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 :چكيده
يكي از اركان تحقق رسالت هاي سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر، جذب و نگهداري نيروي انساني  :مقدمه

بر همين . مهم به نحو مطلوبي تحقق يابد بنابراين الزم است تدابيري انديشيد تا اين ،داوطلب كارآمد و موثر بوده
نگهداري گروههاي مردمي داوطلب ارائه خدمات  اساس، هدف اصلي اين پژوهش شناسايي عوامل مؤثر برجذب و

  . مي باشد داوطلبانه درجمعيت هالل احمر شهر تهران
هالل احمر شهر تهران  سال سن در جمعيت 29جامعه آماري شامل اعضا و گروههاي داوطلب مردمي باالي  :ها روش
و  نمونه گيري طبقه بندي شدهاعضاي جامعه، از روش  بودن همگننابا توجه به . نفر مي باشد 1800كه حدودا  ،است

نفر انتخاب شدند كه پس از جمع آوري داده ها، با توجه به اهداف و ماهيت تحقيق از روش تحليل  317جدول مورگان 
  .امه ها استفاده شدعاملي براي تجزيه و تحليل پرسشن

درصد را عامل دوم،  667/16درصد را عامل اول،  590/24در بخش جذب از كل واريانس تبيين شده،  :ها يافته
و در بخش نگهداري از كل واريانس  درصد را عامل چهارم تبيين مي كند 131/10درصد را عامل سوم و  285/16

درصد  305/12درصد را عامل سوم،  546/13صد را عامل دوم، در 888/14درصد را عامل اول،  957/19تبيين شده، 
  .درصد را عامل پنجم تبيين مي كند 095/11را عامل چهارم و 

ابزارهاي تشويقي، ابزارهاي فني : عامل 4متغيرهاي مربوط به سئواالت بخش جذب به ترتيب تحت  :گيري نتيجه 
همچنين متغيرهاي مربوط به بخش . ه روابط انساني قرار گرفتندارتباطات و تبليغات، ابزارهاي اطالع رساني، و توجه ب

فرهنگ سازماني، مديريت منابع انساني، مشاركت و كار تيمي، وظايف مديريت : عامل زير قرار گرفتند 5نگهداري تحت 
  . و رهبري، و انگيزش

   ، خدمات داوطلبانه احمر، جذب ، نگهداري لداوطلبان، جمعيت هال :كلمات كليدي

  
  
  



 

  
  

  :مقدمه 
بدون شك زماني سازمان جمعيت هالل احمر نقش 
خود را در بكارگيري انسانهاي صالح و سالم و رشد 
 يافته به نحو احسن ايفا مي كند كه بتواند با استفاده از

گروههاي مردمي داوطلب آگاه و كارآمد كه در حقيقت 
و به اصطالح روح  يعضو اساسي، هسته مركز

ند به اهداف از پيش تعيين سازمان محسوب مي شو
  . )1(شده خود دسترسي پيدا كند

هاي سازمان  از آنجايي كه يكي از اركان تحقق رسالت
داوطلبان جمعيت هالل احمر جذب نيروي انساني 
داوطلب كارآمد و موثر بوده و اين نيروي انساني 
داوطلب يكي از ايفا كنندگان نقشهاي اصلي و بنيادين 

، بنابراين الزم )2(شمار مي روند جمعيت هالل احمر به
مطلوبي  است تدابيري انديشيد تا اين مهم به نحو

تجربه گروههاي و از آنجايي كه دانش  .تحقق يابد
مردمي داوطلب مي تواند گامي اساسي را در اين 
زمينه بردارد، نياز است طرقي را پيدا نمود تابيشتر 

از بتوان آنها را در اين حوزه كاري نگه داشت و 
  .)3(تجربيات آنها استفاده نمود

بنابراين تحقيق حاضر در صدد آن است كه به دنبال 
راهكارهايي جهت جذب و نگهداري گروههاي مردمي 
داوطلب باشد و همچنين جلوگيري از ترك محل ارائه 
خدمات داوطلبانه در اينجا الزم است ابتدا سازمان 

ههاي گرو) محل خدمت ( داوطلبان جمعيت هالل احمر 
مردمي داوطلب ارائه خدمات داوطلبانه شناسائي شود، 
سپس راهكارها و عوامل موثر بر جذب و نگهداري 

  .گروههاي مردمي داوطلب مورد بررسي قرار گيرد
 تحقيق  روش

است؛ از نظر روش  1اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي
«  لحاظ اينكه، هاست و ب  2گردآوري داده، توصيفي

كند،  را بررسي مي» حمر شهر تهرانسازمان هالل ا

                                                            
1-Applied 
2- Descriptive  

جامعه آماري شامل  .آيد حساب مي هب 3مطالعه موردي
سال سن  29اعضا و گروههاي داوطلب مردمي باالي 

 در جمعيت هالل احمر شهر تهران است كه حدودا
با توجه به اينكه اعضاي جامعه،  .نفر مي باشد 1800

