
استراتيجية
التواصل المجتمعي





علــى مــدى أكثــر مــن ثالثيــن عامــً عملــت جمعيــة 
خلــق  فــي  اإلســهام  علــى  المعوقيــن  األطفــال 
مجتمــع يعايــش و يعيــش بــه أصحــاب اإلعاقــات، ال 
يعيشــون عليــه، ال يعيشــون علــى هامشــه ، وال 
تحــت ترفعــه ، وال تحــت قهــره ..  مــن أجــل ذلــك  
كان للجمعيــة الســبق فــي تبنــي اســتراتيجية 
ــي  ــواء ف ــً س ــت نموذج ــي بات ــل المجتمع للتواص
ــة. ــة اإلعاق ــدي لقضي ــي التص ــري أو ف ــل الخي العم
عامــة،  بصفــة  االتصــال  مــن  الجمعيــة  واتخــذت 
عمــل  بيئــة  ولخلــق  خططهــا،  لتفعيــل  هدفــً 
تتميــز بالتفاهــم والتعــاون والتنســيق مــا بيــن 
جهــة  مــن  الجمعيــة  داخــل  المختلفــة  اإلدارات 
وجمهــور المســتهدفين ، والقطاعــات ذات العالقــة 

مــن جهــة أخــرى.

تقديم



يمكــن تحديــد اســراتيجية التواصــل للجمعيــة بمجموعــة مــن املحــددات أو 

املنطلقــات وهــي :

• االنطالق من منظومة القيم التي يؤمن بها املواطن.

• ترسيخ مصداقية الجمعية وتجنب االفتعال واإلثارة .

• الثبات واالستمرارية ، 

• ال يجوز استغالل األطفال املعوقني إعالميا بشكل ييسء لهم ، أو إىل ذويهم .

• الحرص عيل عدم تعمد إثارة شفقة الجمهور عىل املعوقني.

• تخضع خطط التواصل  للدراسات واستطالعات الرأي لدي املعنيني.

ــل  ــتهدف يمث ــور املس ــإن الجمه ــم ف ــن ث ــأرسه، وم ــع ب ــة املجتم ــة قضي • اإلعاق

ــح. ــة الرشائ كاف

• انتقاء الرشكاء اإلعالميني من أصحاب الثقة واملصداقية .

ــمية  ــائله الرس ــال ووس ــكال االتص ــة أش ــتخدم كاف ــادر يس ــي مب ــالم وقائ • اع

ــة. واالجتماعي

منطلقات اإلستراتيجية:  



• اإلعالم:
ويشمل التعريف 

بالجمعية وبرامجها .

• حشد الدعم :

 حــث املجتمــع للمســاهمة يف التربع 

للجمعيــة واالنضمــام اليها .

• التطوع :

التشجيع عىل النشاطات التطوعية .

• التوعية:

- ألفراد املجتمع بأنواع اإلعاقة وأسبابها وكيفية التعامل معها

-  تجسري الفجوة بني املعوقني ومحيطهم .

- استقطاب املثقفني مما يدعم موقف الجمعية .

األهداف:



يتــوىل قطــاع العالقــات العامــة واالعــالم وتنميــة املــوارد املاليــة مســئوليات ومهــام 

التواصــل املجتمعــي ، ويتكــون مــن أربــع إدارات رئيســة وهــي: 

• املركز االعالمي: 

يعتــرب املصــدر الرســمي والرئيــس لصناعــة خطــط الجمعيــة اإلعالميــة وحمالتهــا 

التوعويــة والتعريفيــة ، وبــث وتوثيــق  أخبــار الجمعيــة ، والتواصــل مــع الوســائل 

اإلعالميــة املختلفــة.

• إدارة تنمية املوارد املالية: 

تتــوىل تنميــة مــوارد الجمعيــة املاليــة مــن خــالل تعزيــز العالقــات مــع الــرشكاء، 

وبنــاء رشاكات جديــدة خاصــة مــع مؤسســات القطــاع الخــاص.

•  وحدة االعضاء: 

ــم  ــة واطالعه ــة العمومي ــاء الجمعي ــع أعض ــيق م ــل والتنس ــوم بالتواص ــي تق وه

ــدارات  ــبات وإص ــات ومناس ــاطات وفعالي ــار ونش ــن أخب ــة م ــتجدات الجمعي بمس

الجمعيــة الدوريــة، ومــن مهــام الوحــدة اســتقطاب أعضــاء جــدد للجمعيــة مــن 

ــات. ــح والفئ ــف الرشائ مختل

• إدارة العالقات العامة: 

وهــي مختصــة يف إدارة االتصــال املؤســيس ، تتــوىل بنــاء جســور مــن التواصــل مــع 

القطاعــات املعنيــة والجمهور املســتهدف .

