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أولــت جمعيــة تفــاؤل جــل اهتمامهــا لتقديــم خدمــات وبرامــج نوعيــة للمرضــى لتخفيــف اآلثــار الصحيــة 
واالجتماعيــة والنفســية عنهــم وعــن اهاليهــم فكثفــت الجمعيــة برامجهــا وخدماتهــا وقدمــت كل مــا 
يســعد المرضــى ويقــوي روابــط التواصــل معهــم، ويطيــب لــي أن أضــع بيــن يديك أخي القــارئ تقريرنا 
الثانــي لقيــاس األثــر االجتماعــي ألبــرز الخدمــات والمشــاريع التــي تقدمهــا تفــاؤل ، حيــث يتضمــن هــذا 
 مــن جمعيــة تفــاؤل 

ً
التقريــر تنفيــذ ) 3 ( دراســات للعائــد المجتمعــي علــى االســتثمار ، وذلــك إســهاما

فــي تحقيــق رؤيــة الوطــن 2030م الداعيــة إلــى رفــع نســبة المشــاريع التنمويــة ذات األثــر االجتماعــي 
مــن 7% إلــى 33 % . يشــكل هــذا التقريــر اســتدامة لرحلــة التميــز قــي قيــاس األثــر المجتمعــي لبرامــج 
ومشــاريع وخدمــات جمعيــة تفــاؤل التــي بــدأت فــي العــام 2020م بإصــدار تقريرهــا األول لقيــاس األثر 
المجتمعــي محليــا, وقــد تــم تشــكيل فريــق مختــص بتنفيــذ الدراســات والتواصــل مــع أصحــاب المصلحــة 

وتعريفهــم باألثــر المجتمعــي الناتــج عــن اســتثمارهم فــي برامجنــا ومشــاريعنا.

 : أتقــدم بالشــكر الجزيــل للمشــرف علــى المشــروع ولفريــق العمــل والمتطوعيــن ولــكل مــن 
ً
ختامــا

 اللــه تعالــى أن يبــارك فــي جهــود الجميــع.
ً
ســاهم فــي هــذه الدراســة ســائال

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن عبدالعزيز العفالق
رئيس مجلس اإلدارة 
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فريق العمل

فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمانالمدير التنفيذي

شريفة بنت صالح األربش

لينا بنت محمد الهاشم 

عقيلة بنت ضيدان الشمري

مريم بنت عبدالله الجعفري

صالح بن يوسف الحنوط

رئيس وحدة المشاريع و 
التطوير المؤسسي

رئيس وحدة خدمات 
المستفيدين

أخصائي قياس األثر

أخصائي جودة

المصمم
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منهجية إعداد التقرير

تعتبــر منهجيــة العائــد المجتمعــي علــى االســتثمار منهجيــة عمــل لقيــاس وتفســير مفهــوم واســع للقيمــة، بأخــذ 
العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي الحســبان، وهــي منهجيــة رائــدة معتــرف بهــا فــي قيــاس األثــر االجتماعــي، 

وتعــرف بأنهــا مجوعــة مــن المبــادئ تســتند إلــى إطــار عمــل وهــي كالتالــي:

إشراك أصحاب
المصلحة

التحقق
 من النتائج

فهم ماهية 
التغيير 

تقييم 
األمور ذات 

األهمية

تضمين األمور 
الجوهرية

عدم المبالغة 
في التقدير 

العمل بمبدأ 
الشفافية
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منهجية إعداد التقرير

إطار المنهجية يشمل ست مراحل كما في المخطط التالي: 

تحديد
 النطاق

خارطة 
النتائج

االستعانة 
باألدلة وتقييم 

النتائج

حساب العائد 
االجتماعي على 

االستثمار 

تحديد 
األثر

إعداد 
التقرير

1 2 3 4 5 6
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مراحل وآلية تنفيذ المشروع:

إعداد تقرير قياس 
األثر للمشاريع 

المستهدفة

ترشيح وتأهيل 
فريق العمل على 

المنهجية

تنفيذ الدراسات 
لجميع المشاريع 

المستهدفة

متابعة المهام 
األدائية لفريق 

العمل 

اختيار
المشاريع

منهجية إعداد التقرير

1 2 3 4 5
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الرؤية

الرسالة

 في تعزيز الوقاية من اإلصابة بمرض السرطان وتقديم الخدمات المتكاملة 
ً
 عالميا

ً
أن نكون أنموذجا

للمرضى.

