الستراتيجية جمعية المودة
لألعوام 2020 – 2019 – 2018 – 2017م

01

يقدم «دليل األهداف والمؤشرات» شروحات مفصلة لكل مفردة من مفردات األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء المعتمدة.

02

يضمن هذا الدليل بإذن هللا عدم تضارب األفهام حيال األهداف والمؤشرات.

03

يسهم الدليل في وضع سياسات وتصورات حول أساليب وطرق تحقيق األهداف.

04

يحدد الدليل ما الذي يهم المؤسسة قياسه في كل هدف وهي خطوة مهمة لتحديد المؤشرات.

05

يحدد الدليل مؤشرات األداء الرئيسة لقياسات األداء ويشرحها بتفصيل يساعد الجهة المسؤولة على بناء آلية للرصد والقياس،
وتطوير مبادرات لتحريكه نحو المستهدفات.

تعليمات الدليل
تعليمات الدليل

المستفيدون
العمليات
الداخلية

اإلجراءات والوسائل
األكثر تحقيقاً لرضا
المستفيدين وأصحاب
المصلحة واالستدامة
المالية

التعلم والنمو

الثقافة المؤسسية واإلدارية والتنظيمية ومعدالت التدريب والتربية
للعاملين

س1
اإلسهامًفيًتمكينًوإرشادًاألسرةً
منًخاللًمبادراتًتنمويةًمستدامة
س1-1

س2-1

س3-1

س4-1

س5-1

س6-1

س7-1

س2
إعدادًبحوثًودراساتًتسهمًفي
بناءًالتشريعاتًواألنظمةًاألسرية
س1-2

س2-2

ل1
تطويرًالبرامجًوفقًاحتياجاتًالمستفيدين
ل1-1

ل2-1

س3
تنميةًقدراتًمختصينًفيًمجالً
التنميةًاألسريةًوفقًالمعاييرً
المعتمدة

ل3-1

س3-2

س4-2

س5-2

س6-2

س7-2

س1-3

س2-3

ل2
بناءًشراكاتًاستراتيجيةًفاعلة
ل2-2

ل1-2

س3-3

س4-3

ل3
تحسينًالصورةًالذهنية
ل1-3

ص1
تعظيمًاألثرًعلىً
المستفيدينًوتحقيق رضاً
أصحابًالمصلحة

تعظيم المنفعة
وتحقيق الرضا

اجتذاب المستفيدين
وكسب رضاهم
وتلبية احتياجاتهم

جيل من األسر الواعية  ،تملك ثقافة أسرية
جيدة،
ومهارات حياتية ،تعزز مشاركاتهم في
المجتمع

أسرة واعية ومتماسكة
قادرة على مواجهة التحديات

بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء
بعد انفصال األبوين يسودها
االحترام المتبادل وتعزز قيمهم
األسرية وتحفز قدراتهم اإلبداعية

أسر مؤثرة في
استقرار األسرة
وسفيرة لرسالة
المودة

المرجع األول لقضايا األسرة  ،والمساهمة في
طرح أفضل الحلول االستراتيجية في تحقيق أهداف
برنامج التحول الوطني المتعلقة باألسرة ،
وتأهيل أفضل الكفاءات من المختصين

أصحاب المصلحة

األسر الناشئة

األسر غري املستقرة

األسر املنفصلة

األسر املستقرة

اجلهات املعنية واملختصون

ل2-3

المهارة والمعرفة

ص2-1

ص1-1

ص2
تحقيقًالتميزًالمؤسسي

ص3-1

ص1-2

ل4
التطويرًوالتحسينًالمستمر
ل1-4

ل2-4

ص2-2

ص3-2

ص4-2

ص5-2

البعد المالي

االسرتاتيجية

الرؤية

أن نكون أمنوذجا عامليا يف حتقيق سعادة األسرة واستقرارها

ص6-2

ل1-6

ل1-5

االستدامة

التميزً
المؤسسي

بناءً
الشراكات

التسويق

إدارةًاألداء

التحسين
المستمر

التواصلً
الفعال

حلً
المشكالت

بناءًوإدارة
فرقًالعمل

مهاراتً
البحثً
والتحليل

ت2
تكوينًقاعدةًبياناتًمنً
الباحثينًالمختصين
باألسرةًوالتعاقدًمعهم
وفقًالئحةًالباحثين
المعتمدة
ت1-2

ت1-1

ل2-6

ل3-6

ت3
تطويرًبرنامجًإلكترونيً
يحققًالترابطًوالتكامل بينً
الخدماتًوسهولةًتقديمهاً
للمستفيدينًوالعملًعن بعد
ت2-3

