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أش"اص س�اء �ان�ا  ���ل الع�ل ال���عي الع
ی
 م� الف�ائ
 لألف�اد ال����ع�� وال��ف�
ی� ال���ع

�2ار ال�، وال�ق�.- ال,اتي  1وم()�ات وم'��عات [  3
]. وت�6ل ف�ائ
 ال���ع ت��� األداء ال4
ني ل
]. وت)ه� ف�ائ
 الع�ل ال���عي ل
3  2قل�ل م��Cات أع�اض االك�?اب [ لل>�ة، وال�ضا ع� ال�.اة ، وت

]. ل,لL  3ك2ار ال� م� ح�I ارتفاع رضاه- ع� ال�.اة، وال>�ة ال�
ر�ة ب
رجة أك�4 م� ال26اب [ 
ن'
 أن زCادة الع�ل ال�(�ج في وقR الحQ م� ال�.اة له أه�.ة م'��O.ة، الس.�ا في  س.اق ال6."�خة 

�2ار الWان.ة ال 3
�ي ت�اجهها ال�'��عات الغ�Y.ة، ل�Xن زCادة مع
الت ال�6ار�ة في الع�ل ال���عي ل
]. له,ا ال4\  6ال� ���W أن تاه- في ت��� د���مة ال�عاشات ال�قاع
�ة وأن)�ة ال�عا�ة ال>�.ة [ 
6ار�ة في الع�ل ت�جهR األ[�اث الا[قة في اس�ق>اء الع�امل االج��ا`.ة وال
���غ�ا^.ة ال��ت�2ة [ال�

ورغ- ذلL ، فإن ق�ار ال�6ار�ة في ال���ع ال �ع��
 على الع�امل االج��ا`.ة ] . 7 [ ال���عي

 أ�gا على الع�امل ال6">.ة مfل )�ل,ا ، فإن  ] 8.[ الع�امل ال
افO.ةوال
���غ�ا^.ة ف�\، وhن�ا �


  اإلجا[ة ع� سnال ل�اذا �"�ار [عk ال(اس ال���ع ب�(�ا ی�'(\ ال2عk األخ� ه,ا الع�ل؟Cpی��ل\ ال�
اس على اخ�.ار ال���ع، إذ ق
 ��Wن ل
3 [عk األش"اص م� ال�2>� في ال
وافع ال�ي ت�فp على ال(

���W أن  دافعا ق�Cا لل���ع أك�f م� غ��ه-،ك,لL ن'
 أن ال
وافع ت�Xن م"�لفة ب�� ف�د وأخ�. إذن
تاع
نا دراسة دوافع ال����ع�� في تف�� س4\ م6ار�ة األف�اد في الع�ل ال���عي، رغ- ال�اجة إلى 

 �I ب(6اv ع� ف�ص ال���ع واالل�pام [عالقة ماع
ة C�sلة األم
الfX�� م� ال�قR وال'ه
 لل2
وه,ا ما �'عل دراسة ال
وافع لل���ع أم�ا مه�ا لفه- اس���ارCة ال����ع�� وت�x.فه- [W6ل أفgل ] 9 .[ 

.ة في األع�ال   .وYال�الي ،تاه- ن�ائج ه,ا الI�2 في زCادة مع
الت ال�6ار�ة ] 10  [ال��̀�
 

 في ال�قR ال�الي ال ت�ج
 أداة }.اس م(اس2ة م��ف�ة في تع�ف دوافع ال���ع ل
3 ال����ع�� وغ��
 ] 11 .[ ون�� ن��p في ه,ا ال�|.اس على غ�� ال����ع�� ألن غال4.ة ال
راسات ت'اهل�ه- ال����ع��،

  �اد غ�� ال����ع��.وفي ه,ا ال.اق ن'
أن ل.~ ه(اك مع�فة ح�ل الfX�� ع� دوافع ال���ع ب�� األف
وخل>R األ[�اث الا[قة ال�ي قارنR دوافع الع�ل ال���عي ب�� األف�اد ال����ع�� وغ�� ال����ع�� إلى 

وال ���W لل
راسات .   ] 12[أن األش"اص ال,ی� ی�'(�4ن ال���ع ل
یه- م��3 دافO.ة أقل م� ال����ع��

 دراسة ع�(ات م� ال����ع�� فق� إxهار ما إذا �انR دوافع ال����ع�� ت"�لف ع� دوافع غ�� Cال�ي ت�

غال2ًا ما تف��ض ض�(ً.ا أن ال����ع�� ل
یه- دوافع أق�3 لل���ع م� غ�� إذ أنها  ] 11 .[ ال����ع��
ال����ع��، وأن ال���3 ال�("فk م� دوافع الع�ل ال���عي ل
3 غ�� ال����ع�� ه� س4\ ت'(\ 

.ة، وال�(n4 في نها�ة ال��اف  ] 5.[ األف�اد للع�ل ال���عي ل,لL ، م� أجل إxهار أه�.ة ال
وافع ال��̀�

يحمل العمل التطوعي العديد  
من الفوائد لألفراد المتطوعين  
والمستفيدين التطوعسواء  
كانوا أشخاص ومنظمات  
ومجتمعات  

