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  .وجود شراكات جمتمعية فاعلة .8

  .تقدمي خدمات لفئات خمتلفة يف اجملتمع .9
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  .عدم وجود مركز متخصص لعالج احلاالت يف احملافظة .6

  .ابلتعامل مع احلاالت املرضية سرضعف وعي بعض األ .7
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 النقاط الرئيسية التالية:  إبراز فريق التخطيط إىل  وقد توصل

 نقاط الضعف الرئيسية نقاط القوة الرئيسية
 حمدودية املوارد املالية يف اجلمعية  وجود قسم نسائي يف اجلمعية 

 قلة الكوادر البشرية املتفرغة  ثقة اجملتمع احمللي واجلهات احلكومية ابجلمعية 

 للرجال والنساءعدم وجود مقر مستقل  وجود شراكات جمتمعية فاعلة 

 ضعف النشر اإلعالمي لفعاليات اجلمعية  وجود قسم نسائي يف اجلمعية 

 عدم وجود موارد دخل اثبت للجمعية  تنوع أعضاء جملس اإلدارة

 عدم وضوح رؤية ورسالة اجلمعية  العمل بروح فريق الواحد

 املخاطر والتهديدات احملتملة الفرص املتاحة
 اخنفاض الدعم احلكومي للقطاع اخلريي  اخلريي الدعم احلكومي للقطاع

 حتول االشراف احلكومي اىل الشئون الصحية  جتاوب اجملتمع احمللي مع القطاع اخلريي

 ارتفاع عدد املرضى يف احملافظة  ارتفاع املستوى التعليمي والثقايف ألبناء املنطقة 

 عدم وجود مركز متخصص لعالج احلاالت يف احملافظة  وجود فرص استثمارية واعدة 

 تقبل النساء يف اجملتمع للمشاركة يف أنشطة اجلمعية 
 قلة الدراسات اإلحصائية عن املرض 

 والتعاون معه يف اجملتمع 

 - توفر كفاءات بشرية من أبناء احملافظة 
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o الطرف: اإلعالم

 ما مت حتقيقه يف اجلمعية لتنفيذ هذه املتطلبات متطلبات األطراف ذات العالقة من اجلمعية
 تقارير غري منتظمة التواصل الفعال من خالل التقارير الدورية

 املستفيدةعدم إبراز احلاالت  إنشاء وحدة متخصصة يف االعالم
 ضعف املشاركة يف الفعاليات االعالمية التقارير الدورية املزودة ابإلحصاءات
 - تفعيل قنوات التواصل االجتماعي

 - الوضوح والشفافية
 - إبراز قصص النجاح واحلاالت املستفيدة

 - الصياغة اخلربية اجليدة
 - التوقيت يف إرسال املواد اخلربية

 األطراف ذات العالقةمتطلبات اجلمعية من 
 إبراز الدور االجيايب للجمعية

 التواصل الفعال
 الرعاية االعالمية للحمالت التوعوية وبرامج اجلمعية

 نقل معاانة املستفيدين لإلعالن
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o  اخلريية واجملتمعيةالطرف: اجلهات 

 لتنفيذ هذه املتطلباتما مت حتقيقه يف اجلمعية  متطلبات األطراف ذات العالقة من اجلمعية
 تنفيذ مشاريع مشرتكة مع اجلامعة وجهات جمتمعية تنفيذ مشاريع مشرتكة لتوعية فئات اجملتمع

 حتديد القضااي املطلوب دراستها يف املرض
 تقدمي أجهزة تعويضية ومساعدات مادية للمستفيدين 

 ابلشراكة مع اجلهات اخلريية
 تنفيذ برامج مشرتكة مع اجلهات اخلريية تدريب الطالب على الربامج اجملتمعية

 عدم حتديد القضااي املطلوبة للدراسة التنسيق مع اجلهات اخلريية ملنع االزدواجية
 التعاون يف تفعيل العمل التطوعي للطالب والطالبات التعرف على اخلدمات اليت تقدمها اجلهات اخلريية األخرى

