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األسر الناشئة
، تملك ثقافة أسرية من األسر الواعية جيل 
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المجتمع

األسر غري املستقرة
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أسر مؤثرة في 
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في تحقيق أهداف االستراتيجية طرح أفضل الحلول 

، برنامج التحول الوطني المتعلقة باألسرة 

أفضل الكفاءات من المختصينوتأهيل 
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ةًاإلسهامًفيًتمكينًوإرشادًاألسر
منًخاللًمبادراتًتنمويةًمستدامة

7-1س6-1س5-1س4-1س3-1س2-1س1-1س

6ل
قيةبناءًمنتجاتًتسوي

3-6ل2-6ل1-6ل

بيئة العمل

6ت

فريقًعملً
متكاملًلديه
الخبرةًفيً
تقديمً
الخدمات

1-6ت

المهارة والمعرفة

االستدامة
التميزً
المؤسسي

بناءً
الشراكات

األداءإدارةًالتسويق

التحسين
المستمر

التواصلً
الفعال

حلً
المشكالت

بناءًوإدارة
فرقًالعمل

مهاراتً
البحثً
والتحليل

البناء القيمي

االحترافيةالمبادرةالموثوقيةالشفافيةالخصوصية

1ص
تعظيمًاألثرًعلىً
رضاًالمستفيدينًوتحقيق

أصحابًالمصلحة

3-1ص2-1ص1-1ص

1م
تنميةًمصادرًدخلً
ثابتةًللوصولً
ديةلالستدامةًاالقتصا

3-1م2-1م1-1م

2ص
سيتحقيقًالتميزًالمؤس

6-2ص5-2ص4-2ص3-2ص2-2ص1-2ص

2س
إعدادًبحوثًودراساتًتسهمًفي
ريةبناءًالتشريعاتًواألنظمةًاألس

7-2س6-2س5-2س4-2س3-2س2-2س1-2س

3س
جالًتنميةًقدراتًمختصينًفيًم
يرًالتنميةًاألسريةًوفقًالمعاي

المعتمدة

4-3س3-3س2-3س1-3س

1ل
فيدينتطويرًالبرامجًوفقًاحتياجاتًالمست

3-1ل2-1ل1-1ل

4ل
تمرالتطويرًوالتحسينًالمس

3-4ل2-4ل1-4ل

3ل
تحسينًالصورةًالذهنية

2-3ل1-3ل

2ل
اعلةبناءًشراكاتًاستراتيجيةًف

2-2ل1-2ل

5ل
تطويرًالبحوثًوالدراسات
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للتدريبًاألسري
تحققًالوصولً
للعالميةًباللغةً
زيةالعربيةًواإلنجلي

1-4ت

3ت

يًتطويرًبرنامجًإلكترون
بينًيحققًالترابطًوالتكامل

الخدماتًوسهولةًتقديمهاً
بعدللمستفيدينًوالعملًعن

2-3ت1-3ت

2ت

نًتكوينًقاعدةًبياناتًم
الباحثينًالمختصين
باألسرةًوالتعاقدًمعهم
وفقًالئحةًالباحثين

المعتمدة

1-2ت

7ت

بناءًصفًثان
منًالقياداتً
قادرًعلىً

تحقيقًاألهداف

1-7ت

8ت

بناءًمنظومة
ئجًقياسًالنتا
لتحقيقً
التميزً
المؤسسي

1-8ت 1-1ت

1ت

9ت



اإلسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل 1/س

مبادرات تنموية مستدامة

اإلسهام

المشاركةً
والتكاملًمعً
ذويًالعالقةًفي
القطاعًالعامً
والغيرًربحي

تمكين

تنميةًالمعرفة
والمهاراتً
والسلوكًوفقً
المراحلً
العمرية

إرشاد

المساعدةًفيً
حلًالمشكالتً
منًخاللً

اإلرشادًاألسري
واإلصالحً
والتحكيم

توعية

توجيهًنصائح
لألسرة

األسرة

هيًاألسرً
المستفيدةًمن
خدماتًالجمعية

مبادرات

مجموعةًمنً
البرامجً
والمشاريعً
يًاالجتماعيةًالت
تخدمًاألسرةً
التيًتخدمً
األسرةًوفقً
المتغيراتً
بهاالمحيطةً

تنموية

برامجًومشاريع
غيرًرعويةً
ذاتًمخرجاتً
ونتائجًوأثرً
إيجابيًواضحً
فيًالمجتمع

مستدامة

تحققًاستدامةً
اجتماعيةً
وللمستفيدين
استدامةً
اقتصاديةً
للجمعية

اإلدارةًالمسؤولة

+ًالتدريبًاألسريً
+ًًاإلرشادًاألسريً

لةخدماتًاألسرةًالمنفص

رمز ماذا نريد أن نقيس
صيغة المؤشرالمؤشر

عدد المستفيدين من البرامج والخدمات1-1سعدد األسر المستفيدة من خدمات الجمعية 
عدد الخدمات المقدمة لألسر المستفيدة2-1سعدد الخدمات المقدمة لألسر المستفيدة

منفصلةمن برنامج خدمات األسر النسبة خفض الصدامات والنزاعات بين األسر المستفيدة3-1سةالمنفصلخفض النزاعات بين األسر المستفيدة من برنامج خدمات األسر
لعب لهمتم تقديم خدمات التهيئة والتدرج وعالج الصدمات النفسية بالعدد األطفال الذين4-1سية باللعبوالتدرج وعالج الصدمات النفساألطفال المستفيدين من خدمات التهيئة

نسبة حاالت الصلح بين المستفيدين في برنامج اإلرشاد األسري 5-1سحاالت الصلح بين المستفيدين
لدى المستفيدين من برامج التدريب األسري نسبة االستقرار األسري 6-1سمستوى االستقرار األسري لألسر المستفيدة من برامج التدريب األسري 

(وعي)وعي المستفيدين من برنامج التوعية األسرية نسبة زيادة7-1سزيادة وعي المستفيدين



في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنمويةاإلسهاماالستراتيجيالهدف 

مستفيدوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
–ينًالمختصينًاألسري–اإلرشادًاألسريً–التدريبًاألسريً)األسرًالمستفيدةًمنًخدماتًالجمعيةًمجموع

بالتكرار(ًالتوعية-خدماتًاألسرًالمنفصلةً

المستفيدينإجماليًعددمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

وعيةالت+ًخدماتًاألسرًالمنفصلةً+ًتطويرًالبرامجًوالمختصينً+ًاإلرشادًاألسريً+ًاألسريًالتدريبمسؤولًالتنفيذ

عدد المستفيدين من البرامج والخدمات1-1س



في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنمويةاإلسهاماالستراتيجيالهدف 

خدمةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
خدماتًاألسرً–المختصينًاألسريينً–اإلرشادًاألسريً–التدريبًاألسريً)خدماتًالجمعيةًمجموع

التيًتمًتقديمهاًلألسرًالمستفيدةًبالتكرار(ًالمنفصلة

إجماليًالخدماتًالمقدمةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

خدماتًاألسرًالمنفصلة+ًتطويرًالبرامجًوالمختصينً+ًاإلرشادًاألسريً+ًاألسريًالتدريبمسؤولًالتنفيذ

عدد الخدمات المقدمة لألسر المستفيدة2-1س



في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنمويةاإلسهاماالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

-القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
فيماًبينهمًإلىًوذلكًباحتسابًالحاالتًالتيًتمًالصلححاالتًالصلحًالتيًتمتًبينًمستفيديًبرنامجًمستقرً،

إجماليًالحاالتًالواردةًللبرنامج

100×ً(ًإجماليًحاالتًبرنامجًمستقر÷ًإجماليًحاالتًالصلحًفيًبرنامجًمستقرً)معادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

برنامجًمستقرمسؤولًالتنفيذ

نسبة خفض الصدامات والنزاعات بين األسر 3-1س

المنفصلةالمستفيدة من برنامج خدمات األسر 



في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنمويةاإلسهاماالستراتيجيالهدف 

طفلوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
مشاكلًاألسريةًالناتجةًعنًالإجماليًعددًاألطفالًاللذينًتمًتقديمًخدماتًالتهيئةًوالتدرجًوالجًالصدماتًالنفسية

منًخاللًاللعبًوالوسائلًاألخرى

مجموعًاألطفالًالمستفيدينمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

برنامجًمستقرمسؤولًالتنفيذ

عدد األطفال الذين تم تقديم خدمات التهيئة 4-1س

لهموالتدرج وعالج الصدمات النفسية باللعب 



في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنمويةاإلسهاماالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميغيرالتراكمية

شرحًالمؤشر
الصلحً–بلةًاإلرشادًبالمقا–اإلرشادًالهاتفيً)خدماتًاإلرشادًاألسريًحاالتًالصلحًالتيًتمتًبينًمستفيدين

(.اإلرشادًاإللكتروني-والتحكيمً

100×ً(ًإجماليًالحاالتًالواردة÷ًحاالتًالتيًتمًالصلحًفيماًبينهمً)معادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

اإلرشادًاألسريمسؤولًالتنفيذ

نسبة حاالت الصلح بين المستفيدين في برنامج 5-1س

اإلرشاد األسري



في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنمويةاإلسهاماالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
الستبياناتًاالستقرارًاألسرىًلدىًالمستفيدينًمنًخدماتًالتدريبًواإلرشادًاألسريًويتمًذلكًمنًخاللًاحساب

المعتمدةًوالتيًيتمًوضعهاًعنًطريقًإدارةًدراساتًوتطويرًاألسرة

األسريمتوسطًنتائجًمعاييرًاالستقرارمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

اإلرشادًاألسري+ًالتدريبًاألسريًمسؤولًالتنفيذ

نسبة االستقرار األسري لدى المستفيدين من 6-1س

برامج التدريب األسري



في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنمويةاإلسهاماالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
ليًوالبعديًخاللًالقياسًالقبمنً“ وعي”زيادةًالوعيًلدىًالمستفيدينًمنًخدماتًبرنامجًالتوعيةًاألسريةًحساب

.للمهاراتًالمقدمةًلهمًضمنًبرامجًوخدماتًالتوعيةًاألسرية

100×ً(ًمتوسطًنتائجًقياسًاالستباناتًالبعدي÷ًمتوسطًنتائجًقياسًاالستباناتًالقبليً)معادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

اإلرشادًاألسريمسؤولًالتنفيذ

نسبة زيادة وعي المستفيدين من برنامج 7-1س

(وعي)التوعية األسرية 



إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات 2س

واألنظمة األسرية

إعداد

إنتاج

بحوثًودراسات

منهجًعلميًيهدفً
للوصولًإلىً
النتائجًعنًطريق
جمعًالبياناتً
يلهاوتفسيرهاًوتحل

تسهم

تشارك

بناء

تأسيسًمرجعيةً
علميةًلنتائجً

الدراساتًوالبحوث

التشريعاتًواألنظمةً
األسرية

القوانينًالتيً
تشرعهاًالدولةً
يًويستندًعليهاًف
سرةتنظيمًقضاياًاأل

اإلدارةًالمسؤولة

بحوثًودراساتً
األسرة

المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
عدد البحوث والدارسات1-2سعدد البحوث والدراسات

إليهاعدد الجهات التي تم إرسال الدراسات والبحوث2-2سوالدراساتانتشار البحوث
التي تم تنفيذ دراسات أسرية لهاعدد الجهات3-2سالتي تم تنفيذ دراسات أسرية لهاالجهات

االستطالع العلمية الشهريةعدد تقارير4-2ستقارير االستطالع العلمية الشهرية
العلمية اإلرشاديةعدد اإلصدارات5-2ساإلصدارات العلمية اإلرشادية

عدد خدمات اإلرشاد البحثي لطالب الدراسات العليا6-2سخدمات اإلرشاد البحثي لطالب الدراسات العليا
عدد زوار المكتبة األسري 7-2سزوار المكتبة األسري 



إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسريةاالستراتيجيالهدف 

بحثوحدةًالقياس

نصفًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

البحوثًالتيًتمًإصدارهاًوفقًضوابطًومعاييرًالبحثًوالدراسةًالمعتمدةًلدىًالجمعيةمجموعشرحًالمؤشر

إجماليًالبحوثًالمنجزةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةبحوثًودراساتمسؤولًالتنفيذ

عدد البحوث والدراسات1-2س



إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسريةاالستراتيجيالهدف 

جهةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
يرًالجهاتًالمختصةًبالتنميةًاألسريةًالتيًتمًإرسالًالدراساتًوالبحوثًلهاًوفقًضوابطًومعايمجموع

الدراساتًوالبحوثًوالمعتمدةًلدىًالجمعية

إجماليًالجهاتًالمزودةًبدراساتًوأبحاثًالجمعيةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةبحوثًودراساتمسؤولًالتنفيذ

عدد الجهات التي تم إرسال الدراسات 2-2س

والبحوث إليها



إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسريةاالستراتيجيالهدف 

جهةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

الجهاتًالتيًتمًتنفيذًدراساتًأسريةًلهاًوفقًالضوابطًوالمعاييرًالمعتمدةًلدىًالجمعيةمجموعشرحًالمؤشر

إجماليًالجهاتًالمنفذًدراساتًأسريةًلهامعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةبحوثًودراساتمسؤولًالتنفيذ

عدد الجهات التي تم تنفيذ دراسات أسرية 3-2س

لها



إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسريةاالستراتيجيالهدف 

تقريروحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
يةًتعطيًالمقصودًبالتقاريرًاالستطالعيةًهيًتقاريرًأسر)التقاريرًاالستطالعيةًالعلميةًالشهريةًمجموع

(مؤشراتًإحصائيةًوتحليليةًعنًبعضًالظواهرًوالقضاياًالمعاصرةًالخاصةًباألسرة

إجماليًتقاريرًاالستطالعًالمنجزةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةبحوثًودراساتمسؤولًالتنفيذ

عدد تقارير االستطالع العلمية الشهرية4-2س



إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسريةاالستراتيجيالهدف 

إصداروحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
رشاديةًويقصدًباإلصدارًالعلميًهيًاألدلةًاألسريةًاإل)اإلصداراتًالعلميةًاإلرشاديةًالتيًتمًإصدارهاًمجموع

(.التيًتتضمنًأنظمةًوتشريعاتًوتوجيهاتًتثقيفيةًوتوعويةًأسرية

اإلرشاديةًالمنجزةإجماليًاإلصداراتًالعلميةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةبحوثًودراساتمسؤولًالتنفيذ

