  تبديل نشده است، تشكلفرهنگي 
 )2( داوطلبانه و از پايين به باال شكل نگرفته

گيرند  مي هايي كه بر اساس مشاركت شكل  سازمان
هايي بر  بايد در صدد راه ،رساني هاي امداد شكلمانند ت

تبديل هنجار فرهنگي يك به را مشاركت آيند تا بتوانند 
ثر بر مشاركت در ؤدر اين ميان شناخت عوامل م كنند،
به ترين ضروريات  جامعه و قشر هدفي از مهم هر

  ).3(است ارتقاي امر مشاركت  منظور
جمعيت توجه به آنچه گفته شد سازمان جوانان با 

ي ها به عنوان يكي از بزرگترين سازمان هالل احمر
بايد در روند مشاركتي و داوطلب محور كشور 

ن و عضوگيري و به عضويت درآوردن نوجوانا
جوانان و جلب مشاركت آنان در سه شاخه 

رفتارهاي  ؛آموزي، دانشجويي و جوانان دانش
مشاركتي را تشويق و تقويت نمايد و در تحقق هدف 
ترويج فرهنگ مشاركتي و تبديل مشاركت به هنجار 
فرهنگي هزينه الزم را تقبل نمايد و از اين طريق 

اركتي را هاي بالفعل مش هاي بالقوه و پتانسيل قابليت
به  ي و جوانانيآموزي، دانشجو دانش شاخهدر سه 

ترين مؤلفه سرمايه اجتماعي به فعل  عنوان مهم
يك «تحقق آرمان  .)5و4( درآورد و جامه عمل بپوشاند

در عرصه » آموزش ديده در هر خانوادهامدادگر نفر 
المنفعه در كشور ما كه در  امداد و نجات و امور عام

مستلزم  ،محيطي قرار دارد  زيستمعرض انواع سوانح 
رساني و جلب مشاركت  هاي امداد گيري تشكل شكل

آموزان، دانشجويان  ويژه دانش اقشار مختلف مردم به
ها به منظور مقابله با سوانح  و جوانان در اين تشكل

اين هدف  .)3( باشد زيست محيطي و بالياي طبيعي مي

و موانع يابد كه عوامل بازدارنده  هنگامي تحقق مي
هاي  موجود بر سر راه جلب مشاركت جوانان و قابليت

آموزان، دانشجويان و  بالقوه و بالفعل مشاركتي دانش
و با  شدهجوانان در عرصه امداد و نجات شناسايي 

هاي جهاني در خصوص  گيري از تجربه بهره
هاي  هاي جذب و نگهداري جوانان در تشكل شيوه

حاصل از انجام اين  هاي داوطلبانه امدادي و يافته
ها را به فرصت تبديل نمود و نظام  بررسي بتوان تهديد

آموزان، دانشجويان و  مطلوب عضوگيري دانش
 جمعيت هالل احمرجوانان را در سازمان جوانان 

را  ءكارهاي بهينه نگهداري اعضاهطراحي نمود و را
هدف اصلي از انجام  .ارائه نمود هالل احمردر جمعيت 
جذب  دربررسي عوامل مؤثر نيز  اين مطالعه

آموزان، دانشجويان و جوانان براي عضويت در  دانش
شهر تهران و  جمعيت هالل احمرسازمان جوانان 

آموزش امدادگر يك نفر «حركت به سوي تحقق آرمان 
  .باشد مي» ديده در هر خانواده

   ها روش
و  هاي بررسي اسنادي از روش مقطعي در اين مطالعه

جامعه آماري اين بررسي شامل . فاده شداست پيمايشي
آموزان، دانشجويان و جوانان عضو و غير  كليه دانش

شهر تهران  جمعيت هالل احمرعضو سازمان جوانان 
بر اساس آمار موجود تعداد اعضا سازمان  .دبو

 1383شهر تهران در سال  جمعيت هالل احمرجوانان 
نفر در  30000نفر بود كه از اين تعداد  52000بالغ بر 

نفر در شاخه دانشجويي  10000آموزي،  شاخه دانش
بر . نفر در شاخه جوانان عضويت داشتند 12000و 