 - تنفيذ محالت توعية ملسببات مرض السرطان
 - التواصل الفعال واملستمر

 - إاتحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة
 متطلبات اجلمعية من األطراف ذات العالقة

 إعداد الدراسات واالحباث املتخصصة 

 توفري بيئة تعليمية للمستفيدين 

 التعريف ابجلمعية وإبراز دورها 

 تكوين جملس تنسيقي للجهات اخلريية 

 التعامل خبصوصية مع مرضى السرطان 

 تفعيل الشراكات اجملتمعية
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o الطرف: املستفيدون 

 ما مت حتقيقه يف اجلمعية لتنفيذ هذه املتطلبات متطلبات األطراف ذات العالقة من اجلمعية
 أتمني مواصالت الدمام  أتمني مواصالت إىل الرايض

 بطاقات ختفيض للمواصالت  املطولأتمني السكن خارج املدن يف حالة العالج 
 املشاركة يف املناسبات الوطنية واألعياد  تقدمي الدعم يف البحث عن وظائف مناسبة للمستفيدين

 مساعدة املستفيدين يف املنح  توفري الدعم املادي وتوفري بطاقات اخلصم
 أتمني رحالت عمرة للمستفيدين  تقدمي التوعية للمرضى وأسرهم

 تنفيذ عدد من الرحالت الرتفيهية  برانمج حج الفريضةتقدمي 
 توفري الدعم املادي للمستحقني  تقدمي برامج تدريبية وترفيهية للمستفيدين

 تنسيق املواعيد الدورية للمستفيدين يف املستشفيات  حتسني السكن للمستفيدين
 تسهيل تقدمي األدوية للمستفيدين  تقدمي برامج الدعم ألبناء وأسرة املستفيد

 - الشراكة مع مجعيات السرطان يف املناطق األخرى
 - توفري سكن مالئم أبجور رمزية

 - التواصل  لتخفيض نصاب املعلمني واملعلمات
 متطلبات اجلمعية من األطراف ذات العالقة

 املشاركة والتواصل الفعال 

 تفهم املستفيد لدور اجلمعية 

 تسجيل كافة املرضى للتسجيل يف اجلمعية 

 التحديد الدقيق الحتياجاهتم 

 معرفة املستفيد حبقوقه وواجباته 

 تقدمي املقرتحات املسامهة يف حتسني واقع املستفيدين

 تعريف املرضى اآلخرين ابحلقوق والواجبات 
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o  :العاملون واملتطوعون  الطرف 

 ما مت حتقيقه يف اجلمعية لتنفيذ هذه املتطلبات اجلمعيةمتطلبات األطراف ذات العالقة من 
 تنمية والء العاملني  إجياد مقر للرجال وآخر للنساء

 تقدمي برامج تطويرية للعاملني  تفريغ الكادر االداري بدوام كامل

 تقدمي حوافز مادية ومعنوية للعاملني  اجياد موارد مالية اثبتة

لتنفيذ الربامجتوفري األدوات الالزمة   - 

 - األمان الوظيفي

 - توفري بنية تقنية مناسبة ومالئمة

 - تكوين فرق تطوعية دائمة

 - توفري كوادر متخصصة

 - حتديد املهام والواجبات الوظيفية

 متطلبات اجلمعية من األطراف ذات العالقة
 التواصل الفعال مع املستفيدين 

 زايدة االنتاجية 

 زايدة التواصل بني جملس االدارة والفريق التنفيذي 

 التعامل بفعالية مع املستفيدين 

 االبتكار واالبداع يف تقدمي الربامج واخلدمات 

 االختيار الصحيح للمتطوعني 
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o  :جملس اإلدارةالطرف 

 املتطلباتما مت حتقيقه يف اجلمعية لتنفيذ هذه  متطلبات األطراف ذات العالقة من اجلمعية
 البدء يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية والنظم اإلدارية   وضوح أهداف اجلمعية وبراجمها

 صدار التقارير السنوية إ إعداد ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية للجمعية