عدد اإلصدارات العلمية اإلرشادية5-2س



إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسريةاالستراتيجيالهدف 

خدمةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
اراتًفنيةًوالمقصودًبهاًهيًاستش)الخدماتًاإلرشاديةًالبحثيةًالتيًتمًتقديمهاًلطالبًالدراساتًالعلياًمجموع

(.وعلميةًفيًكيفيةًإجراءًالبحوثًاألسرية

إجماليًالخدماتًاإلرشاديةًالبحثيةًالمقدمةًمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةبحوثًودراساتمسؤولًالتنفيذ

خدمات اإلرشاد البحثي لطالب الدراسات عدد 6-2س

العليا



إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسريةاالستراتيجيالهدف 

زائروحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

(ًًاستعارةًالكتب)زوارًالمكتبةًاألسريةًالذينًيأتونًللمكتبةًويستفيدواًمنًخدماتهاًمجموعشرحًالمؤشر

إجماليًعددًزوارًالمكتبةًاألسريةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةبحوثًودراساتمسؤولًالتنفيذ

األسريزوار المكتبة عدد 7-2س



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
عدد المختصين الذين تم تنمية قدراتهم1-3سعدد المختصين اللذين تم تنمية قدراتهم 

عدد الشراكات المبرمة الفعالة2-3سعدد الجهات التي تم تأهيل مختصين لهم 
داخل الجمعيةعدد الساعات التطوعية الممارسة من المختصين3-3سةداخل الجمعيالساعات التطوعية الممارسة من المختصين
عدد المتدربين ميدانيًا من طالب الدراسات العليا4-3سالمتدربين ميدانيًا من طالب الدراسات العليا

في مجال التنمية األسرية ختصين قدرات متنمية 3س

وفق المعايير المعتمدة

تنميةًقدرات

تطويرًوتحسينًالمهاراتً
وفقًالمعاييرًالوظيفيةً

(ًًالعلميةًوالمهنيةًواألداء)
ةًالمعتمدةًلدىًالدولةًوالجمعي
والتيًتحددًالمهاراتً

بولالحدًاألدنىًللقوالمطلوبةً

مختصين

المدربينً
والمرشدينً
والمصلحينً
طالبوالمحكمينًو

الدراساتًالعليا

يةمجالًالتنميةًاألسر

ةًتمكينًوإرشادًوتوعي
األسرةًمنًخاللً
خدماتًالتدريبً
واإلرشادًوالتحكيمً
واإلصالحًاألسري

مدةالمعاييرًالمعت

يةًالمعاييرًالوظيف
العلميةًوالمهنية)

ةًفيًالدول(ًواألداء
أوًفيًالجمعية

اإلدارة 
المسؤولة

ج تطوير البرام
والمختصين



تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدةاالستراتيجيالهدف 

مختصوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
يًالمجالًالذينًتمًتنميةًقدراتهمًف(ًالمحكمين–المصلحينً–المرشدينً–المدربينً)عددًالمختصينًمجموع

األسريًوفقًمنهجيةًاعتمادًالمختصينًالمعتمدةًلدىًالجمعية

تمًتنميةًقدراتهمإجماليًالمختصينًالذينمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تطويرًالبرامجًوالمختصينمسؤولًالتنفيذ

عدد المختصين الذين تم تنمية قدراتهم1-3س



تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدةاالستراتيجيالهدف 

شراكةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
تأهيلًالشراكاتًأوًمذكراتًالتفاهمًالفعالةًالتيًتمتًمعًالجهاتًذاتًالعالقةًبمجالًالتنميةًاألسريةًومجموع

.المختصينًاألسريين

إجماليًعددًالشراكاتًالموقعةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تطويرًالبرامجًوالمختصينمسؤولًالتنفيذ

المبرمة الفعالةعدد الشراكات 2-3س



تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدةاالستراتيجيالهدف 

ساعةًتطوعيةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
–مينًالمحك–المرشدينً–المدربينً)تقديمهاًمنًقبلًالمختصينًحسابًعددًالساعاتًالتطوعيةًالتيًتم

.داخلًمقرًالجمعيةًأوًفيًمكاتبًالجمعيةًبالمحكمة(ًالمصلحين

التطوعيةًعددًالساعاتمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تطويرًالبرامجًوالمختصينمسؤولًالتنفيذ

عدد الساعات التطوعية الممارسة من 3-3س

المختصين داخل الجمعية



تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدةاالستراتيجيالهدف 

متدربوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
منًطالبًالدراساتًالعلياًالذينًيتمًتدريبهمًعلىًرأسًالعملًداخلًال جمعيةًفيًحسابًعددًالمتدربينًميدانياً 

(بحوثًودراساتًاألسرة–اإلصالحًوالتحكيمً–اإلرشاد–التدريبً)الخدماتًالمختلفةً

إجماليًالمتدربينًميدانياًمنًطالبًالدراساتًالعليامعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تطويرًالبرامجًوالمختصينمسؤولًالتنفيذ

عدد المتدربين ميدانيًا من طالب الدراسات 4-3س

العليا



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
ي سلوكيات المستفيديننسبة التغير اإليجابي ف1-1صاإليجابي في سلوكيات المستفيدينمدى التغير

نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1صرضا أصحاب المصلحة
لقياس األثرSROIنسبة تطبيق منهجية 3-1صلقياس األثر  sroiمنهجيةتطبيق 

تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب 1ص

المصلحة

تعظيم

أكبرًقيمةً
ةًواستفادةًممكن
بأقلًالمواردً
وأفضلً
األساليبً
الممكنة

األثر

بيًالتغيرًاإليجا
الذيًيحدثً
دينًعلىًالمستفي
بعدًالنتيجة

علىً
نالمستفيدي

كلًمنًاستفاد
منًخدماتً
الجمعية

تحقيق

الوصولً-1
أعلىًإلىً

التوقعات

اإلنجاز-2

رضا

عاتًتحقيقًالتوق
وماًيتجاوزً
التوقعات

أصحابً
المصلحة

.نالمستفيدي-1

المانحين-2

الجهاتً-3
المختصةً

–الوزاراتً)
(اإلمارة

اإلدارةًالمسؤولة

دًاإلرشا-التدريبًاألسريً
بحوثً-مستقرً–األسريً

تنميةً-ودراساتًاألسرةً
ةاالتصالًوالتوعي-المواردً



تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب المصلحةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

سنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
المقابالتًالمعمقةًفيًسلوكياتًالمستفيدينًمنًخدماتًالجمعيةًويتمًذلكًعبرًاالستبياناتًومدىًالتغيرًاإليجابي

.معًالمستفيدينًمنًخاللًالجمعيةًأوًمنًخاللًأحدًالمكاتبًالمختصةًفيًقياسًاألثر

نتائجًاالستبياناتًإلىًإجماليًشريحةًالعينةًمنًالمستفيدينمتوسطمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

التوعيةاالتصالًو+ًتنميةًالمواردً+ًبحوثًودراساتًاألسرةً+ًمستقرً+ًاإلرشادًاألسريً+ًالتدريبًاألسريًمسؤولًالتنفيذ

نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات 1-1ص

المستفيدين



تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب المصلحةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

سنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

عبرًاالستبياناتًالورقيةًأوًااللكترونيةًونتائجًقياسًرأيًالمستفيدًيتمًالقياسشرحًالمؤشر

نسبًالمعاييرًفيًاستبياناتًالقياسمتوسطمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