خدمــات  تقديــم  و  إنتشــارة  مــن  والحــد  الســرطان  بمــرض  اإلصابــة  مــن  الوقايــة  بتعزيــز  نلتــزم 
فاعلــة. مجتمعيــة  وشــراكات  نوعيــة  مبــادرات  عبــر  وشــفافيٍة  بخصوصيــٍة  للمرضــى  متكاملــة 

9
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القيم

الشفافيةالخصوصية 
واالبتكار

الشراكة
الفاعلة

االلتزامالجودة
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أصحاب المصلحة

الجمعيــة وخدمــات  بأنشــطة  تتأثــر  أو  تؤثــر  التــي  المنظمــات  أو  األشــخاص  أولئــك  هــم 

تأثيره ما الذي سيتم تغييرة لديهم دورهم وعالقتهم بالمشروع أصحاب المصلحة

إيجابي تحسين الحالة الصحية
الجمعيــة  فــي  المســجلون  الســرطان  مرضــى  هــم 
والذيــن تــم تحديدهــم مــن قبــل اإلدارة المعنيــة لخدمــة 

المصلحــة. أصحــاب  وهــم  المســتفيدين 
المستفيدون

إيجابي تحسين الحالة االجتماعية
تربطهــم  والذيــن  المســتفيدين  وأصدقــاء  أقربــاء  هــم 
 من أصحاب 

ً
عالقــة قويــة بالمســتفيد الرئيســي وهم ايضــا

المصلحــة المهميــن والذيــن يتأثــرون بتأثــر المســتفيد
عائالت المستفيدين

إيجابي تحسين الرضا الوظيفي للمســتفيدين  الخدمــات  بتقديــم  المختــص  القســم  هــو 
للمســتفيد. العــالج  النقــل وتوصيــل  مثــل  موظفين الجمعية

إيجابي تحسين الشراكة المجتمعية
بتلبيــة احتياجــات  هــم اشــخاص او مؤسســات يقومــون 
الجمعيــة ســواء كانــت تلــك االحتياجــات فــي شــكل مــادي 

ملمــوس مثــل بضاعــة كاملــة الصنــع او مــواد خــام.
الداعمين

إيجابي تفعيل المسؤولية المجتمعية

يقومــون بتقديــم الخدمــة الصحيــة والعــالج لمســتفيدي 
تتضمــن  أساســي،  بشــكل  الســعوديين  غيــر  الجمعيــة 
الحصــول علــى تخفيــض خيــري فــي ســعر الخدمــة حيــث 
مــع  مجتمعيــة  شــراكات  ببنــاء  تفــاؤل  جمعيــة  قامــت 
مــزودي الخدمــة، لــذا يعتبــر مــزودو الخدمــة الصحيــة مــن 
أصحــاب المصلحــة المؤثريــن والذيــن لهــم أهميــة عاليــة

 مزودو الخدمة
الصحية

إيجابي  تحقيق هدف الرعاية الصحية
للمستفيدين

جمعيــة مكافحــة الســرطان الخيريــة باألحســاء بموجب قرار 
وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رقــم 627 تاريــخ 14/4/1434هـــ 
نعمــل علــى مســاندة المرضــى وذويهــم ونشــر ثقافــة 

التوعيــة بالمــرض لجميــع أفــراد المجتمــع.

جمعية تفاؤل
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المنهجية المعتمدة لتنفيذ المشاريع

هــو  مؤسســي  بنــاء  او  عمــل  أي  نجــاح  يميــز  مــا  اهــم  إن 
وتحقيقهــا  اليهــا  الوصــول  المــراد  األهــداف  وتحديــد  رســم 
مــن  ينــدرج  شــاملة  عمــل  خطــة  وضــع  خــالل  مــن  يأتــي  وهــذا 
التــي  والمشــاريع  البرامــج  وتنظيــم  ســير  طريقــة  خاللهــا 
االســتراتيجي. التخطيــط  فــي  المنشــودة  األهــداف  تحقــق 

 
ً
عالميــا  

ً
أنموذجــا تكــون  أن  إلــى  تتطلــع  تفــاؤل  لكــون جمعيــة   

ً
نظــرا

مــن  بــات  الســرطان  مــرض  مــن  اإلصابــة  مــن  الوقايــة  تعزيــز  فــي 
 
ً
منظمــا  

ً
عمــال يكــون  لكــي  متكاملــة  عمــل  خطــة  وجــود  الضــروري 

األفضــل نحــو  وبالمجتمــع  بالجمعيــة  يرتقــي  فعــال   
ً
تأثيــرا لــه 
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دراسة العائد التنموي لبرنامج النقل
 لعــدم وجــود مركــز متخصــص لعــالج األورام فــي محافظــة االحســاء فقــد حرصــت الجمعيــة علــى تقديــم خدمــة النقــل للمرضــى 