 إبرام سبعة عقود شراكات مع جهات جمتمعية  توفري لوائح منظمة لعمل اجلمعية

خدمة املستفيدين إجياد برامج فاعلة تساهم يف  توظيف ثالثة موظفني متفرغني للجمعية  

 تشكيل جلان داعمة لعمل اجلمعية  تطوير األداء املؤسسي للجمعية

 تشكيل جملس إدارة متنوع  -

 متطلبات اجلمعية من األطراف ذات العالقة
 توفري وأتمني الدعم املايل ألعمال اجلمعية 

 منح صالحيات كافية للفريق التنفيذي 

 سرعة اختاذ القرارات 

 متثيل اجلمعية يف احملافل الرمسية 

 عدم استغالل اسم اجلمعية لألعمال اخلاصة 

 

o  :الداعمونالطرف 

 ما مت حتقيقه يف اجلمعية لتنفيذ هذه املتطلبات متطلبات األطراف ذات العالقة من اجلمعية
 تقدمي الشكر والتقدير  وضوح أهداف اجلمعية 

 إبراز الداعمني يف التقارير  إبراز دور الداعم يف خدمة اجلمعية 

 - نشر برامج وفعاليات اجلمعية 

 متطلبات اجلمعية من األطراف ذات العالقة
 إنشاء مركز للفحص املبكر 

 املشاركة يف أتسيس وقف ومقر للجمعية 
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o  :االجتماعيةوزارة العمل والتنمية الطرف 

 ما مت حتقيقه يف اجلمعية لتنفيذ هذه املتطلبات متطلبات األطراف ذات العالقة من اجلمعية
 تقدمي خدمات للفئة املستهدفة  حتقيق األهداف اليت تبنتها اجلمعية على أرض الواقع

 استقطاب داعمني للجمعية  تطبيق األنظمة واللوائح

 تقدمي برامج متنوعة ومناسبة للمستفيدين  التواصل الفعال واملستمر

 إبراز اسم اجلمعية على مستوى اململكة  رفع التقارير السنوية

 - تكوين قادة بياانت احصائية للمستفيدين

 - لتحقيق اجنازات اجلمعية 2848املسامهة يف حتقيق رؤية 

 متطلبات اجلمعية من األطراف ذات العالقة
 السرعة يف اإلجراءات 

 تسهيل االجراءات 

 تقدمي برامج تدريبية للمستفيدين 

 زايدة الدعم املايل املخصص للجمعية 

 املسامهة يف تنفيذ برامج اجلمعية 

 عقد لقاءات دورية للتعاون مع مركز التنمية 

 تبين اللجان التنسيقية 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 32من  18الصفحة 

 زايدة ثقة املستفيدين يف اجلمعية  .8
 زايدة نسبة شفاء املستفيدين  .2
 إجياد جمتمع صحي وواعي  .4
 ختفيف األعباء املالية على الدولة  .3

 
 

 

 

 شخص من برامج العمرة 846استفادة  .8
 حالة شهرايً  448تقدمي خدمات النقل  .2
 حاالت من غري السعوديني يف املستشفيات اخلاصة  2توفري العالج لعدد  .4
 من احلاالت الفحص املبكر  %80اكتشاف  .3
 منح  2تقدمي منح جامعية سنوية  بعدد   .0

  

 

 برانمج نقل املرضى  .8
 برانمج العمرة .2
 امللتقى النسائي السنوي  .4
 برانمج عطااي اخلري  .3
 توفري الدعم املادي عرب التنسيق مع الشركاء الداعمني  .0
 برانمج املنح الدراسية اجلامعية  .6

  

 

 توفري وسائل نقل إىل مراكز العالج التخصصي ابلدمام .8
 جتهيز مقر للقاءات االجتماعية   .2
 توفري مقر خاص للرجال وآخر للنساء  .4
 إقامة شراكات مع جهات جمتمعية  .3
 استقطاب موارد بشرية متطوعة للعمل يف برامج اجلمعية  .0
 املشاركة يف الفعاليات اجملتمعية لزايدة املوارد املالية للجمعية  .6