ت1-3

ت4
منصةًتعليمًذاتيً
للتدريبًاألسري
تحققًالوصولً
للعالميةًباللغةً
العربيةًواإلنجليزية
ت1-4

ت5
بيئةًعملً
محفزةًتشجعً
علىًاالبتكارً
واإلبداع
ت1-5

ت2-5

ت6
فريقًعملً
متكاملًلديه
الخبرةًفيً
تقديمً
الخدمات

ت7
بناءًصفًثان
منًالقياداتً
قادرًعلىً
تحقيقًاألهداف

ت8
بناءًمنظومة
قياسًالنتائجً
لتحقيقً
التميزً
المؤسسي

ت1-6

ت1-7

ت1-8

البناء القيمي
ت9

حتقق اهلدف

م1-1

بيئة العمل

ت1

الخصوصية

م1
تنميةًمصادرًدخلً
ثابتةًللوصولً
لالستدامةًاالقتصادية

ل6
بناءًمنتجاتًتسويقية

ل5
تطويرًالبحوثًوالدراسات

ل3-4

ضمان استدامة مالية
(مصادر دخل ثابتة
قابلة للنمو)

الـخ ـريـط ــة

الرسالة

نلتزم بتمكني وإرشاد وتوعية األسرة عرب مبادرات تنموية مستدامة تسهم يف تقوية روابط األسرة واستقرارها

الشفافية
أداء مقبول

الموثوقية
Acceptable

يف خطر At Risk

المبادرة
ال توجد بيانات

االحترافية
مؤجل

م2-1

م3-1

س 1/اإلسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل
مبادرات تنموية مستدامة
اإلسهام

تمكين

إرشاد

توعية

المشاركةً
والتكاملًمعً
ذويًالعالقةًفي
القطاعًالعامً
والغيرًربحي

تنميةًالمعرفة
والمهاراتً
والسلوكًوفقً
المراحلً
العمرية

المساعدةًفيً
حلًالمشكالتً
منًخاللً
اإلرشادًاألسري
واإلصالحً
والتحكيم

توجيهًنصائح
لألسرة

األسرة
هيًاألسرً
المستفيدةًمن
خدماتًالجمعية

ماذا نريد أن نقيس
عدد األسر المستفيدة من خدمات الجمعية
عدد الخدمات المقدمة لألسر المستفيدة
خفض النزاعات بين األسر المستفيدة من برنامج خدمات األسر المنفصلة
األطفال المستفيدين من خدمات التهيئة والتدرج وعالج الصدمات النفسية باللعب
حاالت الصلح بين المستفيدين
مستوى االستقرار األسري لألسر المستفيدة من برامج التدريب األسري
زيادة وعي المستفيدين

رمز
المؤشر
س1-1
س2-1
س3-1
س4-1
س5-1
س6-1
س7-1

مبادرات

تنموية

مجموعةًمنً
البرامجً
والمشاريعً
االجتماعيةًالتيً
تخدمًاألسرةً
التيًتخدمً
األسرةًوفقً
المتغيراتً
المحيطةًبها

برامجًومشاريع
غيرًرعويةً
ذاتًمخرجاتً
ونتائجًوأثرً
إيجابيًواضحً
فيًالمجتمع

مستدامة
تحققًاستدامةً
اجتماعيةً
للمستفيدين و
استدامةً
اقتصاديةً
للجمعية

اإلدارةًالمسؤولة

التدريبًاألسريًً+
اإلرشادًاألسريًً+
خدماتًاألسرةًالمنفصلة

صيغة المؤشر
عدد المستفيدين من البرامج والخدمات
عدد الخدمات المقدمة لألسر المستفيدة
نسبة خفض الصدامات والنزاعات بين األسر المستفيدة من برنامج خدمات األسر المنفصلة
عدد األطفال الذين تم تقديم خدمات التهيئة والتدرج وعالج الصدمات النفسية باللعب لهم
نسبة حاالت الصلح بين المستفيدين في برنامج اإلرشاد األسري
نسبة االستقرار األسري لدى المستفيدين من برامج التدريب األسري
نسبة زيادة وعي المستفيدين من برنامج التوعية األسرية (وعي)

س 1-1عدد المستفيدين من البرامج والخدمات
الهدف االستراتيجي

اإلسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنموية

وحدةًالقياس

مستفيد

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع األسرًالمستفيدةًمنًخدماتًالجمعيةً(التدريبًاألسريً– اإلرشادًاألسريً– المختصينًاألسريينً–
خدماتًاألسرًالمنفصلةً -التوعية)ًبالتكرار