التوعيةاالتصالًو+ًتنميةًالمواردً+ًبحوثًودراساتًاألسرةً+ًمستقرً+ًاإلرشادًاألسريً+ًالتدريبًاألسريًمسؤولًالتنفيذ

نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص



تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب المصلحةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

سنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

لمنهجيةهذهًاأدواتقياسًاألثرًالمرادًتحقيقهًعلىًالمستفيدينًمنًخاللًهذهًبناءًواستخداملsroiاعتمادًمنهجيةًشرحًالمؤشر

100×ً(SROIًومعاييرًإجماليًأدوات÷ًالمطبقةSROIًمجموعًأدواتًومعاييرًومنهجياتً)معادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

التوعيةاالتصالًو+ًتنميةًالمواردً+ًبحوثًودراساتًاألسرةً+ًمستقرً+ًاإلرشادًاألسريً+ًالتدريبًاألسريًمسؤولًالتنفيذ

لقياس األثرSROIمنهجية نسبة تطبيق 3-1ص



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي 1-2صمطابقة معايير التميز المؤسسي 

نسبة إنجاز فرص التحسين الخارجية والداخلية2-2صالتحسين الخارجية والداخليةفرص
مدة معالجة الشكاوى 3-2صشكاوى المستفيدينمعالجة

نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية4-2صتنفيذ إجراءات الخطة التشغيلية
نسبة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة5-2صتنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

درجة مطابقة تنفيذ اإلجراءات6-2صدليل العمليات واإلجراءات تنفيذ

التميز المؤسسيتحقيق 2ص

اإلدارةً
المسؤولة

التطويرً
المؤسسي

بناء

تأسيس
وتطوير

جمنظومة قياس النتائ

قواعد البيانات 
والنماذج 

والمنهجيات 
واألدوات

لتحقيق

بة للوصول للنس
المستهدفة

التميز المؤسسي

مجموعة المعايير العالمية المتعارف
للتميز المؤسسيعليها 



بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجيالهدف 

درجةوحدةًالقياس

نصفًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
والتيًمنًخاللهاً(EFQMًمعاييرًالتميزًالمؤسسيًاألوروبيً)منًمقاييسًومعاييرًالتميزًالمؤسسيًمجموعة

لًاستبيانًيتمًقياسًأداءًالجمعيةًومعرفةًدرجةًتحقيقًالتميزًالمؤسسيًداخلًالجمعيةًويتمًقياسًذلكًمنًخال

.قياسًالتميزًالمؤسسي

والمعاييرًالتيًتمًتطبيقهاعددًالمقاييسمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالتنفيذ

درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي 1-2ص



بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر

لجمعيةًويقصدًبالخارجيةًهوًماًتتحصلًعليهًا)ًماًتمًإنجازهًمنًفرصًالتحسينًالخارجيةًوالداخليةًمجموع

اجهًمنًخاللًعمليةًمنًالجوائزًالتيًتشاركًبهاًالجمعيةًويقصدًبالداخليةًهوًماًيتمًاستخرالتعقيبيةمنًالتقاريرً

(التقييمًالداخليًوالتيًتتمًكلًربعًسنة

100×ً(ًإجماليًفرصًالتحسين÷ًعددًماًتمًإنجازهًمنًفرصًالتحسينً)معادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالتنفيذ

إنجاز فرص التحسين الخارجية نسبة 2-2ص

والداخلية



بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجيالهدف 

درجةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
ومقترحاتًوالصندوقًالشكاوى)المدةًالزمنيةًالتيًتيمًفيهاًمعالجةًالشكاوىًالواردةًمنًالمستفيدينًمنًخاللً

(بشكلًشخصيًمنًالمستفيدينًأوًعنًطريقًالموقعًاإللكترونيًالخاصًبالجمعية

معالجةًالشكوىبهاعددًاأليامًالتيًتمتً÷ًعددًالشكاوىمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالتنفيذ

معالجة الشكاوىمدة 3-2ص



بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
يذًالخطةًتمًإنجازهًمنًاإلجراءاتًالخاصةًبالخطةًالتشغيليةًالسنويةًوفقًنموذجًمتابعةًتنفقياسًنسبةًما

التشغيليةًالمعتمدةًلدىًالجمعية

إجماليًاإلجراءات÷ًماًتمًإنجازهًمنًاإلجراءاتًمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالتنفيذ

إنجاز إجراءات الخطة التشغيليةنسبة 4-2ص



بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

نصفًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
منًتوصياتًالجمعيةًالعموميةًومجلسًاإلدارةًوالواردةًمنًمحاضرًاالجتماعاتًقياسًنسبةًماًتمًإنجازه

.الخاصةًبالجمعيةًالعموميةًومجلسًاإلدارة

%إجماليًالتوصياتً÷ًتنفيذهًمنًالتوصياتًماًتممعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالتنفيذ

تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس نسبة 5-2ص

اإلدارة



بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجيالهدف 

درجةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

.اإلجراءاتًالواردةًفيًدليلًالعملياتًواإلجراءاتًقياسًدرجةًمطابقةًتنفيذشرحًالمؤشر

إجماليًاإلجراءات÷ًاإلجراءاتًالتيًتمًتنفيذهاًعددمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالتنفيذ

مطابقة تنفيذ اإلجراءاتدرجة 6-2ص



المؤشرصيغةرمز المؤشرنقيسماذا نريد أن 
األوقافإجمالي إيرادات االستثمارات و 1-1مإجمالي قيمة االستثمار المحقق
نسبة نمو اإليرادات الثابتة2-1منسبة النمو من اإليرادات الثابتة

نسبة تغطية اإليرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية3-1مإجمالي المصاريف المغطاة من الدخل الثابتنسبة 

تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة 1م

االقتصادية

تنمية

تأسيسًوإيجادً
وتطوير

مصادرًدخلًثابتة

إيراداتًاستثمارً
األصولًواألوقاف

للوصول

لتحقيقً
النسبً
المعتمدة

يةاالستدامةًاالقتصاد

مواكبةًنموً
اإليراداتًالماليةً
الدائمةًبتغطيتها
لنموًالموازناتً
املالسنويةًبشكلًك

اإلدارةً
المسؤولة

دتنميةًالموار



تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة االقتصاديةاالستراتيجيالهدف 

لايرًسعوديوحدةًالقياس

سنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

ستثماراتًواألوقافاالالقيمةًباللايرًإلجماليًإيراداتشرحًالمؤشر

إجماليًاإليراداتًالسنويةًالمتحققةًمنًاالستثماراتًواألوقافمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تنميةًالمواردمسؤولًالتنفيذ

إجمالي إيرادات االستثمارات واألوقاف1-1م



تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة االقتصاديةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

نصفًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

قيمةًالدخلًالثابتًللعامًعلىًالدخلًالثابتًمنًالسنةًاألولىشرحًالمؤشر

معادلةًالقياس
اتًالثابتةًفيًإجماليًاإليراد÷ً(ًإجماليًاإليراداتًالثابتةًللقراءةًالسابقة-إجماليًاإليراداتًالثابتةًلهذهًالقراءةً))

100×ً(ًالقراءةًالسابقة

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تنميةًالمواردمسؤولًالتنفيذ

نسبة نمو اإليرادات الثابتة2-1م



تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة االقتصاديةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
إليراداتًمنًهيًانسبةًالمصاريفًالتشغيليةًالمغطاةًمنًإجماليًاإليراداتًالثابتةًويقصدًباإليراداتًالثابتة