 ريگي نمونه طبقه بندي شدههمگن هستند، از روش نا
از جدول نيز براي محاسبه حجم نمونه  .استفاده شد

 317،نفر  1800مورگان استفاده شده است كه براي 
مشاركت، هدايت، دسته  4كه در  گرديدنفر محاسبه 

داده هاي اين تحقيق . گيرند قرار مي مهارت و حمايت
وسيله  ههاي ثانويه و ب از طريق مطالعه داده

در  .شده استآوري  عمجپرسشنامه، از نمونه آماري 
طراحي اين پرسشنامه از پرسشنامه هاي محقق 

پرسش نامه اوليه پس از . ساخته استفاده شده است
مطالعه مقدماتي مورد بازنگري قرار گرفته و پرسش 

براي آزمون روائي .نامه نهايي تنظيم شده است
محتوائي اين تحقيق، از نظرات چند تن از اساتيد 

رسشنامه تهيه شده به تاييد آنها د تا پوش مياستفاده 
جهت محاسبه آلفاي كرونباخ، تعدادي  .برسد

پرسشنامه پيش آزمون شد تا از داده هاي بدست 
، اين ضريب حساب SPSSآمده، از طريق نرم افزار 

رسيديم، لذا  9721/0كه بعد از محاسبه به رقم  شود
 .پايايي سئواالت پرسشنامه نيز مورد تاييد قرار گرفت

 24 :سوال اصلي است 58شنامه اين تحقيق داراي پرس
سئوال مربوط به  34مربوط به عوامل جذب و سوال 

عوامل موثر بر نگهداري نيروهاي داوطلب در جمعيت 
  .باشد هالل احمر مي

، و )مد(از آماره هاي توصيفي نظير ميانگين، ميانه، نما
جهت بررسي توصيفي يافته انحراف معيار و نمودارها 

با توجه به تنوع متغيرها و  .طالعه استفاده شدهاي م
مقتضيات طرح از روش تحليل عاملي اكتشافي 

  . استفاده شد SPSSوسيله نرم افزار  هب

                                                            
3-Case Study 



 

 موثر در جذب نيروهاي داوطلب در جمعيت هالل احمرعوامل  –الف 

 شاخص مورد اندازه گيري لفه هاؤم

 ارتباطات .ي عضوگيري داوطلباناستفاده از افرادي با روابط عمومي باال برا. 1

شركت در كنفرانس و سمينارها جهت جذب داوطلبان و توسعه ارتباطات و . 2
 .اطالعات

 ارتباطات

انتشار مطالب و مقاالت مربوط به سازمان و فعاليتهاي داوطلبانه در . 3
 ...رسانه هاي مختلف مثل روزنامه، مجالت، راديو، تلويزيون و 

 رسانه

 ارتباطات .ستمر پايگاه داده ها و اطالعات سايت اينترنتي سازمانگسترش م. 4

چاپ وارائه كارتهاي تبريك همراه با پيام داوطلبي، خبرنامه ها و . 5
 .بروشورها

 برنامه هاي تبليغاتي

تبليغات و اطالع رساني در رويدادهاي ورزشي و جشنهاي ملي، مذهبي و . 6
 .نمايشگاه ها

 برنامه هاي تبليغاتي

معرفي داوطلبان فعال در رسانه ها، بمنظور تشويق سايرين و ايجاد رقابت . 7
 .در افراد جهت همكاري

 برنامه هاي تبليغاتي

 برنامه هاي تبليغاتي .استفاده از اتيكتها و لباسهاي تبليغاتي در مراسم ها و رويدادهاي خاص. 8

 سياستهاي سازماني .سيون متناسبمحيط و محل قرار گرفتن سازمان، فضاي داخلي، و دكورا. 9

نحوه پاسخگويي كارمندان سازمان به داوطلبان و برقراري ارتباط . 10
 .مناسب با آنها

 سياستهاي سازماني

نظرسنجي و استفاده از انتقادات و پيشنهادات كارمندان، داوطلبان و . 11
 .عموم مردم

 سياستهاي سازماني

 ابزارهاي تشويقي .نه با داوطلبانبرقراري رابطه دوستانه و صميما. 12

كسب اطالعات و توجه به نيازهاي كاري، استعدادها، مهارتها و توانايي . 13
 .ها و همچنين عالئق داوطلبان در اوقات فراغت

 ابزارهاي تشويقي

 ابزارهاي تشويقي ...تهيه كارتهاي داوطلبي جهت استفاده از مزاياي مختلف مانند تخفيف و . 14

تشار مطالب مربوط به فعاليتهاي داوطلبانه در نشريات منتشر شده ان. 15
 .توسط گرو هاي اقليت، مدارس، اماكن مذهبي، دانشكده ها و ادارات

 رسانه

برگزاري جلسات تبادل اطالعات و پرسش و پاسخ با افرادي كه در مورد . 16
 .داوطلب شدن پرسش هايي دارند

 ارتباطات رو در رو



 

ا و همچنين در محل هاي عمومي از افراد درخواست داوطلب در مالقاته. 17
 )آيا دوست دارند داوطلب شوند؟: از آنها پرسيده شود.(شدن بعمل آيد