تشمل فوائد التطوع تحسين  
األداء البدني لدى كبار  

للصحة،   السن، والتقييم الذاتي
والرضا عن الحياة ، وتقـليل  
مستويات أعراض االكتئاب

أن زيادة العمل المنتج في  
وقت الحق من الحياة له أهمية  
مجتمعية، السيما في  سياق  
الشيخوخة السكانية التي  
تواجهها المجتمعات الغربية
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[ال�6ار�ة الفعل.ة في الع�ل ال���عي ، ن��اج إلى مع�فة ما إذا �انR أن�اع ال
وافع لل���ع ت"�لف ب�� 
� م� غ�� األف�اد ال����ع�� وغ�� ال����ع��، وما إذا �انR دوافع ال���ع أق�3 ل
3 ال����ع�

وم� أجل ال|.ام ب,لL ، ه(اك حاجة إلى أداة }.اس ت�ح [�قارنة دوافع الع�ل ] 11 .[ ال����ع��
 .ال���عي ب�� ال����ع�� وغ�� ال����ع��

 
 �Cق�(ا ب��� Qها م� ه,ا ال�(�ل�عل Qل�� ��.- دوافع ال����ع�اس�ع�اال في تق �fاألك 
أداة }.اس تع

] 10 VFI[  ��وغ ��في ض�ء مقارنة دوافع ال����ع Q�4ل'عل األداة قابلة لل�� �Cوجاء ه,ا ال���

 ه,ا ال�|.اس على ن��ذج   [9]  ال����ع��)��Clary et al.,1998  ال,� یه�- [|.اس س�ة دوافع

  لل���ع، هي :
�ع4�� ع� }.- مه�ة (أ) وx.فة ال|.-: تلL الف�ص ال�ي ی�ف�ها الع�ل ال���عي لألف�اد م� أجل ال 

.�Cان.ة لآلخ�  لل,ات ، مfل اإلیfار وال|.- اإلن
  (ب) وx.فة الفه-: ع�ل.ة اك�اب ال�ع�فة وال�هارات والق
رات ب�اس�ة الع�ل ال���عي. 
(ج) ال�x.فة االج��ا`.ة: الف�ص ال�ي ی�ف�ها ال���ع م� أجل ت��� العالقات االج��ا`.ة ،  

  .ة ال�ي تع��4 مه�ة.وال��افQ مع الف?ات االج��ا`
  (د) ال�x.فة ال�ه(.ة: ت��fل [ف�ص الع�ل ال�ي ی�ف�ها ال���ع في ال��ق4ل. 

(هـ) وx.فة ال��ا�ة: الف�ص ال�ي ی�ف�ها الع�ل ال���عي لل����ع م� أجل ح�ا�ة نفه م� ال�6اع� 
  الل4.ة ت'اه ال,ات .

 pCpأو ال�ع ��ر�ة في الع�ل ال���عي م� أجل تعpCp الف�صة ال�ي ت�ف�ها ال�6ا :(و) وx.فة ال��
 اح��ام ال,ات ع�4 ال����p على ن�� ال,ات وت���Cها.

 
�4�Q في إذأثR4 أنه قابل لل� ] 9  [خ>ائ� س.�Wم��Cة ج�
ة و���Cع م|.اس دوافع الع�ل ال���ع�\

.ة م"�لفة، وت�R ت�ج�ة ال�|.اس وال��قQ   .وعلى ع�(ات ذات خ>ائ� د���غ�ا^.ة م�(�عة ب�?ات ت�̀�
وعلى ال�غ-  ] 15 [ واله�ل(
�ة ] 14  [واألل�ان.ة ] 13  [م� ص
قهفي لغاتع
ی
ة، [�ا في ذلL ال>�(.ة

على ع�(ة ت��Xن م� أش"اص ل
یه- خ�4ات  ال�|.اس ت�قQ أ�gًا م� ص
ق .Clary et al ] 9  [م� أن
.ة سا[قة وأش"اص ل.~ ل
یه- مfل ه,ه ال"�4ات، إال أنه ل- ی�- إج�اء مقارنة ب�� ه,ه  ت�̀�

أداة صال�ة ل|.اس دوافع ال����ع��  ال�|.اس ل,لL ، ل- ت��قQ ال
راسات ^.�ا إذا �ان. ]12[ ال�'��عات
أ�gا ما إذا �انR وxائف ال����ع�� ت|.~ نف~  ل- ُت)ه� ال
راسات .مقا�ة [األف�اد غ�� ال����ع��

ال4(.ة الXام(ة في ع�(ات غ�� ال����ع��، وهل ه(اك أمWان.ة ���W في ض�ئها مقارنة درجات م��س� 
في  ه,ا ال�|.اس وYال�الي ال یpال م� غ�� ال�اضح ما إذا �ان ���W اس�"
ام ال�'��ع���، ب�� الع�امل