 

 

 

 من  فئات املستفيدين %38اخنفاض الدخل لدى  .8
 عدم وجود مركز متخصص يف األحساء  .2
 عدم وجود جهات متخصصة لرعاية املستفيدين .4
 ضعف معرفة املرضى حبقوقهم  .3



 

 

 

 32من  19الصفحة 

 حتسني نسبة وعي اجملتمع عن مرض السرطان  .8
 زايدة معدالت شفاء املرضى   .2

 
 
 

 

 

 حالة للعالج  32استجابة  .8
 من برامج جلسات الشاي 888استفادة   .2
 طفل يف برامج اجلمعية  38مشاركة   .4
 طالبة يف املرحلة الثانوية للتوعوية أبمراض السلطان  82088استهداف   .3

 

 

 تقدمي ملتقيات تثقيفية للمستفيدين  .8
 اقامة برامج يف املناسبات العامة والوطنية والعاملية  .2
 برامج اعالمية مرئية ومسموعة  .4
 تفعيل قنوات التواصل االجتماعي  .3
 واملدرسيةبرانمج الزايرات املنزلية  .0
 امللتقى النسائي السنوي للمتعافيات واملصاابت  .6
 برانمج جلسة شاي .2

 

 

 

 استقطاب أخصائيني متطوعني للدعم النفسي  .8
 إنشاء جلنة األمل داخل اجلمعية  .2
 اجياد مقر للدعم النفسي للمرضى  .4
 ختصيص وحدة يف اجلمعية لتقدمي الدعم النفسي  .3

 

 

 

 ضعف ثقافة املرضى وأسرهم  .8
 من احلاالت املستفيدة تعاين من عدم الثقة ابلنفس % 88وجود  .2
 عدم وجود جهات متخصصة تقدم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم  .4
 النظرة السلبية للمجتمع حنو املرض واملصابني به   .3
 التغريات النفسية على املرضى  .0



 

 

 

 32من  31الصفحة 

 زايدة الوعي الصحي يف اجملتمع  .8
 تقبل املريض للمرض .2

 
 
 

 

 

 آالف طالبة يف املدارس. 0888تثقيف أكثر من  .8
 معرفة اجملتمع احمللي خلدمات اجلمعية  .2
 تثقيف أهل املنطقة بتقبل املرض .4
 تقوية العامل النفسي لدى املريض .3

 

 

 اثنوي  4برانمج أشرقي حبياة وردية لتوعية طالبات الصف  .8
 استهداف أماكن التسوق للتعريف ابجلمعية وأهدافها  .2
 عمل العديد من الربامج التوعوية والتثقيفية  .4

 

 

 
 فريق متخصص ومتفرغ لتقدمي التثقيف والتوعية الصحية  .8
 وجود مقر مهيأ لالستقبال  وخدمة املستفيدين  .2

 

 

 

 عدم وجود جهات متخصصة لتثقيف املرضى واجملتمع  .8
 ارتفاع معدل االصابة ابملرض حملياً وعاملياً  .2
 ضعف الوعي والتعريف ابملرض يف اجملتمع  .4

 

 

 

 



 

 

 

 32من  31الصفحة 

 رفع وعي اجملتمع عن املرض وأمهية الكشف املبكر  .8
 املسامهة يف زايدة نسبة شفاء املستفيدين   .2
 املسامهة يف ختفيف األعباء املالية على الدولة   .4
 املسامهة ختفيض نسبة االصابة ابملرض  .3
 حتويل املستفيدين إىل أشخاص فاعلني ومؤثرين يف اجملتمع   .0

 
 

 

 

 طالبة يف املرحلة الثانوية عن الكشف الذايت  208888تثقيف  .8
 امرأة من خالل سيارات الفحص املبكر  80888فحص   .2
 حاالت من غري السعوديني  2عالج  .4
 حالة ابلعالج  32إقناع  .3
 مستفيد  868رحالت عمرة استفاد منها  0تنفيذ  .0
 رحلة نقل سنوايً  4888تنفيذ قرابة  .6
 مستفيدة يف جلسات الشاي   8288مشاركة  .2