ً
نظــرا

 منــا علــى اســتمرار مواعيــد العــالج للمســتفيدين قررنــا تنفيــذ مشــروع 
ً
العاجزيــن عــن الذهــاب لمراكــز العــالج بالمنطقــة الشــرقية  وحرصــا

 و مســاًء الــى المستشــفى وإنتظارهــم 
ً
النقــل ومتابعــة العــالج مــن والــى مستشــفى التخصصــي بالدمــام حيــث يتــم توصيلهــم صباحــا

لحيــن االنتهــاء والعــودة بهــم الــى منارلهــم بســيارة تحــوي كافــة وســائل الســالمة و األمــان مــزودة بوجبــات صحيــة

رفــع األعبــاء الماليــة عــن مســتفيدين الجمعيــة وتوصيــل المســتفيد لموعــده بالوقــت المحــدد

عندمــا رأت الجمعيــة الحاجــة الملحــة لمرضــى ســرطان األحســاء فــي الوصــل لمستشــفى التخصصــي بالدمــام وتكالبــت عليهــم ظــروف 
الحيــاة مــن صعوبــات اجتماعيــة وماديــة تؤثــر علــى قدراتهــم فــي متابعــة العــالج ســخرت الجمعيــة كافــة اإلمكانيــات المتاحــة لتســهيل 
وصولهــم لمراكــز العــالج واالنتظــام بالمواعيــد وذلــك بتوفيــر خدمــة نقــل المرضــى فتــم هــذا العــام نقــل 252 مســتفيد مــن خــالل 195 

مشوار.

وصف مشروع نقل المرضى

الهدف العام لخدمة النقل
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النماذج المسؤول الخطوة

ورقي والكتروني رئيس وحدة عالقات المستفيدين استقبال طلب المستفيد لتقديم الخدمة

- رئيس وحدة عالقات المستفيدين تحويل الطلب إلى السائق

- السائق أخذ المستفيد في الموعد المحدد لمركز العالج

ورقي ، والكتروني رفــع تقريــر ربــع ســنوي عن حركة نقل المســتفيدين  رئيس وحدة خدمات المستفيدين
إلى المستشفى

خطوات تنفيذ مشروع نقل المرضى
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ممتاز
ً
جيد جدا

جيد
مقبول

قياس نتائج نقل المرضى

نقلــك  أثنــاء  معنــا  تجربتــك 
الراحــة  تحفهــا  بأمــان  كانــت 

راِض انــت  وبهــا 

نقلنــاك بــود، فــكان وصولــك 
فــي الوقــت المحــدد.

قامــت) تفــاؤل ( فــي نقلــك، 
دواعــي  مــن  ذلــك  فــكان 

اطمئنانــك و  ســرورك 

٣٣.٣٪ ٢٩.٢٪

٦٦.٧٪ ٦٦.٧٪ ٧٩.٢٪

١٦.٧٪
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 لوجــود حــاالت كثيــرة إلخواننــا المقيميــن فــي األحســاء ابتليــت بمــرض الســرطان وغيــر قادريــن علــى عــالج أنفســهم 
ً
نظــرا

لــذا تبنــت الجمعيــة بموافقــة وتأييــد مجلــس إدارتهــا مشــروع عــالج المرضــى الغيــر ســعوديين بالتنســيق مــع برامــج العــالج 
بأجــر بالمستشــفيات الحكوميــة ومستشــفى الموســى التخصصــي ممثلــة بمركــز نــوال العفالــق لــأورام بدايــة مــن عــام 

2016م

تقديم خدمة العالج لمرضى السرطان المقيمين في األحساء وتخفيف آثار المرض.

مــن منطلــق المســئولية االجتماعيــة والحــس اإلنســاني تقــدم الجمعيــة خدمــة عــالج المصابيــن بالســرطان الغيــر ســعوديين 
 مــن معاناتهــم وتقديــم الدعــم المالــي والنفســي لهــم ولذويهــم فقــد 

ً
المقيميــن إقامــة نظاميــة فــي االحســاء تخفيفــا

تــم تقديــم عــالج 13 حالــة.

دراسة العائد التنموي : لمشروع عالج المرضى ) الغير سعوديين (

الهدف العام

وصف مشروع عالج المرضى 
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مصــاب  يكــون  أن 
الســرطان  بمــرض 
مــن الدرجــة األولــى 
أو  الثانيــة  أو 
الثالثــة واحضــار مــا 

ذلــك يثبــت 

لــدي  يكــون  أن 
إقامــة  المســتفيد 

. ميــة نظا

أن يكون المســتفيد 
مــن المقيميــن في 

محافظة األحســاء.