  381شامل  حجم نمونه اساس جدول آماري مورگان،
، نفر 220آموزي در شاخه دانشكه تعيين گرديد  نفر

در در شاخه  نفر 88نفر و  73در شاخه دانشجويي
مورد نياز در اين  اطالعات. بررسي شدندجوانان 

بررسي از طريق رجوع به اطالعات موجود، اطالعات 
ثانويه، مشاهده مستقيم، مصاحبه نيمه متمركز و 



 
 

سه براي اين منظور . آوري شد تكميل پرسشنامه جمع
پرسشنامه شاخه «نوع پرسشنامه تحت عناوين 

و » پرسشنامه شاخه دانشجويي«، »آموزي دانش
جمعيت مان جوانان ساز» پرسشنامه شاخه جوان«

طراحي و به منظور حصول اطمينان از  هالل احمر
 ،هاي مطرح شده ها و گويه اعتبار و روايي پرسش

گانه از طريق مصاحبه با تعدادي  هاي چهار پرسشنامه
از اعضاي جامعه نمونه مورد آزمون قرار گرفت و 

درخصوص هر چهار پرسشنامه ضريب آلفاي گرانباخ 
  .به گرديدمحاس81/0بيشتر از 

اطالعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه پس از 
كدگذاري وارد كامپيوتر شد و با استفاده از مجموعه 

 .گرديد پردازش (SPSS)آماري براي علوم اجتماعي 
 قالبتوزيع فراواني و درصد متغيرهاي مورد نظر در 

هاي آماري نظير مد  جداول يك بعدي و با شاخص
اف معيار و مانند آن نمايش داده ، ميانگين، انحر)نما(

ها نيز با توجه به ماهيت  در آزمون فرضيه .شد
متغيرهاي مطرح شده از آزمون كاي اسكوار و ضريب 

  .گرديدپيرسون استفاده 
  اه هيافت

 توصيفي   - 1
  تركيب سني   -1-1

آموزان عضو سازمان جوانان  در تركيب سني دانش
گروه سني تا ، باالترين درصد به جمعيت هالل احمر

ترين آن به گروه سني  درصد و پايين 75سال با  18
در . درصد اختصاص دارد 25سال، با  22تا  19

تركيب سني دانشجويان عضو سازمان جوانان 
تا  19باالترين نسبت به گروه سني  جمعيت هالل احمر

ترين آن به گروه سني  درصد و پايين 9/65سال با  22
علق داشت و در تركيب درصد ت 3/2سال با  18تا 

سني اعضاي كانون جوانان نيز باالترين نسبت به 
ترين  درصد و پايين 3/60سال با  22تا  19گروه سني 

درصد  5/5سال با  30تا  27آن به گروه سني 
  .اختصاص دارد

  

  جنسيتي تركيب  - 2- 1
آموزان مرد و  بالغ بر نيمي از دانش، در تركيب جنسي

ر شاخه دانشجويي نيز د. باشند درصد زن مي 50
درصد زن بوده و  50نيمي از دانشجويان مرد و 

درصد جوانان مرد و  3/49باالخره در شاخه جوانان 
  .زن بودنددرصد  7/50
  تحصيالت  - 3- 1

درصد  7/22آموزي ميزان تحصيل  در شاخه دانش
درصد دوره  3/42آموزان نمونه دوره راهنمايي،  دانش

پيش دانشگاهي درصد در دوره  35متوسطه و 
در شاخه دانشجويي نيز ميزان تحصيل  .باشد مي

درصد  58درصد دانشجويان نمونه كارداني،  5/37
 باشد درصد كارشناسي ارشد مي 5/4كارشناسي و 

درصد اعضاي  8/6در شاخه جوانان ميزان تحصيل 
 7/39كمتر از ديپلم،  ،كانون جوانان مورد مصاحبه

 22فوق ديپلم،  درصد 8/28درصد ديپلم متوسطه، 
درصد باالتر از ليسانس  7/2درصد ليسانس و 