 ارتباطات رو در رو

حفظ : بعنوان مثال (توجه به مهارتهاي ارتباطات فردي در مالقات با افراد . 18
 ...)فراد و ارتباط چشمي در حين مكالمه، بخاطر سپردن اسم كوچك ا

 ارتباطات رو در رو

ارائه اطالعات در رابطه با مزيت و منفعت هاي داوطلب شدن در پيام هاي . 19
 .عضوگيري

 تبليغات نوشتاري

از كلماتي كه ... در نوشته هاي عضو گيري، بروشورها، نشريات خبري و. 20
: اتمانند اين كلم. عالقمندي و دلبستگي را شعله ور ميكند استفاده شود

سالمت و تندرستي، محبت، دوستي و عشق، موفقيت، بدست آوردن، آزاد، 
 ...مستقل، كشف كردن، ويژه، مخصوص، پيروزشدن و 

 تبليغات نوشتاري

استفاده از رنگها و طرحهاي گرافيكي جذاب و زيبا در نوشته ها، . 21
 .بروشورها، پوسترها و طرحهاي تبليغاتي

 تبليغات نوشتاري

نين مربوط به حقوق داوطلبي و حمايت از فعاليتهاي داوطلبانه وضع قوا. 22
 .در مراجع قانونگذاري

 سياستهاي دولت و مجلس

وضع قوانين و دستورالعملهايي بمنظور پشتيباني مالي داوطلبان با . 23
 ...مسائلي همچون كاهش هزينه حمل و نقل، تخفيف و 

 سياستهاي دولت و مجلس

روايات و دستورات مذهبي در خصوص احسان،  استفاده از احاديث،. 24
 .در نوشته هاي تبليغاتي براي جذب داوطلبان... امدادرساني و 

 اعتقادات مذهبي

 عوامل موثر در نگهداري نيروهاي داوطلب در جمعيت هالل احمر –ب 

ارزشيابي مستمر عملكرد داوطلبان و تعيين ميزان موفقيت و همكاري . 25
 .آنها

ع انساني مديريت مناب
 )ارزشيابي(

 .تشويق داوطلبان فعال و تقدير از خدمات برجسته آنان. 26
مديريت منابع انساني 

 )پاداش(

 .آموزش مهارت هاي مورد نياز داوطلبان. 27
مديريت منابع انساني 

 )آموزش(

استفاده از داوطلبان در گروه هاي كاري متفاوت بمنظور توسعه مهارتها . 28
 .نش آنهاو گسترش سطح بي

گردش (مديريت منابع انساني 
 )شغلي

 .اعطاي پاداش به داوطلبان فعال و نمونه. 29
مديريت منابع انساني 

 )پاداش(

 مديريت منابع انساني  .تعيين مسئوليتها و جانشين هاي داوطلبان در موارد الزم. 30



 

 .مشخص نمودن دقيق وظايف، مسئوليتها و كارهاي داوطلبان. 31
تجزيه (نابع انساني مديريت م

 )و تحليل شغل

 .ايجاد محيط كار بهداشتي و بدور از حوادث و آلودگي. 32
مديريت منابع انساني 

 )بهداشت و ايمني(

 .آموزش اصول ايمني و جلوگيري از حوادث به داوطلبان. 33
مديريت منابع انساني 

 )بهداشت و ايمني(

 .مانرعايت دقيق مقررات و دستورالعملهاي ساز. 34
مديريت منابع انساني 

 )انضباط(

 )نيازهاي اساسي(انگيزش .توجه زياد سرپرستان به شرايط فيزيكي كاري كاركنان. 35

سرپرستان بايستي فعاالنه در جهت ايجاد يك جو دوستانه كاري در ميان . 36
 .كاركنان تالش كند

نياز به تعلق (انگيزش
 )اجتماعي

 )نياز به احترام(انگيزش .افراد خارج از سازمان قرار گيردوظايف داوطلبان مورد توجه . 37

 .وظايف محوله چالشي تر و انگيزشي تر باشد. 38
نياز به (انگيزش

 )خودشكوفايي

وظايف به گونه اي باشد كه داوطلب در حين انجام آنها از ظرفيت هاي . 39
 .منحصربفرد خود استفاده نموده و توانايي بالقوه اش به فعل درآيد

نياز به (انگيزش
 )خودشكوفايي

 مشاركت .فرصت هاي مشاركت در هدفگذاري ها، وجود داشته باشد. 40

امكان مشاركت در تعيين شيوه و رويه هاي انجام كارها وجود داشته . 41
 .باشد

 مشاركت

 كار تيمي .داوطلب در كار با تيم، احساس آزادي عمل داشته باشد. 42

 كار تيمي .ه يكديگراعتماد اعضاء گروه ب. 43

اعضاء گروه بتوانند آزادانه نظرات و تعامالت منفي خود را بيان كنند، . 44
 .بدون اينكه از تالفي آن ترس داشته باشند