األوقافًوالمشاريعًاالستثمارية

100×ً(ًإجماليًالمصاريفًالتشغيليةًالسنوية÷ًإجماليًإيراداتًاألوقافًوالمشاريعًاالستثماريةً)معادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تنميةًالمواردمسؤولًالتنفيذ

نسبة تغطية اإليرادات الثابتة للمصاريف 3-1م

التشغيلية



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

عدد الشراكات االستراتيجية1-1لعدد الشراكات االستراتيجية التي تمت

نسبة المستفيدين عبر الشراكات إلى إجمالي المستفيدين2-1ليجيةالمستفيدين من خدمات الجمعية عبر الشراكات االسترات

فاعلةاستراتيجية بناء شراكات 1ل

بناء

ادًتأسيسًوإيج
وتطوير

شراكاتًاستراتيجية

عقدًاتفاقاتًوشراكاتًمعًمجموعةًمنً
الجهاتًوالجمعياتًالتيًترغبًفيً

–التدريب)االستفادةًمنًخدماتًالجمعيةً
–ةًتنفيذًأحكامًالرؤياًوالزيار–اإلرشادً

(تأهيلًمختصينًفيًالمجالًاألسري

فاعلة

فًتحققًالمستهد
منًالشراكةً
ومستمرة

اإلدارةًالمسؤولة

اإلرشادً+ًالتدريبًاألسريً
بحوثً+ًمستقرً+ًاألسريً

تطويرً+ًودراساتًاألسرةً
البرامجًوتأهيلًالمختصين



بناء شراكات استراتيجية فاعلةاالستراتيجيالهدف 

اتفاقيةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
نًخدماتًالشراكاتًاالستراتيجيةًالتيًتبرمهاًالجمعيةًمعًالجهاتًأوًالجمعياتًالتيًترغبًفيًاالستفادةًم

(تأهيلًمختصينًفيًالمجالًاألسري–تنفيذًأحكامًالرؤياًوالزيارةً–اإلرشادً–التدريبً)الجمعيةً

إجماليًعددًالشراكاتًالمبرمةًفيًفترةًالقياسمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

ختصينتطويرًالبرامجًوتأهيلًالم+ًبحوثًودراساتًاألسرةً+ًمستقرً+ًاإلرشادًاألسريً+ًالتدريبًاألسريًمسؤولًالتنفيذ

الشراكات االستراتيجيةعدد 1-1ل



بناء شراكات استراتيجية فاعلةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
تحقيقًأهدافًحسابًنسبةًالمستفيدينًمنًخدماتًالجمعيةًالمنفذةًعبرًالشراكاتًاالستراتيجيةًالتيًتسهمًفي

الجمعيةًورؤيتهاًإلىًإجماليًعددًالمستفيدينًمنًخدماتًالجمعية

إجماليًعددًالمستفيدين÷ًعددًالمستفيدينًعبرًالشراكاتًمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

ختصينتطويرًالبرامجًوتأهيلًالم+ًبحوثًودراساتًاألسرةً+ًمستقرً+ًاإلرشادًاألسريً+ًالتدريبًاألسريًمسؤولًالتنفيذ

نسبة المستفيدين عبر الشراكات إلى إجمالي 2-1ل

المستفيدين



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

عدد اللوائح واألنظمة المطورة والمعتمدة1-2لجمعيةاكتمال األنظمة واللوائح المطلوبة لعمل ال

نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة2-2لمدى تطبيق اللوائح واألنظمة

تطوير وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات 2ل

اإلدارية والمالية

تطوير

تحديث
أوً
إنشاء

تطبيق

العملً
بها

األنظمةًواللوائحًواإلجراءات

هيًالقواعدًالتيًتنظمً
العملًداخلًالجمعيةًسواءً
منًالجهاتًالمشرعةًأوً
التيًصدرتًمنًإدارةً

الجمعية

اإلدارية

القواعدً
المنظمةًللعمل
اإلداريًداخلً

الجمعية

المالية

القواعدً
المنظمةًللعمل
الماليًداخلً
الجمعية

اإلدارة المسؤولة

الخدمات المساندة
المالية+ 



تطوير وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية والماليةاالستراتيجيالهدف 

الئحةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
ملًبهاًوًتحسينهاًواعتمادهاًبقرارًإداريًللعأمجموعًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالتيًتمًتطويرهاًبإنشائها

فيًالجمعية

إجماليًعددًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالمتطورةًوالمعتمدةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

المالية+ًالخدماتًالمساندةًمسؤولًالتنفيذ

عدد اللوائح واألنظمة المطورة والمعتمدة1-2ل



تطوير وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية والماليةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
وعًإلىًمجم(ًبعدًالتأكدًمنًالتطبيقًعبرًالمراجعةًالداخلية)مجموعًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالمطبقةً

.اللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالمعتمدةًفيًالجمعية

100×(ًإجماليًعددًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءات÷ًعددًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالمطبقةً)معادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

المالية+ًالخدماتًالمساندةًمسؤولًالتنفيذ

نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة2-2ل



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

الجددعدد المانحين والداعمين1-3لتنمية وزيادة أعداد المانحين والداعمين

والداعميننسبة رضا المانحين2-3لرضا المانحين والداعمين

بناء الصورة الذهنية للجمعية3ل

بناء

ادًتأسيسًوإيج
وتطوير

الصورةًالذهنية

كونًهيًالفكرةًالتيًتت
عندًالمستفيدينًأو
المجتمعًعنًالجمعية

للجمعية

ةًجمعيةًالمودةًللتنمي
األسريةًبمنطقةً

مكةًالمكرمة

اإلدارةً
المسؤولة

االتصالً
والتوعية



بناء الصورة الذهنية للجمعيةاالستراتيجيالهدف 

داعموحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
500.000إجماليًكبارًالمانحينًوالداعمينًالجددًلجمعيةًالمودةً،ًوالذينًيقومونًبدعمًأوًمنحًالجمعيةًمبلغً

.فأكثر(ًخمسًمئةًألفًلاير)لايرً

إجماليًعددًالداعمينًوالمانحينمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تنميةًالمواردمسؤولًالتنفيذ

عدد المانحين والداعمين الجدد1-3ل



بناء الصورة الذهنية للجمعيةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

سنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
حابًمنًخاللًمنهجيةًالقياسًالمعتمدةًلقياسًرضاًأص-فيًفترةًالقياس-نسبةًرضاًالمانحينًوالداعمينً

المصلحةًوالداعمين

معادلةًالقياس
اعمينًعددًالمانحينًوالد÷ًإجماليًنسبةًرضاًالمانحينًوالداعمينً=ًمتوسطًنسبةًرضاًالمانحينًوالداعمينً

المشاركينًفيًقياسًالرضا

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تنميةًالمواردمسؤولًالتنفيذ

نسبة رضا المانحين والداعمين2-3ل



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
نسبة تحقيق الخدمات لمعايير التطوير المؤسسي1-4لتحقيق الخدمات لمعايير التطوير المؤسسي

معدل تكلفة المستفيد2-4لتكلفة الفرد
عدد قنوات تقديم الخدمات3-4لقنوات تقديم الخدمات

