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مجال المشاركة المجتمعية  
وعي األفراد باإلطار السلوكي والقيمي للمجتمع 

والمساهمة في معالجة قضاياه. 

التحدي األول  01 
استثمار التطوع البتكار 

حلول مجتمعية 

      مـن خـالل عـدة جـوالت بـحثية ركـزت عـلى اسـتطالع  رأي شـمل أكـثر مـن 750 شـاب 

وشـابـة حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع خـبراء 

ورواد أعـمال فـي مـجال الـمشاركـة الـمجتمعية وصـلنا لـعدد مـن التحـديـات ومـنها 

استثمار التطوع البتكار حلول مجتمعية. 

       عـملية حـل الـمشاكـل الـمجتمعية هـي عـملية سـلوكـية مـعرفـية يـمر بـها الـفرد أو 

مجـموعـة مـن األفـراد لحـل مـشكلة مـعينة يـعانـي مـنها الـمجتمع. تـكمن أهـمية 

إشــراك فــئات الــمجتمع فــي األنشــطة الــتطوعــية الــتي تهــدف البــتكار حــلول 

مـجتمعية فـي اسـتثمار طـاقـاتـهم وأوقـاتـهم وتـفعيل مـسؤولـيتهم االجـتماعـية، 

كـما أن هـذه األنشـطة الـتطوعـية تـعود بـالـنفع عـلى الـمشاركـين فـيها مـن خـالل 

تـمكينهم مـن الـتعبير عـن أنـفسهم وتـحقيق إمـكانـاتـهم، ودمـجهم مـع بـاقـي 

فـئات الـمجتمع لـرفـع وعـيهم الـذاتـي وإدراكـهم لـقدراتـهم، وفـيما يـلي بـعض 

األسئلة المحفزة لألفكار لتساعدك على تقديم فكرة محددة وواضحة.
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أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا تصميم أنشطة اجتماعية تساهم في غرس 
وتعزيز القيم اإلنسانية لمساعدة المجتمع على تخطي 

التحديات المستقبلية؟    

كيف بإمكاننا تفعيل مشاركة المجتمع للمساهمة في 
األعمال التطوعية لنشر ثقافة العمل الجاد بين شباب 

المجتمع؟  

 كيف بإمكاننا تصميم مبادرات مجتمعية تدعم ثقافة
العمل المبكر لدى الطالب لتجهيزهم لسوق العمل؟

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

تعريفات هامة: 

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.

القيم المجتمعية:  
 مجموعة من القيم المعترف بها كجزء من السلوك االجتماعي المتوقع من 

األشخاص الذين هم جزء من المجتمع، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن والحفاظ 
عليه في سلوك األفراد والمجتمع.  

ثقافة العمل الجاد: 
تبني ممارسات إتقان العمل المكلف بها الفرد حيث يقدم أحسن ما لديه إلنجاز 

المهمة بأفضل شكل ممكن.  

ثقافة العمل المبكر:  
زرع أخالقيات ومهارات العمل لدى الطالب ابتداًء من المرحلة الثانوية من خالل 

توفير فرص عمل صيفية أو عمل جزئي بشكل يتالءم مع الفئة المستهدفة.  

المسؤولية االجتماعية:  
تصرف األفراد والشركات بما يخدم مصالح بيئتهم والمجتمع ككل. 

التطّوع:  
بذل الشباب للمجهود من أجل خدمة وإنجاز عمل بدون مقابل مادي. 
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معلومات واحصائيات 

أمثلة من القيم والسلوكيات حسب استراتيجية 
برنامج تنمية القدرات البشرية 

الوسطية التسامح االنتماء الوطني 

االنضباط اإلتقان المثابرة 

العزيمة اإليجابية المرونة  



معلومات وإحصائيات: 

%15 فقط من الطالب السعوديين يشاركون في األنشطة 
الالصفية مقارنة بمتوسط 57% عالمًيا.

يرتفع الشعور بالسعادة بنسبة 7% بين الذين يتطوعون 
بشكل شهري.

تم تأسيس 250 وحدة 
تطوعية من أجل تنظيم 
العمل التطوعي وحفظ 

حقوق المتطوعين والجهات 
الموفرة للفرص التطوعية 

عام2021.

المصادر: 
•

منصة العمل التطوعي  •
تقرير - إنجازات برنامج التحول الوطني - برنامج التحول الوطني  •

مقال - هل تؤهل مدارسنا اليوم الطالب لوظائف المستقبل؟ - إمكان التعليمية  •
وثيقة برنامج تنمية القدرات البشرية

أكثر من نصف أولياء األمور (%53) ال يشعرون بالرضا تجاه 
برامج تنمية المواهب والمهارات في المدارس السعودية.

بلغ العائد االقتصادي من 
العمل التطوعي في عام 

2021

 916 مليون

محدودية فرص المشاركة االجتماعية، حيث يصل معدل 
األعمال التطوعية إلى ١٢٪ فقط.

https://twitter.com/SaudiNVG/status/1519695195159339019/photo/1
https://emkaneducation.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84/


#فكرـلبكرة 