 كار تيمي

 )برنامه ريزي(مديريت .برنامه ريزي، زمان بندي و تعيين دقيق فعاليتهاي سازمان در آينده. 45

ء و گروه هاي كاري و هماهنگي بين آنها تقسيم كاري مشخص بين اعضا. 46
 .بعمل آيد

 )سازماندهي(مديريت

 )هماهنگي(مديريت تناسب تجهيزات موجود با نيازها. 47

 )رهبري(مديريت .سرپرستان بايد الگو و سرمشق خوبي براي داوطلبان باشند. 48

 )رهبري(مديريت .سرپرستان داوطلبان را به وحدت، تالش، ابتكار و فداكاري تشويق كنند. 49



 

كنترل مستمر جريان انجام امور طبق برنامه تصويب شده و دستورهاي . 50
 .صادره

 )كنترل(مديريت

فرهنگ سازمان مي بايست به گونه اي باشد كه به استعدادها و فعاليتهاي . 51
 .ابتكاري ارزش قائل شود

 فرهنگ سازماني

ودن فرد براي گروه و فرهنگ سازمان مي بايست بر وفاداري، مفيد ب. 52
 .تقدير از افراد درستكار تاكيد داشته باشد

 فرهنگ سازماني

فرهنگ سازمان مي بايست امنيت شغلي كمي را فراهم كند، و بدنبال بقا . 53
 .تواند در جايگاه متفاوت از ديگران قرار گيردببوده، و هر فرد 

 فرهنگ سازماني

ند مدت ارزش نهاده، بهبود مسير فرهنگ سازمان مي بايست به روابط بل. 54
ترقي بصورت، آموزش منظم و مرتب و ترقي بر پايه تخصص شغلي را 

 .مالك خود قرار دهد

 فرهنگ سازماني

فرهنگ سازمان مي بايست به گونه اي باشد به عملكرد بيش از تعهد . 55
.توجه داشته و پاداش هاي بزرگ و شناسائي فردي در آن وجود داشته باشد

 گ سازمانيفرهن

فرهنگ سازمان مي بايست به اكثريت بها داده و برنامه هاي مسير ترقي . 56
 .را گام به گام دنبال كند
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  يافته ها 
درصد را  7/55درصد پاسخگويان را مرد و  3/43

درصد از پاسخگويان بين  2/37 .دهند زنان تشكيل مي
 4/20سال،  39تا  35درصد بين  9/18سال،  34تا  29

 49تا  45درصد بين  9/9سال،  44تا 40درصد بين 
درصد بين  1/3ل و سا 54تا 50درصد بين  7/7سال، 

 6/0سال،  64تا 60درصد بين  5/1سال،  59تا  55
سال به  70درصد از  3/0سال و  69تا  65درصد بين 
 1/68 و مجرددرصد پاسخگويان  3/30. باال بوده اند

درصد از پاسخگويان  4/7. متاهل بوده انددرصد 
 8/10درصد ديپلم،  2/37داراي تحصيالت زير ديپلم، 

درصد  1/12درصد ليسانس،  1/25لم، درصد فوق ديپ
درصد داراي تحصيالت دكتري  1/7فوق ليسانس، و 

درصد از پاسخگويان از  4/42رشته تحصيلي . هستند
درصد از گروه علوم  7/25گروه علوم انساني، 

 8/2درصد از گروه رياضي فيزيك، و  1/12تجربي، 
درصد از پاسخ  3. درصد از گروه هنر بوده است

درصد  8/2، آذريدرصد  9/18قوم بلوچ،  دهنگان از
درصد  6/5درصد كرد،  2/6درصد فارس،  1/64عرب، 

درصد  9/0. اند درصد جزو ساير قوميتها بوده 5/1لر، 
 9/1درصد مسلمان،  5/93از پاسخ دهندگان زرتشتي، 

درصد يهودي بوده اند كه با  2/2درصد مسيحي، و 
لبان را توجه به بافت جامعه ايران، اكثريت داوط

درصد از پاسخ  1/25. مسلمانان تشكيل مي دهند
از نظر . درصد شاغل بوده اند 70دهندگان بيكار و 
درصد پاسخ دهندگان داراي  6/35ميزان درآمد نيز 

درصد داراي  2/40تومان و  200000درآمد زير 
درصد از  5/82.تومان بوده اند 200000درآمد باالي 

فعاليت در سازمان  سال 5تا  1پاسخ دهندگان بين 

درصد از پاسخ  1/11همچنين . هالل احمر داشته اند
 15تا  11درصد بين  8/2سال،  10تا  6دهندگان بين 

سال سابقه فعاليت  20تا  16درصد بين  6/0سال و 
  . داشته اند

  عوامل موثر بر جذب نيروهاي داوطلب 
درصد را عامل  590/24از كل واريانس تبيين شده، 

درصد را  285/16درصد را عامل دوم،  667/16اول، 
درصد را عامل چهارم تبيين مي  131/10عامل سوم و 