  .باشد مي
  
  اقتصادي والدين  - پايگاه اجتماعي - 4- 1

آموزي  آموزان شاخه دانش درصد والدين دانش 50
 6/43پايين، اقتصادي والدين  - داراي پايگاه اجتماعي
پايگاه  .بوددرصد باال  4/6درصد متوسط و 

درصد دانشجويان  58 اقتصادي والدين - اجتماعي
درصد متوسط و  8/39عضو شاخه دانشجويي پايين، 

اقتصادي والدين  - درصد باال و پايگاه اجتماعي 2/2
جمعيت جوانان عضو كانون جوانان سازمان جوانان 

درصد متوسط و  4/38درصد پايين،  5/57 هالل احمر
  .بود درصد باال 1/4
  طريقه عضويت  - 5- 1

آموزان در سازمان  انشمهمترين طريقه عضويت د
از طريق دوستان عضو در  جمعيت هالل احمرجوانان 

. اند درصد به آن اشاره كرده 1/44سازمان بود كه 
مهمترين طريقه عضويت دانشجويان نمونه در 

از طريق دانشگاه  جمعيت هالل احمرسازمان جوانان 



 
 

درصد و مهمترين شيوه عضويت  4/49بود كه 
از  جمعيت هالل احمران جوانان در سازمان جوان

 3/49طريق دوستان عضو در سازمان بوده كه 
  .اند درصد جوانان به آن اشاره كرده

بيش از نيمي از دانشجويان نمونه سازمان جوانان 
قبالً در شاخه ) درصد 1/51( جمعيت هالل احمر

درصد بقيه طي  9/48آموزي عضويت داشته و  دانش
خه دوره تحصيل در دوره متوسطه در شا

 جمعيت هالل احمرآموزي سازمان جوانان  دانش
درصد اعضاي كانون  6/35بالغ بر . اند عضويت نداشته

آموزي  دانشدانشجويي و  هاي شاخهجوانان در 
درصد جوانان سابقه  4/64اند و  عضويت داشته

آموزي و دانشجويي  هاي دانش عضويت در شاخه
مورد  اغلب اعضاي كانون جوانان .داشتندنسازمان را 

طي تحصيل در دوره متوسطه ) درصد 2/69(مصاحبه 
درصد بقيه در شاخه  8/30آموزي و  در شاخه دانش

 جمعيت هالل احمردانشجويي سازمان جوانان 
  .اند عضويت داشته

  مدت عضويت - 6- 1
آموزي  درصد اعضا در شاخه دانش 6/68مدت عضويت 

در . باشد سال مي 4تا  3درصد  4/31سال و  2تا  1
 2تا  1درصد اعضاء  92خه دانشجويي مدت عضويت شا

باشد و باالخره مدت  سال مي 4تا  3درصد  8سال و 
درصد اعضاي گروه تجربي در شاخه  3/49عضويت 

 8/17سال و  4تا  3درصد  9/32سال،  2تا  1جوانان 
  . باشد سال مي 4درصد بيشتر از 

  مندي ميزان عالقه - 7- 1
آموزان نمونه  دانشدرصد  6/98مندي  ميزان عالقه

و مشاركت  جمعيت هالل احمرعضو سازمان جوانان 
المنفعه طي  هاي بشر دوستانه، امدادي و عام فعاليت در

 جمعيت هالل احمرآموزي  مدتي كه در شاخه دانش
اين نسبت در شاخه . عضويت دارند افزايش يافته است

درصد و در شاخه جوانان نيز به  100دانشجويي به 
مندتر  مهمترين علت عالقه. رسيده است درصد 5/94

آموزان، دانشجويان و جوانان طي مدت  شدن دانش

آموزي، دانشجويي و  هاي دانش عضويت در شاخه
آشنايي با اهداف و وظايف جمعيت «كانون جوانان 

شده  هاي داده درصد از پاسخ 2/35بوده » هالل احمر
درصد در شاخه  2/34آموزي،  در شاخه دانش