التحسين المستمر للعمليات والخدمات4ل

تمرالتحسينًالمس

التغيرًإلىًاألحسن
مواألفضلًبشكلًدائ

العمليات

اإلجراءاتً
ومًاإلداريةًالتيًتق

بهاًالجمعيةًلخدمة
عمالئهاًوتحقيقً

أهدافها

الخدمات

خدماتًالجمعية

امًتنفيذًأحك–اإلرشادً–التدريبً)
تطويرًالبرامج–الرؤياًوالزيارةً
دراساتًوبحوثً–والمختصينً

(وعي–األسرةً

اإلدارةًالمسؤولة

رًمستق+ًاإلرشادً+ًالتدريبًً
ينًتطويرًالبرامجًوالمختص+ً

+ًاالتصالًوالتوعيةً+ً
دراساتًوبحوثًاألسرة



التحسين المستمر للعمليات والخدماتاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
تطويرً–تنفيذًأحكامًالرؤياًوالزيارةً-اإلرشادً–التدريبً)متوسطًنسبًماًتحققهًكلًالعملياتًوالخدماتً

سيمنًمعاييرًالتميزًالمؤس(ًالمحاضراتًوالندوات–البحوثًوالدراساتًاألسريةً–البرامجًوالمختصينً

نسبةًماًتمًتحقيقهًفيًمعيارًالعملياتمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةدراساتًوبحوث+ًاالتصالًوالتوعيةً+ًتطويرًالبرامجًوالمختصينً+ًمستقرً+ًاإلرشادً+ًالتدريبًمسؤولًالتنفيذ

نسبة تحقيق الخدمات لمعايير التطوير 1-4ل

المؤسسي



التحسين المستمر للعمليات والخدماتاالستراتيجيالهدف 

مستفيدلايرًلكلوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

-القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر

يقصدًومعرفةًمتوسطًتكلفةًكلًخدمةًلكلًمستفيد،ًمنًخاللًتقسيمًموازنةًكلًخدمةًعلىًالعددًالمستهدف،

كانكلًمنًيحصلًعلىًخدمةًواحدةًأوًأكثرًمنًخدماتًالجمعيةًرجال ً)بالمستفيدً أوًكانًأوًامرأة،ًكبيراً 

(.صغيرا ً

إجماليًعددًالمستفيدين÷ًإجماليًتكلفةًالخدماتًالمقدمةًمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

الماليةمسؤولًالتنفيذ

المستفيدتكلفة معدل 2-4ل



التحسين المستمر للعمليات والخدماتاالستراتيجيالهدف 

قناةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر

–التدريبً)لوطريقةًتقديمًالخدمة،ًمثعددًقنواتًتقديمًالخدماتًللمستفيدينً،ًويقصدًبقنواتًالخدمةًوسيلة

اضراتًالمح–تنفيذًأحكامًالرؤياًوالزيارةً–اإلرشادًالهاتفيًواإللكترونيًوالمقابلةًواإلصالحًوالتحكيمً

(اعيوسائلًالتواصلًاالجتم–الموقعًاإللكترونيً–الدراساتًوالبحوثً–تأهيلًالمختصينً–والندواتً

إجماليًعددًقنواتًتقديمًالخدماتمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

األسرةدراساتًوبحوث+ًاالتصالًوالتوعيةً+ًتطويرًالبرامجًوالمختصينً+ًمستقرً+ًاإلرشادً+ًالتدريبًمسؤولًالتنفيذ

عدد قنوات تقديم الخدمات3-4ل



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

عدد البحوث والدراسات األسرية التي تخدم أهداف الجمعية1-5لعيةالبحوث والدراسات األسرية التي تخدم أهداف الجم

تطوير البحوث والدراسات5ل

تطوير

تحسينًالتطبيق
المنهجيًللبحوثً

(أدوات–آلياتً)

البحوث

هيًنشاطًعلميً
يتضمنًإطارً
نظريًوعملي

الدراسات

هيًنشاطًعلميً
ً نظريًوليسًشرط ا
وجودًنشاطًعملي

اإلدارةً
المسؤولة

دراساتً
وبحوثًاألسرة



تطوير البحوث والدراساتاالستراتيجيالهدف 

بحثوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

قياسفترةًالمجموعًالبحوثًوالدراساتًاألسريةًالتيًتخدمًأهدافًالجمعيةًوتمًتطويرهاًواالنتهاءًمنهاًخاللشرحًالمؤشر

إجماليًعددًالبحوثًوالدراساتًاألسريةًالمنفذةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

دراساتًوبحوثًاألسرةمسؤولًالتنفيذ

عدد البحوث والدراسات األسرية التي تخدم 1-5ل

أهداف الجمعية



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
عدد منتجات المودة1-6لالمودة التي تم تطويرهامنتجات

عدد المنتجات التي تم بيعها2-6لمنتجات المودة التي تم بيعها
العائد من بيع المنتجات3-6لمن بيع المنتجاتالعائد 

بناء منتجات تسويقية للمتبرعين6ل

بناء

تأسيسً
وإيجاد

منتجاتًتسويقية

منتجاتًأسريةًيتمً
عًتسويقهاًعلىًالمجتم
الغرضًمنهاًزيادةً
ةالعائدًالماليًللجمعي

صغارًالمتبرعين

األشخاصًالذينً
سيطةًيتبرعونًبمبالغًب

لاير......ًوحتىً

اإلدارةً
المسؤولة

دًتنميةًالموار



بناء منتجات تسويقية لصغار المتبرعيناالستراتيجيالهدف 

منتجوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
ويقيةًتخدمًتسبناؤهاًأوًاستحداثهاًفيًالجمعيةًلتكونًكسلعوإجماليًمنتجاتًالمودةًاألسريةًالتيًتمًإنتاجهاً

مجاالتًعملًالجمعيةًمعًاألسرًوتحققًعائدًمالي

مجموعًالمنتجاتًاألسريةًالمصممةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تنميةًالمواردمسؤولًالتنفيذ

منتجات المودةعدد 1-6ل



بناء منتجات تسويقية لصغار المتبرعيناالستراتيجيالهدف 

منتجوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

إجماليًمنتجاتًالمودةًاألسريةًالتيًتمًبيعهاشرحًالمؤشر

مجموعًالمنتجاتًاألسريةًالمباعةمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تنميةًالمواردمسؤولًالتنفيذ

عدد المنتجات التي تم بيعها2-6ل



بناء منتجات تسويقية لصغار المتبرعيناالستراتيجيالهدف 

لايروحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

إجماليًالمبالغًالماليةًالتيًتمًتحصيلهاًمنًبيعًمنتجاتًالمودةشرحًالمؤشر

منتجاتهاًخاللًفترةًالقياسإجماليًقيمةًمبيعاتًالمودةًمنمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تنميةًالمواردمسؤولًالتنفيذ

العائد من بيع المنتجات3-6ل



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
عدد الدورات التدريبية المنفذة وفق خطة التدريب1-1تلفريق العملالدورات المعطاة