ترتيب عوامل نيز با توجه به ميزان ارزش ويژه  .كند
آنها مشخص مي شود، بنابراين عامل اول با ارزش 

مهترين عامل، و عوامل دوم، سوم و  859/11ويژه 
قرار مي چهارم نيز به همين ترتيب در الويت بعدي 

بيان شده در قسمت عامل  4تمام متغيرها تحت  .گيرند
عامل  4قرار گرفته اند و در مجموع اين روش ها 

درصد از واريانس تمام متغيرهاي تحليل را  673/67
 590/24از كل واريانس تبيين شده، . تبيين مي كنند

درصد را عامل دوم،  667/16درصد را عامل اول، 
درصد را  131/10درصد را عامل سوم و  285/16

  .عامل چهارم تبيين مي كند
  عوامل موثر بر نگهداري نيروهاي داوطلب

متغير در  8متغير وارد شده در تحليل،  24از مجموع 
متغير در عامل 6متغير در عامل دوم،  6عامل اول، 

در .دقرار گرفته ان متغير در عامل چهارم 4و  سوم
عامل قرار گرفته اند و در  5واقع تمام متغيرها تحت 

درصد از واريانس تمام  790/71عامل  5مجموع اين 
درصد را عامل  957/19از كل واريانس تبيين شده، 

درصد را  546/13درصد را عامل دوم،  888/14اول، 
 095/11درصد را عامل چهارم و  305/12عامل سوم، 

  .ن مي كندتبييپنجم درصد را عامل 



 

  بحث 

  ابزارهاي تشويقي:  عامل اول 

متغير از متغيرهاي تحقيق در عامل اول  8تعداد 

قرار گرفتند و با توجه به اينكه بيشترين مقدار ارزش 

را به خود اختصاص داده اند، ) 859/11(ويژه 

 .مهمترين عامل محسوب مي شوند

 :متغيرهاي عامل اول به ترتيب عبارتند از

طالب مربوط به فعاليتهاي داوطلبانه انتشار م .1

هاي  هدر نشريات منتشر شده توسط گرو

اقليت، مدارس، اماكن مذهبي، دانشكده ها و 

 .ادارات

تهيه كارتهاي داوطلبي جهت استفاده از  .2

 ...مزاياي مختلف مانند تخفيف و 

رگزاري جلسات تبادل اطالعات و پرسش و ب .3

 پاسخ با افرادي كه در مورد داوطلب شدن

 .پرسش هايي دارند

وضع قوانين مربوط به حقوق داوطلبي و  .4

حمايت از فعاليتهاي داوطلبانه در مراجع 

 .قانونگذاري

وضع قوانين و دستورالعملهايي بمنظور  .5

پشتيباني مالي داوطلبان با مسائلي همچون 

 ...كاهش هزينه حمل و نقل، تخفيف و 

معرفي داوطلبان فعال در رسانه ها،  .6

سايرين و ايجاد رقابت در  بمنظور تشويق

 .افراد جهت همكاري

كسب اطالعات و توجه به نيازهاي كاري،  .7

استعدادها، مهارتها و توانايي ها و همچنين 

 .عالئق داوطلبان در اوقات فراغت

تبليغات و اطالع رساني در رويدادهاي  .8

ورزشي و جشنهاي ملي، مذهبي و نمايشگاه 

 .ها

، 5، 4، 2ي همانگونه كه مشهود است متغيرها

مربوط به فعاليتهاي تشويقي و انگيزشي  8و  7، 6

نيز مربوط به سياستگذاري  5و 4موارد . ميباشد

تشويقي و در حوزه اختيارات و فعاليتهاي نهادهاي 

كالن كشور يعني دولت و مجلس و ساير نهادهاي 

نيز مربوط به  7و  6، 2موارد .سياستگذار مي باشد

) داوطلب(خرد  فعاليتهاي تشويقي در سطح

ساير موارد نيز با توجه به اينكه متضمن .باشند مي

توجه و تشويق داوطلبان بالقوه و حوزه هايي كه 

ساير نهادها توجه كمتري به آنها نموده اند مي باشند 

بنابراين متغيرهاي .فعاليت تشويقي محسوب مي شوند

عامل اول را ميتوان برنامه هاي تشويقي نامگذاري 



 

توجه به الويت آنها بر ساير عوامل، ميبايست كرد و با 

  .)5و4(مورد توجه بيشتري قرار گيرد

ابزارهاي فني ارتباطات و :  عامل دوم – 1-5- 1- 2

  تبليغات

عامل دوم شامل متغيرهايي در خصوص عوامل فني 

علم ارتباطات و تبليغات مي باشد كه باعث تاثيرگذازي 

به سازمان  و جلب توجه مخاطبان و داوطلبان بالقوه

 .خواهد شد

 :اين عوامل به ترتيب عبارتند از

توجه به مهارتهاي ارتباطات فردي در مالقات  .1

حفظ ارتباط چشمي در : بعنوان مثال (با افراد 

حين مكالمه، بخاطر سپردن اسم كوچك افراد و 

(... 