معادلةًالقياس

إجماليًعدد المستفيدين

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريب األسريًً+اإلرشادًاألسريًً+تطويرًالبرامجًوالمختصينًً+خدماتًاألسرًالمنفصلةًً+التوعية

س 2-1عدد الخدمات المقدمة لألسر المستفيدة
الهدف االستراتيجي

اإلسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنموية

وحدةًالقياس

خدمة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع خدماتًالجمعيةً(التدريبًاألسريً– اإلرشادًاألسريً– المختصينًاألسريينً– خدماتًاألسرً
المنفصلة)ًالتيًتمًتقديمهاًلألسرًالمستفيدةًبالتكرار

معادلةًالقياس

إجماليًالخدماتًالمقدمة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريب األسريًً+اإلرشادًاألسريًً+تطويرًالبرامجًوالمختصينًً+خدماتًاألسرًالمنفصلة

س 3-1نسبة خفض الصدامات والنزاعات بين األسر
المستفيدة من برنامج خدمات األسر المنفصلة
الهدف االستراتيجي

اإلسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنموية

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

تراكمي

شرحًالمؤشر

حاالتًالصلحًالتيًتمتًبينًمستفيديًبرنامجًمستقرً ،وذلكًباحتسابًالحاالتًالتيًتمًالصلح فيماًبينهمًإلىً
إجماليًالحاالتًالواردةًللبرنامج

معادلةًالقياس

(إجماليًحاالتًالصلحًفيًبرنامجًمستقرً÷ًإجماليًحاالتًبرنامجًمستقر)ً×ً100

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

برنامجًمستقر

س 4-1عدد األطفال الذين تم تقديم خدمات التهيئة
والتدرج وعالج الصدمات النفسية باللعب لهم
الهدف االستراتيجي

اإلسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنموية

وحدةًالقياس

طفل

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

إجماليًعددًاألطفالًاللذينًتمًتقديمًخدماتًالتهيئةًوالتدرجًوالجًالصدماتًالنفسية الناتجةًعنًالمشاكلًاألسريةً
منًخاللًاللعبًوالوسائلًاألخرى

معادلةًالقياس

مجموعًاألطفالًالمستفيدين

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

برنامجًمستقر

س 5-1نسبة حاالت الصلح بين المستفيدين في برنامج
اإلرشاد األسري
الهدف االستراتيجي

اإلسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنموية

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غير تراكمي

شرحًالمؤشر

حاالتًالصلحًالتيًتمتًبينًمستفيدين خدماتًاإلرشادًاألسريً(اإلرشادًالهاتفيً– اإلرشادًبالمقابلةً– الصلحً
والتحكيمً -اإلرشادًاإللكتروني).

معادلةًالقياس

(حاالتًالتيًتمًالصلحًفيماًبينهمً÷ًإجماليًالحاالتًالواردة)ً×ً100

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

اإلرشادًاألسري

س 6-1نسبة االستقرار األسري لدى المستفيدين من
برامج التدريب األسري
الهدف االستراتيجي

اإلسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنموية

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

حساب االستقرارًاألسرىًلدىًالمستفيدينًمنًخدماتًالتدريبًواإلرشادًاألسريًويتمًذلكًمنًخاللًاالستبياناتً
المعتمدةًوالتيًيتمًوضعهاًعنًطريقًإدارةًدراساتًوتطويرًاألسرة

معادلةًالقياس

متوسطًنتائجًمعاييرًاالستقرار األسري

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًاألسريًً+اإلرشادًاألسري

س 7-1نسبة زيادة وعي المستفيدين من برنامج
التوعية األسرية (وعي)
الهدف االستراتيجي

اإلسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنموية

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

حساب زيادةًالوعيًلدىًالمستفيدينًمنًخدماتًبرنامجًالتوعيةًاألسريةً”وعي“ منًخاللًالقياسًالقبليًوالبعديً
للمهاراتًالمقدمةًلهمًضمنًبرامجًوخدماتًالتوعيةًاألسرية.