تكلفــة  يتجــاوز  أال 
الدعــم لــكل مريــض 
عــن 150.000 مائــة 

ألــف ريــال

أن يكــون التأميــن 
عــالج  يغطــي  ال 

المســتفيد.

أن يكــون المتقــدم 
غيــر ســعودي

شروط قبول تنفيذ مشروع عالج المرضى )الغير السعوديين(
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إرســال  يتــم  الموافقــة  تمــت  إذا 
خطــاب إلــى المستشــفى المتخصــص 
مــع  العــالج  بــدء  علــى  بالموافقــة 
بــأول  أوال  الجمعيــة  تزويــد  ضــرورة 
كل  نهايــة  بعــد  والتقاريــر  بالفواتيــر 

مرحلــة.

المطلوبــة  المســتندات  تقديــم 
إلــى الجمعيــة.

يتــم عــرض التقاريــر الــواردة والخطــة 
التنفيذيــة  اللجنــة  علــى  العالجيــة 
الــراي  أخــذ  بعــد  وذلــك  للموافقــة 
لطلــب بــدء العــالج مــن اللجنــة الطبيــة 

أعضائهــا. أحــد  أو 

متابعــة اللجنــة الماليــة فــي الجمعية 
لــكل حالــة مــع إرســال التقريــر للمختص 
التنفيذيــة  واللجنــة  اإلدارة  بمجلــس 
إلبــداء الــرأي حــول جــدوى اســتمرار 

الدعــم.

الموافقــة  عــدم  اللجنــة  رأت  إذا 
نقــوم  الــواردة  الحالــة  قبــول  علــى 
بالتواصــل مــع المتقــدم واالعتــذار لــه 

اإلمكانيــة. بعــدم 

يتــم اإلحالــة لعمــل كشــف مبدئي 
المستشــفيات  إحــدى  لــدى 

. لمتخصصــة ا

يتــم اســتالم تقريــر الكشــف 
المبدئــي وخطــة العــالج مــن 

المستشــفى.

مراحل قبول عالج الغير سعوديين
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قياس النتائج )استبيان(

موافق بشدة
موافق

محايد
غير موافق

غير موافق بشدة
طبيــة  رعايــة  علــى  حصلــت 
األم  بلــدي  فــي  وكأنــي 

أفضــل وربمــا 

وســعادة  بامتنــان  أشــعر 
بجــودة مــا قدمتــه ) تفــاؤل (

٨٥.٧٪

١٤.٣٪ ١٤.٣٪

٨٥.٧٪
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قامــت جمعيــة تفــاؤل بتأميــن البدائــل التعويضيــة للمســتفيدات وصرفها بالمجان في حال االحتياج ســواء كانت 
 منها على صحة المستفيدين النفسية واالجتماعية.

ً
البدائل شعر مستعار أو سيلكون وكذلك األجهزة الطبية حرصا

تقــوم الجمعيــة بتوفيــر بعــض األجهــزة والبدائــل والتعويضــات )ثدي صناعي – شــعر مســتعار – كرســي متحرك 
– ســرير طبــي ....( لمســاعدة المســتفيد علــى ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي فتــم صــرف 57 قطعــة مــا بيــن 

ســيلكون وشــعر صناعــي و12 كرســي متحــرك.

توفير البدائل من الشعر المستعار والسليكون لمريض السرطان.

مساندة مرضى السرطان وتأمين متطلباتهم والعمل على رفع سقف ثقتهم بأنفسهم

دراسة العائد التنموي: لمشروع البدائل والتعويضات

الهدف العام

وصف البدائل و التعويضات
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خطوات تنفيذ مشروع البدائل والتعويضات

النماذج المسؤول الخطوة

ورقي ، والكتروني رئيس وحدة خدمات المستفيدين استالم طلبات المستفيدات يحتوي على الوثائق المطلوبة

عرض سعر الخدمات المساندة التواصــل مــع الجهــات المســؤولة وتوفيــر عــرض ســعر مفصــل 
مــن عــدة جهــات

- رئيس وحدة خدمات المستفيدين رفع الطلب مع عروض األسعار لإلدارة التنفيذية العتماده

- منسق خدمات المستفيدين التواصل مع المتجر وطلب كمية منوعة من البدائل

- منسق خدمات المستفيدين ابالغ المستفيدات بتوفر البدائل وتحديد موعد التسليم

ورقي منسق خدمات المستفيدين تسليم المستفيدات البدائل والتوقيع على ذلك

ورقي منسق خدمات المستفيدين  
ً
عمــل تقريــر ربــع ســنوي مفصــل عن الحــاالت المســتفيدة مذكورا