درصد در كانون جوانان به آن  3/35ي، دانشجوي
  .اختصاص دارد

 تحليلي  -  - 2
 ،)d.f ,57/21 =x2= 9( دهد كه بين سن  ها نشان مي يافته

 -، پايگاه اجتماعيd.f , 8/24 =(x2= 3(جنس 
، رضايت از )d.f , 76/15 =x2=6(اقتصادي اعضاء 

 جمعيت هالل احمرعضويت در سازمان جوانان 
)3=d.f  34/24و =x2 (خواهي سازمان جوانان  ، نظر

هاي  از اعضا در خصوص فعاليت جمعيت هالل احمر
، دريافت پاداش پس )x2= 57/10و   d.f=1(سازمان 

و  d.f=3(هاي امدادي  از مشاركت عضو در فعاليت
30/80 =x2(هاي  آنان به مشاركت در فعاليت ، و تمايل

  .داري وجود دارد رساني رابطه و همبستگي معني امداد
انگيخته اعضاي  درضمن، بين جلب مشاركت خود

هاي  در فعاليت جمعيت هالل احمرسازمان جوانان 
و افزايش سطح ) x2= 25/11؛  d.f=3(رساني  امداد

رابطه و  هالل احمرسرمايه اجتماعي در جمعيت 
  .دارد دهمبستگي معنايي وجو

  
  همچنين تأثير ناچيز بودن پاداش حاصل از مشاركت 

هاي داوطلبانه  ايل به مشاركت در تشكلدر كاهش تم
رساني، كاهش ميزان مشاركت اعضاي سازمان  امداد

در صورت اطمينان از  جمعيت هالل احمرجوانان 
رساني به نحو مطلوب بدون  هاي امداد انجام فعاليت

مشاركت پاسخگو در جدول شماره يك نشان داده 
  .شده است

ذب و به به عالوه تأثير تنوع بخشيدن به الگوي ج
عضويت درآوردن جوانان داوطلب عضويت در 

و احتمال افزايش  جمعيت هالل احمرسازمان جوانان 
خواهي سازمان  عضوگيري در سازمان، تأثير نظر

هاي  در خصوص فعاليت جمعيت هالل احمرجوانان 



 
 

خود در افزايش احتمال نگهداري اعضا در سازمان، 
سبت به تأثير افزايش آگاهي و اطالعات عمومي ن

ايمني و آمادگي در برابر بالياي طبيعي در  فرهنگ 
جمعيت هالل داوطلبان در سازمان جوانان  عضويت

پذيري كشور در مقابل  ، تأثير اعتقاد به آسيباحمر
طبيعي، در جذب و نگهداري  سوانح و بالياي

جوانان در سازمان ان و آموزان، دانشجوي دانش
رساني مناسب  طالع، تأثير اجمعيت هالل احمرجوانان 

هاي داوطلبانه  در خصوص لزوم مشاركت  در تشكل
امدادي در افزايش عضوگيري در سازمان جوانان 

نشان داده شده  2در جدول شماره  جمعيت هالل احمر
  .است

  

  هالل احمرعوامل موثر بر ريزش اعضاي سازمان جوانان جمعيت  - 1جدول شماره 

  
  جمعيت هالل احمرعوامل موثر بر افزايش عضوگيري سازمان جوانان  - 2جدول شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمع  جوانان  دانشجويي آموزي دانش  )پاسخ مثبت ( متغيير 
تأثير ناچيز بودن پاداش

