
مجال المشاركة 
المجتمعية

التحدي الثاني



مجال المشاركة المجتمعية  
وعي األفراد باإلطار السلوكي والقيمي للمجتمع 

والمساهمة في معالجة قضاياه. 

التحدي الثاني  02 
زيادة مشاركة المجتمع 
في األعمال واألنشطة 

التطوعية 

       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 

زيادة مشاركة المجتمع في األعمال واألنشطة التطوعية.  

       ويـعرف الـتطوع بـأنـه بـذل الـمجهود الـفكري أو الـبدنـي واسـتثمار الـوقـت مـن أجـل 

تـقديـم الـمساعـدة ألشـخاص يـحتاجـون لـها دون مـقابـل مـادي. وتـكمن أهـمية 

الـتطوع فـي تـعزيـز شـعور الـفرد بـاالنـتماء لـلمجتمع والـمساعـدة فـي حـل تحـديـاتـه 

مما يؤدي إلى صالح حياة األفراد وتقدمهم وبالتالي النهوض بالمجتمع ككل. 



التحدي الثاني  
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زيادة مشاركة المجتمع في األعمال واألنشطة التطوعية 
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أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا تصميم أنشطة تطوعية تستهدف كبار السن 
لتحسين جودة حياتهم؟  

كيف بإمكاننا زيادة مشاركة المواطنين من الخبراء 
والمتقاعدين لتوجيه وإرشاد المبتدئين في العمل المهني؟ 

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

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

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

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



معلومات واحصائيات 

أمثلة من القيم والسلوكيات حسب استراتيجية 
برنامج تنمية القدرات البشرية 

الوسطية التسامح االنتماء الوطني 

اإلنضباط اإلتقان المثابرة 

العزيمة اإليجابية المرونة  



معلومات وإحصائيات: 

يعاني 7% من كبار السن (60 سنة فما فوق) حول العالم 
من اإلكتئاب.

يحتاج معظم من يملكون مشاريع خاصة من أوساط 
الشباب السعوديين إلى التوجيه واإلرشاد من أجل مواصلة 

تطوير مشاريعهم بنسبة %5.

المصادر: 
•

الهيئة العامة لإلحصاء  •
• المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

• منصة العمل التطوعي
• التقرير اإلحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

• تقرير - الشباب السعودي باألرقام - الهيئة العامة لإلحصاء

بلغ عدد المتطوعين في 
المملكة عام 2021

484 ألف  
متطوع يقدر عدد كبار السن (60 

سنة فما فوق) في 
السعودية

 2 مليون

 993,066
متقاعد

أعداد المتقاعدين - بمعاش 
- حسب عام نهاية الخدمة 

وصندوق التقاعد

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/POP%20SEM2021A.pdf
https://ncmh.org.sa/psychological-awareness/Infographic/93
https://twitter.com/SaudiNVG
https://cms.pension.gov.sa/DataAndStatistics/AnnualReport/Documents/Stat2020.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/saudi_youth_in_numbers_report_2020ar_0_0.pdf


#فكرـلبكرة 