األداء المهني لفريق العملنسبة تحسن مستوى 2-1تمستوى أداء فريق العملتحسن

المهارات والمعارف1ت

االستدامة

مهارة 
خاصة 
بمنسوبي
إدارة 
تنمية 

الموارد 
المالية 
ةوالبشري

التميز 
المؤسسي

مهارة 
لمدراء 
اإلدارات

بناء 
الشراكات

مهارة 
لمدراء 
اإلدارات

التسويق

مهارة 
إلدارة 
تنمية 
الموارد

إدارة 
األداء

مهارة 
إلدارة 

التطوير 
المؤسسي

التحسين
المستمر

مهارة 
لمدراء 
اإلدارات

التواصل 
الفعال

مهارة 
لمنسوبي
الجمعية

حل 
المشكالت

مهارة 
لمنسوبي
الجمعية

بناء 
وإدارة 

فرق العمل

مهارة 
لمدراء 
اإلدارات

مهارات 
البحث 
والتحليل

مهارة 
إلدارة 
بحوث 

ودراسات 
األسرة

اإلدارة 
المسؤولة

الموارد 
البشرية



المهارات والمعرفةاالستراتيجيالهدف 

دورةوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
أيً)ًالتكرارًحسابًعددًالدوراتًالتدريبيةًحسبًالتخصصًوالتيًتمتًلفريقًالعملًضمنًالخطةًالتدريبيةًب

(ًًدوراتًتدريبية3بـدوراتًتدريبيةًتحسب3ًأنًمشاركةًفردًواحدًفيً

إجماليًعددًالدوراتًالتدريبيةًحسبًالتخصصمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

المواردًالبشريةمسؤولًالتنفيذ

عدد الدورات التدريبية المنفذة وفق خطة 1-1ت

التدريب



المهارات والمعرفةاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
وظيفةًالمهاراتًالالزمةًللقيامًبمهامًال:ًاألداءًالمهنيً)قياسًالتحسنًفيًمستوىًاألداءًالمهنيًلفريقًالعملً

دريبًالمنفذةوفقًالقياسًالقبليًوالبعديًلبرامجًالت(ًالمكلفًبهاًوالموجودةًفيًالوصفًالوظيفيًلكلًوظيفة

100×ً(ًدريبتقييمًأداءًفريقًالعملًبعدًالت÷ًتقييمًأداءًفريقًالعملًقبلًالتدريبًعلىًالمهاراتًالمستهدفة)معادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

المواردًالبشريةمسؤولًالتنفيذ

نسبة تحسن مستوى األداء المهني لفريق العمل2-1ت



رمز ماذا نريد أن نقيس
المؤشرصيغةالمؤشر

الذين تم التعاقد معهمعدد الباحثين1-2تعدد الباحثين

اتتكوين قاعدة بيان

إنشاء ملفات
بالبيانات 
ةالتفصيلي

ين الباحثين المختص
باألسرة

أفراد يعملون
في مجال 
البحث 
األسري

التعاقد معهم

توقيع عقود

ين وفق الئحة الباحث
المعتمدة

الئحة معتمدة
من الجمعية 

الختيار 
للباحثين

اإلدارةً
المسؤولة

رًبحوثًوتطوي
األسرة

قاعدة بيانات من الباحثين المختصين باألسرة تكوين 2ت

والتعاقد معهم وفق الئحة الباحثين المعتمدة



دةتكوين قاعدة بيانات من الباحثين المختصين باألسرة والتعاقد معهم وفق الئحة الباحثين المعتماالستراتيجيالهدف 

باحثوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
لتعاقدًمعًالباحثينًوايتمًتكوينًقاعدةًمنًالبياناتًالخاصةًبالباحثينًاألسريينًوفقًالالئحةًالمعتمدةًمنًالجمعية،

وفقًاحتياجاتًاألبحاثًالمتطلبة

مجموعًعددًالباحثينًمعادلةًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

بحوثًودراساتًاألسرةمسؤولًالتنفيذ

عدد الباحثين الذين تم التعاقد معهم1-2ت



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
البرنامج اإللكتروني الموحدنسبة ربط الخدمات ب1-3تترابط خدمات الجمعية

الربط اإللكترونياستخدام برنامج نسبة الرضا عن سهولة2-3تسهولة استخدام البرنامجمدى

تطوير برنامج 
إلكتروني

إنشاء برنامج 
إلكتروني 

يحقق الترابط 
والتكامل بين الخدمات

يصنع ترابط 
وتكامل بين 

خدمات الجمعية

وسهولة تقديمها 
للمستفيدين

دين يمكن للمستفي
استخدام الخدمات

بسهولة

والعمل عن بعد

دين يمكن للمستفي
الحصول على 

الخدمة عن طريق 
يتطبيق إلكترون

اإلدارةً
المسؤولة

تقنيةً
المعلومات

تطوير برنامج إلكتروني يحقق الترابط والتكامل بين 3ت

بعدالخدمات وسهولة تقديمها للمستفيدين والعمل عن 



مل عن بعدتطوير برنامج إلكتروني يحقق الترابط والتكامل بين الخدمات وسهولة تقديمها للمستفيدين والعاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
مًالرؤياًتنفيذًأحكا–اإلرشادًاألسريً–التدريبًاألسريً)قياسًمدىًترابطًوتكاملًواكتمالًخدماتًالجمعيةً

منًخاللًالبرنامجًاإللكترونيًالموحد(ًوالزيارة

إجماليًخدماتًالجمعية÷ًعددًالخدماتًالمترابطةًمعادلةًالقياس

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تقنيةًالمعلوماتمسؤولًالتنفيذ

اإللكتروني نسبة ربط الخدمات بالبرنامج 1-3ت

الموحد



مل عن بعدتطوير برنامج إلكتروني يحقق الترابط والتكامل بين الخدمات وسهولة تقديمها للمستفيدين والعاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
قياسًرأيًقياسًنسبةًسهولةًاستخدامًالبرنامجًمنًقبلًالمستفيدينًوذلكًعنًطريقًتطبيقًوسائلًمنهجيةًل

للبرنامجالمستفيدينًوالمستخدمين

متوسطًنتائجًاستطالعًرأيًالمستفيدينمعادلةًالقياس

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

تقنيةًالمعلوماتمسؤولًالتنفيذ

نسبة الرضا عن سهولة استخدام برنامج الربط 2-3ت

اإللكتروني



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

عدد المستفيدين من منصة التعليم الذاتي 1-4تمنصة التعليم الذاتيانتشار

منصة تعليم ذاتي

موقع الكتروني
يتم من خاللها 

يب التعليم والتدر
بشكل ذاتي 
للمستفيدين

للتدريب 
األسري

إدارة 
التدريب 
األسري

تحقق الوصول 
للعالمية

ا نسعى من خالله
لنصل لجميع 
دول العالم 

باللغة العربية 
واإلنجليزية

يكون التعليم 
ة والتدريب باللغ

العربية 
واإلنجليزية

اإلدارةً
المسؤولة

التدريبً
األسري

منصة تعليم ذاتي للتدريب األسري تحقق الوصول 4ت

واإلنجليزيةللعالمية باللغة العربية 



منصة تعليم ذاتي للتدريب األسري تحقق الوصول للعالمية باللغة العربية واإلنجليزيةاالستراتيجيالهدف 

مستفيدوحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

عددًالمستفيدينًمنًهذهًالمنصةقياسًمدىًنسبةًانتشارًمنصةًالتعليمًالذاتيًمنًخاللًإحصاءشرحًالمؤشر