  درصد /تعداد
140 

6/63 
57  

8/64 
50  

5/68 
247  

8/64 
  تأثير عدم حصول اطمينان

  درصد/تعداد
175  

5/79 
62  

5/70 
59  

8/80 
296  

7/77 
  آيي تأثير احساس عدم كار

  درصد/تعداد
127  

7/57 
36  

9/40 
34  

6/46 
197  

7/51 
  مطلوب رساني عدم اطمينان از امداد

  درصد/تعداد
126  

3/57 
46  

3/52 
32  

8/43 
204  

5/53 

 جمع جوانان دانشجويي آموزي دانش  )پاسخ مثبت ( متغيير 

 تنوع بخشيدن به الگوي جذب
  درصد /تعداد

    171  
7/97 

70  
3/93 

53  
100 

294  
3/96 

 خواهي ير نظرتأث
  درصد/تعداد

198  
90 

75  
2/85 

67  
8/91 

340  
2/89 

  تأثير افزايش اطالعات
  درصد/تعداد

183  
2/83 

76  
4/86 

66  
4/90 

325  
3/85 

  پذيري كشورتأثير اعتقاد به آسيب
  درصد/تعداد

199  
5/90 

79  
8/89 

68  
2/93 

346  
8/90 

 رساني مناسب تأثير اطالع
  درصد/تعداد

181  
3/82 

82  
2/93 

63  
3/86 

326  
6/85 



  بحث  
ــاركت در     ــه مش ــل ب ــزان تماي ــه حاضــر، مي در مطالع

ــت ــداد فعالي ــاي ام ــا ســن،  ه ــاه ، جــنس رســاني ب پايگ
ــاعي ــه    -اجتم ــيدن ب ــوع بخش ــانواده، تن ــادي خ اقتص

رضـايت از   پاداش حاصله از مشاركت،، الگوهاي جذب
ه نتـايج و پـاداش   حصول اطمينـان نسـبت بـ   ، عضويت

 ،احســاس عــدم كــارآيي عضــومشــاركت،  حاصــله از
افزايش ميـزان آگـاهي و اطالعـات عمـومي نسـبت بـه       

  پذيري كشور  اعتقاد به آسيب، فرهنگ ايمني و آمادگي
ــزان آگــاهي از اهــداف   ــزايش مي در مقابــل ســوانح، اف

رسـاني   و اطـالع  جمعيـت هـالل احمـر   سازمان جوانان 
  .مناسب در خصوص لزوم مشاركت رابطه داشت

تـوان بـه    مـي  عوامـل مـؤثر بـر مشـاركت     درخصوص 
     هـاي يـك مطالعـه كيفـي كـه توسـط رمضـاني و        يافته
 هــالل احمــرالــديني در بــين داوطلبــان جمعيــت  عــالء

  .جمهوري اسالمي ايران انجام شد، اشاره كرد
اين مطالعه نشان داد كه داوطلبان فعال نگـاه   هاي يافته
اري جلسات ها برگز آن. گرايانه به مشاركت دارند غايت

گروهي را عامـل مهمـي بـراي غلبـه بـر احسـاس بـي        
داوطلبان غيرفعال رويكـرد ابـزاري   . ستنددان قدرتي مي

سازي  به مشاركت دارند و براي افزايش اعتماد، شفاف
  . )6( نمودند را مطرح

هاي اخير در خصوص عوامـل مـؤثر    همچنين در سال
جمعيـت  در جذب و نگهداري اعضاي سازمان جوانـان  

هاي شهركرد،  در استان گيالن و شهرستان ل احمرهال
بانه، بردسير، آران و بيدگل مطالعاتي انجام گرفته كـه  

جمعيـت  هـاي   آگاهي از اهداف و فعاليـت  دهد مينشان 
گيـري از تبليغـات در جـذب جوانـان      ، بهـره هالل احمر

هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي بـا      ارزيابي، تناسـب برنامـه  
ــزان م  ــان و ميـ ــق جوانـ ــان در  عاليـ ــاركت جوانـ شـ

 .شـود  ها موجب تداوم همكاري آنـان مـي   گيري تصميم
برگـزاري  و  همچنين نحوه ارتبـاط اعضـاء بـا يكـديگر    

 .بسيار موثر استهاي تفريحي در جذب جوانان  برنامه
هاي جوانان و  ها و سليقه بين توجه به تواناييهمچنين 

المنفعـه در   هـاي امـدادي و عـام    جذب آنـان در برنامـه  
ترين  مهماما  .داري وجود دارد ارتباط معنينيز ت جمعي
هاي عضو و  بررسي الگو و شيوهمطالعه حاضر، وجه 

ــان، ســبب   دانــشجــذب  آمــوزان، دانشــجويان و جوان
شناسي و شناخت علل دفع و ريزش اعضاي سـازمان  

خواهي از اعضاء  نظر تأثير، جمعيت هالل احمرجوانان 
ازمان و باالخره در افزايش ميزان مشاركت آنان در س