در نوشته هاي عضو گيري، بروشورها،  .2

از كلماتي كه عالقمندي و ... نشريات خبري و

مانند . دلبستگي را شعله ور ميكند استفاده شود

سالمت و تندرستي، محبت، دوستي : اين كلمات

و عشق، موفقيت، بدست آوردن، آزاد، مستقل، 

 ...كشف كردن، ويژه، مخصوص، پيروزشدن و 

استفاده از رنگها و طرحهاي گرافيكي جذاب و  .3

زيبا در نوشته ها، بروشورها، پوسترها و 

 .طرحهاي تبليغاتي

ارائه اطالعات در رابطه با مزيت و منفعت  .4

 .هاي داوطلب شدن در پيام هاي عضوگيري

استفاده از احاديث، روايات و دستورات  .5

مذهبي در خصوص احسان، امدادرساني و 

در نوشته هاي تبليغاتي براي جذب ... 

  .داوطلبان

ارتباطات و تبليغات امروزه به عنوان يك علم 

توجه مشتريان و مخاطبان  و تكنيك حياتي براي جلب

محسوب شده، كه با استفاده از يافته هاي روان 

روز به روز بر ... شناسي، جامعه شناسي، هنر و 

متخصصين .پيچيدگي و قدرت آن افزوده مي شود

ارتباطات، تبليغات و بازاريابي ميتوانند با استفاده از 

. تكنيكهاي علمي بر ذهن و تفكر مخاطبان تاثير بگذارند

دين ترتيب كه با ارائه پوسترها و برنامه هاي ب

تبليغاتي در رسانه هاي مختلف و با استفاده از عبارت 

و كلمات مناسب و تركيبات گرافيكي زيبا و جذاب 

توانند ذهن و باور مخاطب و داوطلب بالقوه را به  مي

سمت موضوع مورد نظر سوق داده و متمركز 

د در مدت زمان زماني كه سازمان در نظر دار.نمايند

كوتاهي بر طيف وسيعي از مخاطبان و در حوزه 

جغرافيايي وسيع تاثيرگذار باشد، توجه به فنون 

ارتباطات و تبليات در افزايش بهره وري كار اهميت 

  .)7و 6(بيشتري مي يابد



 

  ابزارهاي اطالع رساني :  عامل سوم – 1-5- 1- 3

متغيرهاي عامل سوم عمدتا در خصوص اطالع 

ه افراد مختلف در خصوص داوطلبي و رساني ب

  .فعاليتهاي داوطلبانه مي باشند

 :اين عوامل به ترتيب عبارتند از

ارائه كارتهاي تبريك همراه با پيام داوطلبي،  چاپ و

 .خبرنامه ها و بروشورها

استفاده از اتيكتها و لباسهاي تبليغاتي در مراسم ها و 

 .رويدادهاي خاص

زمان، فضاي داخلي، و محيط و محل قرار گرفتن سا

 .دكوراسيون متناسب

انتشار مطالب و مقاالت مربوط به سازمان و 

فعاليتهاي داوطلبانه در رسانه هاي مختلف مثل 

 ...روزنامه، مجالت، راديو، تلويزيون و 

گسترش مستمر پايگاه داده ها و اطالعات سايت 

 .اينترنتي سازمان

طلبان شركت در كنفرانس و سمينارها جهت جذب داو

 .و توسعه ارتباطات و اطالعات

سازمانهايي كه ماهيت وجودي شان ناشي از حضور 

مردم و شركت آنها در فعاليتهايشان ميباشند براي بقا 

و دوام خويش بايد به معرفي بهتر و بيشتر اهداف، 

  . برنامه ها و عملكرد سازمان بپردازند

سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر نيز به همين 

ظور مي بايست از هر فرصتي براي اطالع رساني و من

افزايش آگاهي مردم از فعاليتهاي داوطلبانه استفاده 

  .نمايد

  توجه به روابط انساني :  عامل چهارم – 1-5- 1- 4

متغيرهاي مربوط به عامل چهارم در خصوص توجه 

و احترام به افراد و برقراري ارتباط نزديك با آنها مي 

 .باشد

 :ن عامل به ترتيب عبارتند ازمتغيرهاي اي

 .برقراري رابطه دوستانه و صميمانه با داوطلبان

نحوه پاسخگويي كارمندان سازمان به داوطلبان و 

 .برقراري ارتباط مناسب با آنها

استفاده از افرادي با روابط عمومي باال براي 

 .عضوگيري داوطلبان

نظرسنجي و استفاده از انتقادات و پيشنهادات 

  .ان، داوطلبان و عموم مردمكارمند

نيروي انساني در تمامي سازمانها به عنوان 

و از . مهمترين سرمايه سازمان محسوب مي شود

آنجائيكه انسانها براي ارضاي نيازهاي خاص خود 

به فعاليتهاي ... ) مثل احترام، رابطه، مشاركت و (

اجتماعي و گروهي مي پيوندند، لذا فراتر از روحيات 

راد با يكديگر تمامي داوطلبين وجوه متفاوت اف

. مشتركي از عضويت و فعاليت در گروه ها دارند



 

