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 תקציר  1

 

בה רבות  מסגרות  יש  ללימודים    ןבישראל  לקבלה  מהדרישות  כחלק  ראשון  לתואר  סטודנטים  מתנדבים 

 Papadakis, etמתקדמים. אך יחד עם זאת למסגרות רבות קשה למצוא מתנדבים ולשמר אותם לאורך השנה )

al., 2005)  .על מנת לנסות להבין את התופעה ובהמשך לצמצם ואף למנוע אותה, עלה הצורך במחקר זה  . 

בתחושת המוטיבציה של הסטודנטים במהלך שנת ההתנדבות. לפי תיאוריית ההכוונה  המחקר עוסק  

המוטיבציה ככלל והמוטיבציה להתנדבות של סטודנטים    ,(Self-Determination Theory; i.e., SDTהעצמית )

נה  לפסיכולוגיה בפרט יכולה לנוע בין חמש רמות שונות ברצף שבין מוטיבציה חיצונית לפנימית, אותה הבח 

לכל    (Deci & Ryan, 2000דסי וריאן ) לפי  (.  Deci & Ryan, 1985ששימשה תיאוריות מוטיבציה רבות בעבר )

 (.  Well-Being, חוויה אישית ורווחה ) אחת מהמוטיבציות, תהיה תוצאה ברורה שתשפיע על למידה, ביצועים

חשים המתנדבים בחרתי לבדוק  בכדי לבחון את הגורמים שיכולים להשפיע על תחושת המוטיבציה אותה  

במחקר זה מהן הסיבות אשר הובילו את אותם סטודנטים להתנדב. חוקרים שונים טוענים שהסיבות שמובילות  

 Faletehan etאנשים להתנדבות מגוונות וביניהן ניתן למצוא כי התנדבות מספקת מטרות פסיכולוגיות שונות )

al., 2021לפי הגישה הפונקציונלית .) (Functional approach),    פעולות שונות יכולות לשרת מטרות שונות אצל

. כלומר, התנדבות יכולה לשמש פונקציות פסיכולוגיות, מטרות שונות עבור אנשים שונים, למשל:  שונים  אנשים

ודאגה   עזרה  חדשות,  מיומנויות  ולהבין  ללמוד  הזדמנות  אישית,  קריירה  קידום  חברתיים,  צרכים  סיפוק 

 (. Clary et al., 1998נה מפני תחושת אשמה ושיפור ההערכה והביטחון העצמי )לאחרים, הג

בנוסף להשפעת המטרות שמובילות אדם להתנדבות, גורם נוסף שיכול להשפיע על תחושת המוטיבציה של  

מתנדבים הוא השפעת הסביבה החברתית בה מתקיימת ההתנדבות. הסביבה החברתית הוצגה במחקרים שונים  

(.  Gange, 2003תכן ויש לה השפעה חשובה על תחושת התמיכה בצרכים אותה מקבלים המתנדבים )ככזאת שיי

במחקר זה, הסביבה החברתית הינה רכזי המתנדבים שמהווים חלק מההקשר הארגוני וממלאים תפקיד מרכזי  

 (.  Deci et al., 2001חשוב בתחושות השייכות והאוטונומיה של המתנדבים ) 



פונקציות   לבין  העצמית  ההכוונה  תיאוריית  בין  בקשר  שעסקו  מועטים  מחקרים  נערכו  היום,  עד 

ההתנדבות והסביבה החברתית. מחקר זה בא לבחון את הקשר בין שתי תיאוריות המוטיבציה השונות ואת  

 הניבוי לאורך זמן של הסביבה החברתית בקרב סטודנטים לפסיכולוגיה.   

ודנטים לתואר ראשון בפסיכולוגיה שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.  המשתתפים במחקר היו סט 

המחקר התקיים בשתי נקודות זמן שונות במהלך שנת התנדבות אחת של מתנדב. נתוני המחקר נאספו במשך  

( ענו על השאלונים    2כשנתיים  בגל הראשון  בגילאי    83שנות התנדבות עוקבות(.    52.6%)  19-34מתנדבים 

לא השני  נשים(.  השאלונים  בגל  אישיות,  סיבות  ו/או  ההתנדבות  במהלך  שמתרחשת  טבעית  נשירה  ור 

)  59השתתפו   ( שאלון  1מתנדבים. כדי לבדוק את השערות המחקר המשתתפים ענו על שלושה שאלונים: 

  VFI( שאלון  3, )WCQ  (Work Climate Questionnaire)( שאלון  SDT( ,)2תיאוריית ההכוונה העצמית )

(Voluntary Function Inventory.) 

נמצא   (היררכיתרגרסיה   ניתוחי בניתוח הנתונים לניבוי השינוי במוטיבציה לאורך הזמן )באמצעות  

מוטיבציה פנימית להתנדבות כבר  רמה גבוהה של מניע הבנה הראו   רמה גבוהה של כי מתנדבים שהגיעו עם

מניע קריירה הראו  רמה גבוהה של  שהגיעו עם    ושמרו על מוטיבציה זו לאורך זמן. מתנדבים ת השנהמתחיל

נראה כי בקרב  ושמרו עליה לאורך זמן.    השנה  מוטיבציה חיצונית להתנדבות כבר מתחילתרמה גבוהה של  

להתנדבות שהגיעו  נמצאו    ,סטודנטים  הקריירה  ומניע  ההבנה  על  מניע  ביותר  המשפיעות  כפונקציות 

 לאורך זמן.   יבאו שינויים במוטיבציהנ לא  שנבדקו. שאר המניעים התנדבותמוטיבציה ל ה

מגבלות. תחילה יש מספר  זה  הוא  למחקר  במרכז הארץ,  באזור מסוים  רק  אזורים    .מתמקד  בחינת 

מתנדבים   של  ההתנדבות  דפוסי  על  רבות  אותנו  ללמד  יכולה  סוציונוספים  שונים  דמוגרפיים  -באזורים 

קר המשך כדאי לבדוק אזורים נוספים בארץ ובעולם שכן  והמטרות איתן הם מגיעים להתנדבות. לכן במח

במהלך  שנית,  תואר ראשון.  ל  הםכחלק מלימודי  במדינות נוספות מקובל שסטודנטים לפסיכולוגיה מתנדבים

על מנת להבין יותר את התהליך אותו עברו ולהפיק ממנו    .חלק מהסטודנטים מההתנדבות  והמחקר פרש 

(. לסיום,  Follow Upם עתידיים מחקר איכותני ולקיים מחקר עוקב ) במחקרי, כדאי לשלב  לקחים לעתיד

ולכן כדאי לבחון מדגמים גדולים יותר במחקרי    השפיע על המתאמים ומובהקותם  גודל המדגםייתכן כי  

 המשך.

ומיומנויות חדשות משמרים    ולרכושלמוד  ל   מטרההמגיעים להתנדבות מתוך  ההבנה שסטודנטים   

מטרה   מתוך  שמגיעים  כאלו  ולעומתם  הפנימית,  המוטיבציה  בעתיד    מצואלאת  אישית  קריירה  ולקדם 

החיצונית  או    משמרים המוטיבציה  את  בכלל    - מעלים  בתחום  הקיים  לידע  משמעותית  תרומה  מהווה 

יפור חווית ההתנדבות של  שמש בעתיד להפקת לקחים ושוכל לבריאות הנפש בפרט. המחקר ילעוסקים בו

 הסטודנטים לפסיכולוגיה. 

 