ايش در افـز  جمعيت هـالل احمـر  نقش سازمان جوانان 
  .باشد سطح سرمايه اجتماعي مي

نشان داد كه اگر اعضاي سازمان نتايج مطالعه حاضر 
در ارزشيابي خـود متوجـه    جمعيت هالل احمرجوانان 

رسـاني   هاي امـداد  شوند كه پاداش مشاركت در فعاليت
از  جمعيت هالل احمرن المنفعه در سازمان جوانا و عام

ها كمتر است احتمال ريزش و دفع  پاداش ساير فعاليت
افـزايش   جمعيـت هـالل احمـر   جوانان آنان از سازمان 

تئـوري مشـاركت اجتمـاعي     يابد، كه ايـن يافتـه بـا    مي
  ).7( رابرت دال همخواني دارد

 همچنين مشخص شد كه با حصول اطمينان نسـبت بـه  
هــاي  كت در فعاليــتنتــايج و پــاداش حاصــل از مشــار

رساني احتمال ريزش اعضاء از سازمان جوانـان   امداد
طـور اگـر    يابـد و همـين   كاهش مـي  جمعيت هالل احمر

معتقـد   جمعيـت هـالل احمـر   اعضاي سازمان جوانـان  
رسـاني و   هاي امداد باشند كه مشاركت آنان در فعاليت

احتمـال   ؛تواند منشاء تغيير باشـد  المنفعه نمي امور عام
 جمعيـت هـالل احمـر   آنان از سـازمان جوانـان   ريزش 

يابد و باالخره مشخص شد كه اگر اعضاي  افزايش مي
اطمينـان داشـته    جمعيـت هـالل احمـر   سازمان جوانان 

رساني  هاي امداد باشند كه بدون مشاركت آنان، فعاليت
ميزان مشاركت آنان در  ،گيرد مي به نحو مطلوب انجام 

. يابـد  المنفعه كاهش مـي  هاي امدادي و امور عام فعاليت
ــاعي    ــوري مشــاركت اجتم ــب براســاس تئ ــدين ترتي ب

اطمينـان از   تـأثير رفتار مشـاركتي تحـت   » رابرت دال«
نتيجه و پاداش حاصـل از مشـاركت، بـا ارزش بـودن     
نتايج و پاداش حاصله از مشاركت، احساس كارآيي و 

  .)7( گردد منشأ تغيير بودن تقويت مي



 
 

پـاداش   حاضر نشان داد كه  اي مطالعهه ههمچنين يافت
موجب تقويت رفتار شـده و اگـر مشـاركت داوطلبانـه     

در  جمعيــت هــالل احمــر  عضــو ســازمان جوانــان   
پـاداش  بـا  المنفعـه   رساني و امور عام هاي امداد فعاليت

انگيختـه وي   احتمال تكرار مشاركت خـود  همراه باشد،
. دياب المنفعه افزايش مي رساني و عام در فعاليتهاي امداد

هـا رفتارهـايي را از    عقيـده دارد كـه انسـان   نيز هومنز 
اي براي آنها  دهند كه نتايج پاداش دهنده خود بروز مي
تئوري مبادلـه  » موفقيت«بر اساس قضيه . داشته باشد

زنـد   اگر رفتاري كـه از فـرد سـر مـي     ؛اجتماعي هومنز
احتمـال تكـرار آن رفتـار افـزايش      ؛پاداش دريافت كنـد 

ساس اين يافتـه بـه منظـور تقويـت رفتـار      بر ا. يابد مي
جويانــه در بــين اعضــاي ســازمان جوانــان   مشــاركت

ــر  ــالل احم ــت ه ــه اعضــا جمعي ــد ب ــام  ، باي ــراي انج ب
المنفعـه پـاداش    رسـاني و امـور عـام    هاي امـداد  فعاليت

  .مناسب داد
خـواهي از   نظـر  تـأثير هاي مهم بررسي ما  يكي از يافته

هـاي سـازمان    هها و برنامـ  اعضاء در خصوص فعاليت
حاصـل  يافتـه  . باشـد  مـي  جمعيت هـالل احمـر  جوانان 

