ההתנדבות החדשה

ממצאי מחקר חסמים בהתנדבות
בוצע ע“י מכון המחקר פאנלס
מחקר כמותי

18

8

קבוצות מיקוד מסורתיות:
ווירטואליות לקהלים:
אוכלוסיות שאינן מתנדבות
אוכלוסיות שמתנדבות מעט
אוכלוסיות שפרשו
מהתנדבות

706
מרואיינים

מהמגזר היהודי
גילאי  18ומעלה )(403
מהמגזר הערבי
גילאי  18ומעלה )(103
בני (200) 13-17

ראיונות עומק עם
מנהלי התנדבות

מהמחקר האיכותני
החברה הישראלית נתפסת כחברה
שיש בה עזרה הדדית והתנדבות

בעיקר אסוציאציות חיוביות
להתנדבות

התנדבות

מה גורם לאנשים/לכם
להתנדב ?

מניעים אישיים ותועלתניים מסתמנים כמרכזיים בהתנהלותם של אנשים .הם
מחפשים סיפוק והנאה ,ובקונטקסט של התנדבות  -רוצים לתרום אך גם להיתרם.
ערכי-מוסרי

חינוך מהבית
חמלה

אחריות

אישי

לעשות טוב

נותנת משמעות

נתינה לחברה

עזרה לזולת

אידאולוגיה

אכפתיות

תרומה לקהילה

הכרת האחר

מעורבות

חברתי

הגשמה עצמית
הפגת בדידות
סיפוק

העצמה
הנאה

עניין

מילוי זמן
התנתקות/גיוון

תגמולים

תחושת נחיצות

שייכות למסגרת

סטטוס

כישורים

אינטראקציה חברתית
יצירת קשרים

תועלתני

חסמים מרכזיים להתנדבות
זמן

מידע

“אין לי זמן“
 71%ציינו כסיבה מרכזית
להמנעות מהתנדבות
בבדיקה בלתי נעזרת

?

מחויבות

לא יודעים לאן לפנות

השקעה

 63%מקרב הלא מתנדבים

אחריות

“לא הציעו לי“  -קהל פסיבי

התקשרות רגשית
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בולט הן כחסם
להנעה לפעולה
והן כמניע
לנטישה

חסמים משניים להתנדבות
נגישות

קשיים
אובייקטביים
קשיים פיזיים
או בריאותיים

הפעילות
התאמתהשקעה
ההתנדבותית למתנדב

בולט ככל שהגיל עולה

בולט כחסם בקרב
מתנדבים שפרשו

תחבורה נגישה
קרבה למקום
מגורים/עבודה

הציפיות מול
המציאות

ומה יניע להתנדבות ?
חשיפה

תדמית

גמישות
רשתות
חברתיות

דרישות
התנדבות
כמותג

זמן

אינטרנט

הערכה
מצד החברה

תחושת
חוויה משמעותית

ומה מבין כל הגורמים הבאים הכי חשוב לך כדי שתשקול להתחיל להתנדב ?
גמישות בזמני ההתנדבות

23%

בחירת אופי פעילות ההתנדבות

12%
8%

בחירת משך פעילות ההתנדבות

8%

להרגיש שזקוקים לי

בולט במגזר הערבי

הבניית גמישות בפעילות
ההתנדבות עולה כגורם
מניע בקרב כל קבוצות
האוכלוסייה ובקרב כל
קבוצות הגיל.

17%

חד
פעמית

16%

לא יודע

4%

בחירת מיקום של פעילות ההתנדבות

4%

מיומניות שאפתח במסגרת ההתנדבות

4%

3%

בחירת התפקיד ההתנדבותי
כולם
תפקידים אטרקטיביים ומגוונים
באותה
מידה
להקנות לעצמי נסיון בתחומים חדשים/נוספים

3%

הרחבת הקשרים החברתיים שלי

4%

15%

43%
קבועה אך
גמישה
מבחינת
ימים ושעות

9%
קבועה
ומסודרת
מבחינת
ימים ושעות

 2%מידע זמין ונוח על מקומות ההתנדבות
1%

בחירת מסגרת ההתנדבות )ארגון/פרטי(
כולם באותה מידה

12%
3%
12%

באיזה פעילות
התנדבותית
היית מעוניין ?

אף אחד מהם
לא יודע

"למה שאני אקח זמן אישי פנוי בחיים שלי כדי לעזור לאנשים אחרים כשאני יכול לעשות דברים
בשביל עצמי ? הדרך להתמודד עם הבעיה הזאת זה להציג את זה בתור משהו שזה כן
בשביל עצמך וגם בשביל אנשים אחרים...
אתה תרצה לעשות משהו שהוא כיף בשבילך ,אתה תרגיש זה לא רק לעזור לאחרים" )קבוצת מיקוד לא מתנדבים(
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