فيــه نــوع البدائــل المقدمة لكل مســتفيدة

الكتروني منسق خدمات المستفيدين عمل استمارة تقييم للخدمة المقدمة كل 3 أشهر
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ممتاز
ً
جيد جدا

جيد
مقبول

قياس النتائج )استبيان(

بعــد  ا 
ً
منقــذ البديــل  وجــدت 

المولــى إذن 
تعتبــر البدائــل ) الشــعر المســتعار و 
 مســاعًدا علــى 

ً
الســيلكون ( عامــال

ــز المريــض ودعمــه نفســًيا تحفي

٦٥٪٦٧.٥٪

٢٠٪ ٢٠٪

١٠٪٧.٥٪
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قياس النتائج الفعلية للمشاريع

النسبة المتحقق البرنامج المستهدف

%100 254 200 النقل 

%77 77 100 البدائل

%100 42 ٨ العالج

الميزانية

البدائل 40،295 العالج 1،355،205،76 النقل 72،519،75
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الهدف االستراتيجي بمساندة مرضى السرطان وذويهم وتلبيتة احتياجاتهم

األثر االجتماعي للمشاريع

ما تم تغيره وصف النتائج التغيرات المقصودة / الغير مقصودة أصحاب المصلحة

كيف يمكن أن يصف صاحب المصلحة التغيير؟ ما الذي سيتم تغييرة لديهم؟ من الذين لدينا تأثير عليهم؟
من الذين يأثرون بنا؟

تحسين الوضع الصحي للمستفيدات تحسين الوضع الصحي للمستفيدات المستفيدات

تخفيض األعباء المالية للرعاية الصحية على اسرة المستفيد تخفيف العبء المالي عائالت المستفيدات

تحسين المشاركة المجتمعية تحسين المسؤولية المجتمعية مزودو الخدمة الصحية

 المساهمة في تحقيق الهدف االستراتيجي في الرعاية
الصحية

 تحقيق الهدف االستراتيجي في الرعاية
الصحية جمعية تفاؤل

تعزيز الدور المجتمعي تعزيز الدور المجتمعي جمعيات خيرية
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أبرز مقترحات أصحاب المصلحة

نبي تطور وصقل 
وتشجيع لمواهبنا 
بالمواهب نتخطى 

المصاعب بصراحه ونتغلب 
بشكل كبير ع المرض

أتمنى أحصل على 
منتجات طبيعية للمكياج 

والعطور

واعطاء فرصه عالج 
اخرى لنفس المريض 
في حال وجود اي 

مشكله صحيه نتيجة 
المرض في المستقبل 

ال سمح الله

زيادة الدعم 
النفسي للمرضى  توفير سيارة 

أخرى 
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أبرز رسائل الشكر الواردة من المستفيدين

وجود فئة 
مساندة امثالكم.. 

تخفف وطأة 
المرض وآالمه 
النفسية بال ريب

1الحمد لله تنقلنا كان براحه 
تامه كانه طالعين لرحله 

تمشيه مش لتلقي العالج 
كلمة شكراً قليله في حق 

كبتن السيارة بحسن 
تعامله ورقي اخالقه

شاركناكم وطنكم الغالي فأصبح 
بالنسبة لنا وطننا الثاني، بل والله 

انه وطننا األول وكنتم خير أمة بل 
كنت األنصار وكنا نحن مهاجرين ال 
نستطيع أن نرد جميلكم لنا تركنا 
اجركم ع الله هو وحده يستطيع 

رده بارك الله فيك وجزاكم 
الله خير

هذي هي الوقفة الي 
ال تنسى واسأل الله 
الكريم انه يكرم كل 
شخص كل موظف 

وكل مسؤول له يد في 

هذا البرنامج اللي اعاد لنا 
الحياة واالمل 

شكرا لكم من األعماق ع توفير 
هذه البدائل ألنها رفعت عني 
احساسي بأن الكل ينظر إلى 
بعين الشفقة وبعد البدائل 

أصبحت أشعر براحه نفسيه 
واصبحت اخالط الجميع بكل 

شجاعة وعزة نفس.

كانت من أهم المبادرات التي 

قدمتها الجمعية نفل المريض 

وإرجاعه الي المنزل كنت أعاني 

من كثرة المواعيد اتمنى يدعم 

المشروع وبشكل كبير في 

ظل تزايد المرضى والله يكتب 

اجركم

انا بتشكر الجمعية 

على العالج لوال الله 

ثم الجمعية لكانت 

حالتي بالويل
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نأمل وللخير نعمل
www.hcf.org.sa   Hasacancer١ 0135621112