احتمـال نگهـداري    ؛خـواهي از اعضـا   نشان داد كه نظر
ــازمان     ــان را از س ــزش آن ــوگيري از ري ــا و جل اعض

  .دهد افزايش مي جمعيت هالل احمرجوانان 
بـه   1980دهـد كـه از دهـه     هاي جهاني نشان مي تجربه

رويكرد «اي به  فزايندههاي توسعه توجه  بعد در برنامه
تا جايي كه در ادبيات جديد توسعه بـا   شده» مشاركتي

بـه  » مـردم «توجه به اهميت نقـش مـردم در جامعـه از    
شود و اصـطالح   عنوان ثروت واقعي هر جامعه ياد مي

نيز ناظر بـه نقـش   » توسعه از پايين به باال«تخصصي 
 يكي از .)9( دشبا مشاركتي مردم در فرآيند توسعه مي

مشاركت بر «هاي توسعه  هاي مشاركت در برنامه گونه
در ايــن روش . اســت» خــواهي مبنــاي مشــورت و نظــر

ــي   ــرار م ــورد مشــورت ق ــردم م ــاركت، م ــد،  مش گيرن
ــا      ــوع جوي ــاره موض ــردم را درب ــر م ــارگزاران نظ ك

ها توسـط عـامالن خـارجي     حل شوند، مسايل و راه مي
ح ولي ممكن است براي اصال ؛شود تعريف و تعيين مي

. هاي آنها استفاده شـود  اشكاالت از نظر مردم و پاسخ
كننـد كـه در    در اين نوع مشاركت مـردم احسـاس مـي   

و بـر همـين اسـاس     هستندها مؤثر  گيري روند تصميم
  .)10( نمايند مشاركت مي

يكــي از الزامــات توســعه پايــدار مشــاركت و حضــور 
هـاي مختلـف    مؤثر، منظم و قانونمند مـردم در عرصـه  

هـــاي  مشـــاركت داوطلبانـــه در فعاليـــت. دباشـــ مـــي
هـاي   المنفعـه يكـي از شـاخص    رساني و امور عام امداد

فوكويامـا،  . رود مهم سـرمايه اجتمـاعي بـه شـمار مـي     
سرمايه اجتمـاعي را توانـايي افـراد بـراي همكـاري و      

هاي سرمايه اجتماعي  و نظريه كند ميمشاركت تعريف 
  .)11(د دارندهاي داوطلبانه تأكي ها و تشكل بر انجمن

نشـان داد كـه بـا    اي ديگر از اين مطالعـه   همچنين يافته
جذب، نگهداري و جلب مشـاركت داوطلبانـه اعضـا در    

سـطح سـرمايه    جمعيـت هـالل احمـر   سازمان جوانان 
ــت   ــاعي در جمعي ــر اجتم ــالل احم ــد   ه ــزايش خواه اف

  سرمايه اجتماعي به اعتقـاد پيـر بورديـو حاصـل    .يافت
الفعلي است كـه ناشـي از شـبكه    اجمع منابع بالقوه و ب

شده بين افراد و بـه عبـارت    ينهبادوامي از روابط نهاد
بـه اعتقـاد وي   . باشد تر عضويت در يك گروه مي ساده

اثربخشي سرمايه اجتمـاعي بـه عضـويت در      ايجاد و
  .)12( يك گروه اجتماعي بستگي دارد

هاي جذب جوانان بـراي عضـويت در    در خصوص راه
ذكـر ايـن نكتـه     جمعيـت هـالل احمـر   سازمان جوانـان  

ضرورت دارد كه در جـوامعي كـه فرهنـگ مشـاركتي     
قوي شكل گرفته و مشاركت به هنجار فرهنگـي تبـديل   
ــه،     ــوش، داوطلبانـ ــاركت خودجـ ــد، مشـ ــده باشـ شـ

لـيكن  . گيـرد  شكل مـي » از پايين به باال«انگيخته و  خود
در جوامع شهري  كشـور مـا كـه مشـاركت هنـوز بـه       