القطاع التنفيذي : 



تتعدد دوائر االتصال ذات العالقة بالجمعية لتشمل :

دوائر االتصال :

الجهات 

الحكومية الشركاء 

من القطاع 

الخاص

أعضاء 

الجمعية 

العمومية

أولياء 

أمور 

األطفال

فريق العمل 
في الجمعية 

ومراكزها

أعضاء الشرف

اإلعالم

المتدربون

المتطوعون

المؤسسات 

الخيرية

مراكز 

التأهيل

الجمهور 

العام



• إبراز مبادرات الداعمني كقدوة تحتذي .

• صياغة مواقف ايجابية لدى أولياء األمور 

•  بناء رشاكات مع وسائل اإلعالم .

• االستثمار الواعي لوسائل التواصل االجتماعي .

• الرتكيز عىل عنارص القوة يف أداء الجمعية.

• حمل القضية إىل طاولة أصحاب القرار  .

• بناء جسور من التعاون مع قطاعات مختلفة .

• االبتكار يف صناعة أحداث تستقطب قاعدة عريضة من املجتمع .

• إرشاك أصحاب القضية ) املعوقني ( يف طرح قضيتهم .

• استقطاب نجوم املجتمع يف برامج التوعية والتعريف .

• التقييم املرحيل للصورة الذهنية عن الجمعية .

• االستعانة بنخبة من الكفاءات اإلعالمية املتميزة يف صياغة برامج التواصل السنوية .

كيف فعلت الجمعية تلك اإلستراتيجية ؟



تعددت الربامج املجتمعية التي تبنتها الجمعية ومن ذلك :

ــا  ــة وخدماته ــالة الجمعي ــن رس ــة ع ــورة الذهني ــز الص ــة لتعزي ــالت إعالمي -حم

ــال ( ــالم واالتص ــائل االع ــة وس ــتثمر كاف )تس

 -أنشطة وفعاليات ثقافية ) ندوات ومحارضات وحلقات نقاش (

 -مبــادرات توعويــة وطنيــة ) عطــاء الطــالب ، اللــه يعطيــك خريهــا ، توظيــف املعوقني 

جــرب الكــريس ، لســت وحــدك ، التدخــل املبكــر( تــم اســتثمار مخرجاتهــا كأنظمــة 

ولوائــح لتيســري حيــاة ذوي اإلعاقــة .

 -برامــج تحفيزيــة ) جائــزة الخدمــة اإلنســانية ، جائــزة التميــز للمعوقــني ، جائــزة 

حفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال املعوقــني (

 -برامج تطوعية تستهدف حشد املتطوعني من القطاعات املختلفة .

 صناعة أحداث ) معرض ألجهزة ذوي اإلعاقة ، معارض فنية ، ماراثون ريايض 

 برامــج لتنميــة املــوارد وحشــد الدعــم ) اتفاقيــات رشاكــة مــع املؤسســات الوطنيــة ، 

حمــالت للتــربع لألوقــاف الخرييــة ، ابتــكار قنــوات للتــربع (.

 برنامج العضوية ، ويستهدف استقطاب األعضاء للجمعية العمومية .

نماذج من برامج التواصل :



• تسابق أولياء أمور األطفال املعوقني عىل االستفادة من خدمات الجمعية

• بنــاء ظهــري اســرتاتيجي مــن األعضــاء يزيــد عــيل 3000 عضــواً ، ووصــول قائمــة 

أعضــاء الــرشف اىل مــا يزيــد عــن 200 عضــواً 

• طرح إعالمي متزن وايجابي عن قضية اإلعاقة .

• تفاعــل مؤسســات الدولــة مــع همــوم واحتياجــات املعوقــني ، وتــواىل صــدور األنظمة 

ــة لذلك . الداعم

• خلق نوع من التنافس بني مناطق اململكة عيل اقامة مراكز للجمعية 

• تعدد مبادرات  مؤسسات القطاع الخاص لبناء رشاكات دائمة مع الجمعية .

• تهيئة الوعي العام لقبول دمج املعوقني يف املجتمع 

ــغيل  ــة تش ــل ميزاني ــهام يف تموي ــرب االس ــة ع ــة للجمعي ــاندة املجتمعي ــل املس • تواص

ــنوياً . ــال س ــون ري ــن 120 ملي ــر م ــل اىل أكث ــي تص ــا والت مراكزه

• تنامي تفاعل املجتمع  مع أسباب اإلعاقة وطرق تالفيها .

• حشد مئات املتطوعني املساهمني سنوياً يف مساندة أنشطة الجمعية .

ماذا تحقق ؟ 