عددًالمستفيدينًمنًمنصةًالتعليمًالذاتيًمعادلةًالقياس

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

التدريبًاألسريمسؤولًالتنفيذ

عدد المستفيدين من منصة التعليم الذاتي 1-4ت



واإلبداعبيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار 5ت

اإلدارةً
المسؤولة

الخدماتً
المساندة

بيئة عمل

بيئة العمل 
الداخلية في

جمعية المودة

محفزة

تساعد على 
إنجاز 
األعمال

كارتشجع على االبت

ترعى 
التجديد 

والتطوير 

واإلبداع

أفكار أو 
وسائل تطبق

ألول مرة

المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس
نسبة رضا العاملين1-5ترضا العاملين

عدد األفكار الجديدة المطبقة2-5تالجديدة المطبقةاألفكار



بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واإلبداعاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

نصفًسنويًًًًًدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

ضاًالعاملينرضاًالعاملينًعنًبيئةًالعملًالداخليةًمنًخاللًاستبانةًقياسًرمعاييرًقياسقياسًمتوسطًنسبشرحًالمؤشر

متوسطًنتائجًنسبًالمعاييرًلجميعًالعاملينمعادلةًالقياس

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

المواردًالبشريةمسؤولًالتنفيذ

نسبة رضا العاملين1-5ت



بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واإلبداعاالستراتيجيالهدف 

فكرةوحدةًالقياس

ربعًسنويًًًًًدوريةًالقياس

+القطبية

غيرًتراكميالتراكمية

مجموعًاألفكارًالجديدةًأوًالمبتكرةًوالتيًتمًتطبيقهاشرحًالمؤشر

إجماليًاألفكارًالمبتكرةًوالمطبقةمعادلةًالقياس

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

الخدماتًالمساندةمسؤولًالتنفيذ

عدد األفكار الجديدة المطبقة2-5ت



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

اكتمال فريق العمل المطلوب لتقديم
نسبة اكتمال توظيف فرق العمل لتقديم الخدمات1-6تالخدمات

فريق عمل متكامل لديه الخبرة في تقديم 6ت

الخدمات

فريق عمل

ية العاملين في جمع
المودة

متكامل

يتمم أدوار بعضه
البعض

ماتلديه الخبرة في تقديم الخد

معارف ومهارات 
ة تساهم في مساعد

المستفيدين

اإلدارةً
المسؤولة

الخدماتً
المساندة



فريق عمل متكامل لديه الخبرة في تقديم الخدماتاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
والمهاراتًمنًاكتمالًتوظيفًالعددًالكافيًمنًالكفاءاتًذاتًالخبرةًفيًتقديمًخدماتًالمودةًوالممكَّنةًبالمعارف

خاللًتقييمًأداءًربعًسنويًباستخدامًنموذجًتقييمًاألداءًالمعتمدة

نسبةًتقييمًاألداءًللفترةًالسابقة÷ًنسبةًتقييمًاألداءًللفترةًالحاليةًمعادلةًالقياس

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

الخدماتًالمساندةمسؤولًالتنفيذ

نسبة اكتمال توظيف فرق العمل لتقديم 1-6ت

الخدمات



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

عدد أفراد الصف الثاني المؤهلين1-7تالثانيتنمية أفراد الصف

بناء

توظيف 
وتنمية

صف ثاني

مجموعة من 
الكفاءات 

والموظفين الذين
لديهم اإلمكانات 
ليصبحوا قادة

القيادات

من يقومون 
بتحمل 

مسؤولية 
العمل 

اإلشرافي

قادر على تحقيق 
األهداف

لديه المقدرة على
الوصول إلى 

األهداف المطلوبة

اإلدارةً
المسؤولة

.......

من القيادات قادر على تحقيق صف ثان بناء 7ت

األهداف



صف ثان من القيادات قادر على تحقيق األهدافاالستراتيجيالهدف 

قائدوحدةًالقياس

نصفًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
القياداتًحسابًعددًأفرادًالصفًالثانيًمنًالقياداتًالذينًيمتلكونًمهاراتًالقيادةًمنًخاللًنموذجًتقييمًأداء

المعتمد

إجماليًقياداتًالصفًالثانيًالمؤهلينمعادلةًالقياس

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

اإلدارةًالعليامسؤولًالتنفيذ

عدد أفراد الصف الثاني المؤهلين1-7ت



بناء منظومة قياس النتائج لتحقيق التميز 8ت

المؤسسي

المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

اكتمال منظومة قياس نتائج التميز 
يالتميز المؤسسنسبة اكتمال بناء منظومة قياس 1-8تالمؤسسي

اإلدارةً
المسؤولة

التطويرً
المؤسسي

بناء

رتأسيسًوتطوي

جمنظومةًقياسًالنتائ

قواعدًالبيانات
والنماذجً
والمنهجياتً
واألدوات

لتحقيق

بةًللوصولًللنس
المستهدفة

التميزًالمؤسسي

مجموعةً
ميةًالمعاييرًالعال
هاًالمتعارفًعلي
سيللتميزًالمؤس



بناء منظومة قياس النتائج لتحقيق التميز المؤسسياالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

نصفًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

شرحًالمؤشر
دارةًإنجازًأدواتًومنهجياتًونماذجًقياسًتحققًمعاييرًنموذجًالتميزًالمؤسسيًالمعتمدةًمنًإنسبةًاكتمال

(محليةًأوًإقليميةًأوًدولية)الجمعيةً

معادلةًالقياس
(ًًسيإجماليًاألدواتًوالنماذجًالمطلوبةًلقياسًجميعًمعاييرًالتميزًالمؤس÷ًالمنجزةًمجموعًاألدواتًوالنماذج)

ً×100

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسيمسؤولًالتنفيذ

اكتمال بناء منظومة قياس التميز نسبة 1-8ت

المؤسسي



المؤشرصيغةرمز المؤشرماذا نريد أن نقيس

نسبة اكتمال البناء القيمي لمنسوبي المودة1-9تغرس قيم جمعية المودة في العاملين

البناء القيمي9ت

اإلدارةً
المسؤولة

المواردً
البشرية

ةالخصوصي

حفظًبياناتً
ومعلوماتً
المستفيدين

الشفافية

اإلفصاحًعنً
تقاريرًاألداءً
االجتماعيً

والمؤسسيًوالمالي
ونشرهاًللمجتمع

الموثوقية

بناءًالثقةًبجودة
الخدماتًواألداءً
رًواالتصالًالمستم
والفعّالًمعًذويً
عالمصلحةًوالمجتم

المبادرة

السبقًالبتكارً
أفضلًالحلولً
والنماذجًبهدفً
تحسينًاألداءً
االجتماعيً
والمؤسسي

ةاالحترافي

ميةًالتنافسيةًالعال
ريةًفيًالتنميةًاألس

والتميزًالمؤسسي
مًواإلبداعًفيًتقدي

بجداراتالخدماتً
علميةًوقدراتً

عاليةمهارية



صف ثان من القيادات قادر على تحقيق األهدافاالستراتيجيالهدف 

%وحدةًالقياس

ربعًسنويدوريةًالقياس

+القطبية

تراكميالتراكمية

إنجازًمبادراتًالبناءًالقيميًحسبًالخطةًالتشغيليةًالسنويةنسبةًاكتمالشرحًالمؤشر

100×ً(ًإجماليًمبادراتًالقيمًفيًالخطةًالتشغيليةًالسنوية÷ًالقيمًالمنفذةًمجموعًمبادرات)معادلةًالقياس

التطويرًالمؤسسيمسؤولًالقياس

المواردًالبشريةمسؤولًالتنفيذ

المودةنسبة اكتمال البناء القيمي لمنسوبي 1-9ت