از «رساني  هاي امداد تبديل نشده، تشكلهنجار فرهنگي 
تبـديل   بـراي مناسـب را   يبايـد بسـتر   » باال بـه پـايين  

بـراي  . )13( مشاركت به هنجار فرهنگي فـراهم نماينـد  
رسـاني   هاي امداد اين منظور لزوم مشاركت در فعاليت

پذيري  المنفعه بايد از طريق نهادهاي جامعه و امور عام
هاي گروهي به كودك،  انهمانند خانواده، مدرسه و رس



 
 

هاي گروهي با ارائه  رسانه. نوجوان و جوان انتقال يابد
هاي مناسب در خصوص ضـرورت و   مطالب و برنامه

تواننـد   رسـاني مـي   هاي امداد لزوم مشاركت در فعاليت
و  كننـد نقش آموزشـي خـود را بـه نحـو مطلـوب ايفـا       
 المنفعـه  هنجارهاي مرتبط با امداد و نجات و امور عـام 

بايــد همچنــين  .و تــرويج نماينــد ببرنــدهــا  را بــه خانــه
المنفعـه   هنجارهاي مرتبط با امداد و نجات و امور عـام 

هاي ابتدايي، راهنمايي،  ريزي درسي دوره را در برنامه
بـــدين معنـــا كـــه . متوســـطه و عـــالي لحـــاظ نمـــود

ــش ــا   دان ــايي ب ــدايي و راهنم ــاطع ابت ــوزان را در مق آم
هـاي سـازمان جوانـان     عاليـت اصول، مفاهيم، اهداف، ف

هـاي   و لـزوم مشـاركت در فعاليـت    جمعيت هالل احمر
رســاني و بشردوســتانه آشــنا نمــود و در دوره  امــداد

آموزان و دانشجويان  متوسطه و عالي همه ساله دانش
آموزي  هاي دانش هاي نظري و عملي شاخه در آموزش

 جمعيــت هــالل احمــرو دانشــجويي ســازمان جوانــان 
و دروس اجبــاري نظــري و عملــي    شــركت نمــوده 

را در دوره متوســطه و عــالي  »جمعيــت هــالل احمــر«
و طي دوران تحصـيل در مقـاطع متوسـطه و    بگذرانند 

عضـو  آموزي و دانشـجويي   هاي دانش عالي در شاخه

آموز، دانشجو و كانون  همچنين اگر عضو دانش. شوند
جوانان احساس كارآيي نموده و مشاركت خـود را در  

رساني سازمان مـؤثر ارزيـابي نمايـد     هاي امداد فعاليت
احتمــال ريــزش وي از عضــويت در ســازمان جوانــان 

بــه ميـزان قابــل تـوجهي كــاهش    جمعيـت هــالل احمـر  
آمـوز، دانشـجو و    يابد و باالخره اگـر عضـو دانـش    مي

ــت    ــان جمعي ــانون جوان ــر ك ــالل احم ــايج و   ه ــه نت ب
ــاداش ــت    پ ــاركت در فعالي ــل از مش ــاي حاص ــاي  ه ه

احتمال نگهداري وي  ؛ساني اطمينان داشته باشدر امداد
  .يابد افزايش مي جمعيت هالل احمردر سازمان جوانان 

ها اعضا بايد پاداشي كـه از مشـاركت در    عالوه بر اين
جمعيـت  رساني در سـازمان جوانـان    هاي امداد فعاليت

آورند بيشتر از پاداش حاصـله   به دست مي هالل احمر
با كارآمد نمودن نظام تشويق . ها باشد از ساير فعاليت

بـر   جمعيـت هـالل احمـر   و تنبيه در سـازمان جوانـان   
حســب اقتضــائات درون جمعيتــي و منــابع و امكانــات 
موجــود و در نظــر گــرفتن پــاداش مناســب بــراي      

هاي داوطلبانه اعضا، انگيزه ماندگاري اعضاء  مشاركت
و مشـاركت در   جمعيت هالل احمردر سازمان جوانان 

  .يابد المنفعه افزايش مي رساني و عام اي امداده فعاليت
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