بنابراين توجه به انگيزه هاي مشترك انساني و احترام 

به آنها و برقراري رابطه مناسب از عوامل جذب 

  .داوطلبان بالقوه به سازمان مي باشد

      سئواالت بخش نگهداري

بيان شد، پس از  به تفصيل 4همانطوركه در فصل 

،  spssآزمون پرسشنامه تحقيق در نرم افزار 

و در  عامل قرار گرفتند 5متغيرهاي مربوطه تحت 

درصد از واريانس تمام  790/71عامل  5مجموع اين 

از كل واريانس . متغيرهاي تحليل را تبيين مي كنند

 888/14درصد را عامل اول،  957/19تبيين شده، 

درصد را عامل سوم،  546/13درصد را عامل دوم، 

درصد را  095/11درصد را عامل چهارم و  305/12

ترتيب عوامل نيز با توجه به   .تبيين مي كند پنجمعامل 

ميزان ارزش ويژه آنها مشخص مي شود، بنابراين 

مهترين عامل، و  859/11عامل اول با ارزش ويژه 

عوامل دوم، سوم و چهارم نيز به همين ترتيب در 

  .بعدي قرار مي گيرندلويت وا

  فرهنگ سازماني:  عامل اول – 1-5- 2- 1 

متغير از متغيرهاي تحقيق در عامل اول  10تعداد 

قرار گرفتند و با توجه به بيشترين ) بخش نگهداري(

را به خود اختصاص داده ) 182/17(مقدار ارزش ويژه 

  .اند، مهمترين عامل محسوب مي شوند

 :بارتند ازمتغيرهاي اين عامل به ترتيب ع

فرهنگ سازمان مي بايست به گونه اي باشد به 

عملكرد بيش از تعهد توجه داشته و پاداش هاي بزرگ 

 .و شناسائي فردي در آن وجود داشته باشد

فرهنگ سازمان مي بايست به اكثريت بها داده و 

 .برنامه هاي مسير ترقي را گام به گام دنبال كند

ست روي توجه اساسي فرهنگ سازمان مي باي

 .فرصتهاي محيطي باشد

فرهنگ سازمان مي بايست امنيت شغلي كمي را 

تواند در بفراهم كند، و بدنبال بقا بوده، و هر فرد 

 .جايگاه متفاوت از ديگران قرار گيرد

فرهنگ سازمان مي بايست به تقويت شخصيت علمي 

 .و تخصصي داوطلبان تاكيد داشته باشد

بط بلند مدت ارزش فرهنگ سازمان مي بايست به روا

نهاده، بهبود مسير ترقي بصورت، آموزش منظم و 

مرتب و ترقي بر پايه تخصص شغلي را مالك خود 

 .قرار دهد

فرهنگ سازمان مي بايست به گونه اي باشد كه به 

 .استعدادها و فعاليتهاي ابتكاري ارزش قائل شود

 تناسب تجهيزات موجود با نيازها

وفاداري، مفيد بودن فرهنگ سازمان مي بايست بر 

فرد براي گروه و تقدير از افراد درستكار تاكيد داشته 

 .باشد



 