  

 

 امللتقى النسائي السنوي  .8
 برانمج نقل املرضى  .2
 برامج الدعم النفسي والتثقيف الصحي  .4
 برانمج رحلة األمل  .3
 املشاركة يف األايم الوطنية والعاملية  .0
 برانمج الدعم االجتماعي لبعض احلاالت  .6
 الزايرات املنزليةو  برانمج الكشف املبكر .2
 برانمج املنح الطالبية  .0

  

 

 احلصول على الرتاخيص  قانونية  لفتح اجلمعية  .8
 استئجار موقع مناسب للجمعية  .2
 إنشاء جلنة األمل داخل اجلمعية  .4
 استقطاب كوادر بشرية لقيادة اجلمعية  .3
 إقامة شراكات جمتمعية داخل وخارج األحساء  .0
 ونقل املرضىتوفري سيارة للكشف املبكر  .6
 توفري موارد مالية اثبتة  .2
 تكوين جملس إدارة فاعل  وبناء نظم إدارية  .0

 

 

 ارتفاع نسبة االصابة ابلسرطان ابألحساء  .8
 عدم وجود مركز متخصص للعالج والكشف  .2
 عدم وجود مجعية متخصصة لتقدمي الدعم النفسي والتثقيفي للمرضى  .4
 وجود توجهات لدى رجال االعمال ابألحساء خلدمة مرضى السرطان  .3



 

 

 

 32من  33الصفحة 

 النتائج اجملال

 جمال اخلدمات االجتماعية

 زايدة ثقة املستفيدين يف اجلمعية (1
 زايدة نسبة شفاء املستفيدين (2
 إجياد جمتمع صحي وواعي (3
 ختفيف األعباء املالية على الدولة (4

 حتسني نسبة وعي اجملتمع عن مرض السرطان (1 جمال الدعم النفسي
 زايدة معدالت شفاء املرضى (2

 زايدة الوعي الصحي يف اجملتمع (1 اخلدمات التثقيفية والتوعويةجمال 
 تقبل املريض للمرض (2

 اجلمعية

 رفع وعي اجملتمع عن املرض وأمهية الكشف املبكر (1
 املسامهة يف زايدة نسبة شفاء املستفيدين (2
 املسامهة يف ختفيف األعباء املالية على الدولة (3
 املسامهة ختفيض نسبة االصابة ابملرض (4
 ستفيدين إىل أشخاص فاعلني ومثثرين يف اجملتمعحتويل امل (5

 وقد توصل فريق التخطيط إىل حتديد  اآلاثر الرئيسية التالية: 

 رفع الوعي اجملتمعي عن املرض وأمهية الكشف املبكر.  (8
 املسامهة يف زايدة نسبة شفاء املستفيدين.  (2
 .أشخاص فاعلني ومؤثرين يف اجملتمعحتويل املستفيدين إىل   (4

 

 

 



 

 

 

 32من  32الصفحة 

إمكانية  التأثري إمكانية احلدوث املخاطر م
 السيطرة عليها

 النتائج

 88 2 0 3 تناقص املوارد املالية 8

 88 2 3 3 صعوبة استقطاب الكوادر املتخصصة 2

 0 8 3 4 أتخر اعتماد خطط وبرامج اجلمعية 4

 2 8 8 0 تشكيل جملس إدارة جديد 3

 88 3 4 3 الرمسية للجمعيةتداخل اجلهات واملرجعيات  0

 88 3 3 2 تزايد أعداد املستفيدين 6

 88 3 2 3 تغري األنظمة والتشريعات احلكومية 2

 88 3 0 2 نقل تبعية اجلمعية إىل وزارة الصحة 0

 2 2 4 2 ارتفاع تكلفة الربامج واخلدمات املقدمة 9

 