 .�ع�� ب�� ال����ع�� وغ�� ال����ع��مقارنة أن�اع وق�ة دوافع ال���
  

إن م� أجل ال�أك
 م� ص
ق م|.اس دوافع الع�ل ال���عي ل
3 ال����ع�� وغ�� ال����ع��، فأنه ت- 
ال,ی� ت�اوحR أع�اره- ب��  2013 -2006م6ار�ا �O.�6ن في ش�ال ه�ل(
ا ب�� عام  167729ت��Cع 

25-50 R3 ال س(ة، وت�
��اقع اإلل��Xون.ة ی
عى اإلجا[ة على ال�|.اس في أح
www.lifelines.nl اإلجا[ة م� س2عة \�'�.وذلL [ع
 ت�ج�ة األداة إلى اللغة اله�ل(
�ة. إذ �"�ار ال�

درجة)، وت�اوحR  1درجة) إلى (ال ت(�Q4 علّي ب
رجة �4��ة= 7ب
ائل ت��
 م� (ت(�Q4 علّي ب
رجة �4��ة=
لل����ع�� في ح�� ت�اوحR  (86-0.70)2ات دوافع الع�ل ال���عي وفQ الفاك�ون2اخ ب�� درجات ث

، وت- ال��قQ م� ص
ق ال�|.اس وفQ ن��ذج (0.87-0.71)درجات ث2ات الفاك�ون2اخ لغ�� ال����ع�� 

لماذا يختار بعض الناس  
التطوع بينما يتجنب البعض  
األخر هذا العمل؟ 

قد يكون لدى بعض األشخاص  
دافعا قويا للتطوع أكثر من  
غيرهم،كذلك نجد أن الدوافع  
تكون مختلفة بين فرد وأخر

يمكن أن تساعدنا دراسة  
دوافع المتطوعين في تفسير  
سبب مشاركة األفراد في  
العمل التطوعي

في الوقت الحالي ال توجد أداة  
قياس مناسبة متوفرة في  

فع التطوع لدى  تعرف دوا
المتطوعين وغير المتطوعين
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� ال,� اخ�>� ال�|.اس م� ��لة فق�ة م�زعة على س�ة دوافع م�ق 18فق�ة إلى  27ال��ل�ل العاملي ال��
 للع�ل ال���عي.

  
) س24ا م���ال للع�ل ال���عي، م� فgلL هل ��L)W ت�ض.ح إلى أ� م
3 18: ^.�ا یلي (ال���اس

  ت(�Q4 عل.L األس2اب في ال2Oارات أدناه:
 .���W أن �اع
ني ال���ع في ال�>�ل على م�ضع ق
م في [اب الع�ل ال,� أرغ\ [ه.(مه(ي).1
 عي)..إن أص
قائي م� ال����ع��. (اج��ا2
 (}.-)...أناأع�ل مع أش"اص أقل حً)ا م(ي3
 (ت���) .. �'عل(ي الع�ل ال���عي أشع� [األه�.ة4
 (اج��اعي) .معارفي [ال�اه�ة في ال�'��ع .یه�-5
 (مه(ي) ..��W((ي ال���ع م� إج�اء ات>االت ج
ی
ة ق
 ت�Xن مف�
ة لع�لي أو مه(�ي6

 الع�ل ال���عي م� تق
ی�� ل,اتي7Cpی ..  ��).(ت�
 (مه(ي). ..ی�.ح لي الع�ل ال���عي اس�6Xاف خ.ارات وx.¦.ة م"�لفة8
 (ال|.-).. أتعاsف مع األش"اص ال,ی� ���اج�ن إلى ال�اع
ة9

 (اج��اعي) ..ی�لي ال�ق��Yن م(ي أه�.ة �4��ة لل�اه�ة في ال�'��ع10
 (فه-). .ة.��ح لي الع�ل ال���عي ب�عل- األش.اء م� خالل ال"�4ة الع�ل.ة ال�2اش� 11
12�Cة اآلخ�
 (}.-). ..أع�ق
أن م� ال�ه- ماع
 (ح�ا�ة) .. �اع
ني الع�ل ال���عي على حل مW6التي ال"اصة13
14
 (اج��اعي) ..الع�ل ال���عي ن6اv مه- لألش"اص ال,ی� أع�فه- [W6ل ج�
 (ح�ا�ة). ..الع�ل ال���عي وس�لة تله�(ي ع� مW6التي ال"اصة15
 (فه-) .عل- �.¦.ة ال�عامل مع أن�اع م"�لفة م� ال(اس.��W((ي ال���ع م� ت16
 (مه(ي). .. ت4
و ت'�Yة ال���ع ج�
ة في س��تي ال,ات.ة17
 (فه-) ..��W((ي ال���ع م� اس�6Xاف ق�تي ال"اصة18
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مقياس دوافع العمل التطوعي  
لدى المتطوعين وغير  

، فـأنه تم تطويع  المتطوعين

مشاركا يعيشون   167729

في شمال هولندا بين عام  

الذين    2013 -2006

 50-25تراوحت أعمارهم بين  

سنة

يختار المستجيب اإلجابة من  
سبعة بدائل تمتد من (تنطبق  

درجة)   7علّي بدرجة كبيرة=

إلى (ال تنطبق علّي بدرجة  

درجة) 1كبيرة=

باط كامل النص: إرت  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyScaleForVolunteering.pdf   
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