برنامه ريزي، زمان بندي و تعيين دقيق فعاليتهاي 

 .سازمان در آينده

متغيرهاي عامل اول عمدتا مربوط به فرهنگ 

سازماني بوده كه با توجه به اهميت فوق العاده آن در 

لبان و ايجاد وحدت حفظ و نگهداري كاركنان و داوط

. رويه و تداوم حيات سازمان قابل تعمق مي باشد

فرهنگ، مجموعه ارزشها، باورها، هنجارها و 

نگرشهايي است كه يك سازمان اجتماعي به آنها متكي 

  .است و رفتار اعضاي آن را شكل مي دهد

  مديريت منابع انساني:  عامل دوم – 1-5- 2- 2

عه هاي مديريت متغيرهاي عامل دوم جزو زير مجمو

منابع انساني شامل آموزش، پاداش، ارزشيابي، برنامه 

ريزي نيروي انساني، بهداشت و ايمني، تجزيه و تحليل 

  .شغل و گردش شغلي مي باشد

 :متغيرهاي اين عامل به ترتيب عبارتند از

تشويق داوطلبان فعال و تقدير از خدمات برجسته 

 .آنان

 .لبانآموزش مهارت هاي مورد نياز داوط

ارزشيابي مستمر عملكرد داوطلبان و تعيين ميزان 

 .موفقيت و همكاري آنها

 .اعطاي پاداش به داوطلبان فعال و نمونه

استفاده از داوطلبان در گروه هاي كاري متفاوت 

 .بمنظور توسعه مهارتها و گسترش سطح بينش آنها

تعيين مسئوليتها و جانشين هاي داوطلبان در موارد 

 .الزم

نمودن دقيق وظايف، مسئوليتها و كارهاي  مشخص

 .داوطلبان

ايجاد محيط كار بهداشتي و بدور از حوادث و 

 .آلودگي

مهترين سرمايه منابع انساني مروزي، در سازمانهاي ا

با توجه به اهميت سازمان محسوب مي شوند و 

منابع انساني در سازمانهاي داوطلبانه لزوم  فزاينده

مديريت صحيح منابع انساني  توجه به نيازهاي آنها و

  .از ضروريات مي باشد

  مشاركت و كار تيمي:  عامل سوم – 1-5- 2- 3

عامل سوم به يكي از مهمترين مقوله هاي انگيزشي 

در سازمانهاي غيردولتي و داوطلبانه يعني مشاركت و 

  .كارتيمي مي پردازد

 :متغيرهاي اين عامل به ترتيب عبارتند از

، احساس آزادي عمل داشته داوطلب در كار با تيم

 .باشد

اعضاء گروه بتوانند آزادانه نظرات و تعامالت منفي 

خود را بيان كنند، بدون اينكه از تالفي آن ترس داشته 

 .باشند

ها، وجود داشته  گذاري فرصت هاي مشاركت در هدف

 .باشد



 

امكان مشاركت در تعيين شيوه و رويه هاي انجام 

 .كارها وجود داشته باشد

 .ماد اعضاء گروه به يكديگراعت

احساس آزادي عمل و بيان در ارائه انتقادات و 

شنهادات و ابراز عقايد و كارتيمي به افراد اين باور پي

را مي بخشد كه همچنانكه آنها وظايف و مسئوليتهاي 

خاصي را در قبال گروه بر عهده دارند به عنوان يك 

عضو از فرصت و حق راي مساوي، مشاركت در 

يم گيري و هدف گذاري هاي گروه نيز تصم

  .برخوردارند

  وظايف مديريت و رهبري:  عامل چهارم – 1-5- 2- 4

تقسيم وظايف كاري بين اعضا و گروه هاي كاري، 

سرپرستي گروه ها و اعضا در حين انجام وظايف، 

پيگيري مستمر انجام امور طبق برنامه مصوب و 

ها همه نظارت دقيق بر اجراي مقررات و دستورالعمل

در زير مجموعه وظايف مديريت و رهبري قرار 

 .ميگيرند

 :متغيرهاي اين عامل به ترتيب عبارتند از

سرپرستان داوطلبان را به وحدت، تالش، ابتكار و 

 .فداكاري تشويق كنند

كنترل مستمر جريان انجام امور طبق برنامه تصويب 

 .شده و دستورهاي صادره

ز حوادث به آموزش اصول ايمني و جلوگيري ا

 .داوطلبان

سرپرستان بايد الگو و سرمشق خوبي براي 

 .داوطلبان باشند

تقسيم كاري مشخص بين اعضاء و گروه هاي كاري 

 .و هماهنگي بين آنها بعمل آيد

 .رعايت دقيق مقررات و دستورالعملهاي سازمان

اگر سازمان را مانند بدن انسان فرض كنيم ، مدير 

بدون مغز ، انسان . ان استسازمان به مثابه مغز انس

داراي يك زندگي گياهي است ، فردي كه سكته مغزي 

كرده است ، ممكن  است اعضاي بدنش فعاليت داشته 

باشد اما اين فعاليت روز به روز سير قهقرايي را تا 

سازمان با مديريت . زمان مرگ بدن مي پيمايد 

ضعيف ، مانند فردي است كه سكته مغزي نموده است 

به روز ، سيستم به سوي اضمحالل و نابودي  و روز

  .)8(پيش ميرود

  انگيزش:  عامل پنجم – 1-5- 2- 5

متغيرهاي عامل پنجم همگي در خصوص 

 ،       انگيزش و مشخصا سلسله مراتب نيازهاي مازلو

مي باشد و همانگونه كه مشهود است نيازهاي سطح 

ري در مرتبه باالت) خودشكوفايي، احترام و رابطه(باال 

از ساير نيازها قرار دارند بنابراين ايجاد فضايي كه 

داوطلبان بتوانند نيازهاي مختلفشان را ارضا نمايند 



 

باعث افزايش انگيزه داوطلبان و در نتيجه ادامه 

 .همكاري با سازمان خواهد شد

 :متغيرهاي اين عامل به ترتيب عبارتند از

م وظايف به گونه اي باشد كه داوطلب در حين انجا

آنها از ظرفيت هاي منحصربفرد خود استفاده نموده و 

 .توانايي بالقوه اش به فعل درآيد

 .تر باشد تر و انگيزشي وظايف محوله چالشي

وظايف داوطلبان مورد توجه افراد خارج از و انجام 

 .سازمان قرار گيرد

سرپرستان بايستي فعاالنه در جهت ايجاد يك جو 

 .ان تالش كنددوستانه كاري در ميان كاركن

توجه زياد سرپرستان به شرايط فيزيكي كاري 

 .كاركنان

هماهنگي و تناسب بين وظايف محوله با نيازها و 

توانايي و استعداد داوطلب مي تواند بر انگيزه 

داوطلبان و افزايش كارايي و عالقمندي آنها موثر 

  . باشد
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