معادلةًالقياس

(متوسطًنتائجًقياسًاالستباناتًالقبليً÷ًمتوسطًنتائجًقياسًاالستباناتًالبعدي)ً×ً100

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

اإلرشادًاألسري

س 2إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات
واألنظمة األسرية
إعداد

بحوثًودراسات

تسهم

إنتاج

منهجًعلميًيهدفً
للوصولًإلىً
النتائجًعنًطريق
جمعًالبياناتً
وتفسيرهاًوتحليلها

تشارك

عدد البحوث والدراسات

ماذا نريد أن نقيس

انتشار البحوث والدراسات

بناء
تأسيسًمرجعيةً
علميةًلنتائجً
الدراساتًوالبحوث
رمز المؤشر
س1-2
س2-2

الجهات التي تم تنفيذ دراسات أسرية لها

س3-2

اإلصدارات العلمية اإلرشادية

س5-2

تقارير االستطالع العلمية الشهرية

خدمات اإلرشاد البحثي لطالب الدراسات العليا
زوار المكتبة األسري

التشريعاتًواألنظمةً
األسرية

س4-2
س6-2
س7-2

القوانينًالتيً
تشرعهاًالدولةً
ويستندًعليهاًفيً
تنظيمًقضاياًاألسرة

عدد البحوث والدارسات

صيغة المؤشر

عدد الجهات التي تم إرسال الدراسات والبحوث إليها

عدد الجهات التي تم تنفيذ دراسات أسرية لها
عدد تقارير االستطالع العلمية الشهرية

عدد اإلصدارات العلمية اإلرشادية

عدد خدمات اإلرشاد البحثي لطالب الدراسات العليا

عدد زوار المكتبة األسري

اإلدارةًالمسؤولة

بحوثًودراساتً
األسرة

س 1-2عدد البحوث والدراسات
الهدف االستراتيجي

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية

وحدةًالقياس

بحث

دوريةًالقياس

نصفًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع البحوثًالتيًتمًإصدارهاًوفقًضوابطًومعاييرًالبحثًوالدراسةًالمعتمدةًلدىًالجمعية

معادلةًالقياس

إجماليًالبحوثًالمنجزة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

بحوثًودراسات األسرة

س 2-2عدد الجهات التي تم إرسال الدراسات
والبحوث إليها
الهدف االستراتيجي

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية

وحدةًالقياس

جهة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع الجهاتًالمختصةًبالتنميةًاألسريةًالتيًتمًإرسالًالدراساتًوالبحوثًلهاًوفقًضوابطًومعاييرً
الدراساتًوالبحوثًوالمعتمدةًلدىًالجمعية

معادلةًالقياس

إجماليًالجهاتًالمزودةًبدراساتًوأبحاثًالجمعية

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

بحوثًودراسات األسرة

س 3-2عدد الجهات التي تم تنفيذ دراسات أسرية
لها
الهدف االستراتيجي

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية

وحدةًالقياس

جهة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع الجهاتًالتيًتمًتنفيذًدراساتًأسريةًلهاًوفقًالضوابطًوالمعاييرًالمعتمدةًلدىًالجمعية

معادلةًالقياس

إجماليًالجهاتًالمنفذًدراساتًأسريةًلها

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

بحوثًودراسات األسرة

س 4-2عدد تقارير االستطالع العلمية الشهرية
الهدف االستراتيجي

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية

وحدةًالقياس

تقرير

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع التقاريرًاالستطالعيةًالعلميةًالشهريةً(المقصودًبالتقاريرًاالستطالعيةًهيًتقاريرًأسريةًتعطيً
مؤشراتًإحصائيةًوتحليليةًعنًبعضًالظواهرًوالقضاياًالمعاصرةًالخاصةًباألسرة)

معادلةًالقياس

إجماليًتقاريرًاالستطالعًالمنجزة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

بحوثًودراسات األسرة

س 5-2عدد اإلصدارات العلمية اإلرشادية
الهدف االستراتيجي

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية

وحدةًالقياس

إصدار

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع اإلصداراتًالعلميةًاإلرشاديةًالتيًتمًإصدارهاً(ويقصدًباإلصدارًالعلميًهيًاألدلةًاألسريةًاإلرشاديةً
التيًتتضمنًأنظمةًوتشريعاتًوتوجيهاتًتثقيفيةًوتوعويةًأسرية).

معادلةًالقياس

إجماليًاإلصداراتًالعلمية اإلرشاديةًالمنجزة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

بحوثًودراسات األسرة

س 6-2عدد خدمات اإلرشاد البحثي لطالب الدراسات
العليا
الهدف االستراتيجي

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية

وحدةًالقياس

خدمة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع الخدماتًاإلرشاديةًالبحثيةًالتيًتمًتقديمهاًلطالبًالدراساتًالعلياً(والمقصودًبهاًهيًاستشاراتًفنيةً
وعلميةًفيًكيفيةًإجراءًالبحوثًاألسرية).

معادلةًالقياس

إجماليًالخدماتًاإلرشاديةًالبحثيةًالمقدمةً

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

بحوثًودراسات األسرة

س 7-2عدد زوار المكتبة األسري
الهدف االستراتيجي

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية

وحدةًالقياس

زائر

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع زوارًالمكتبةًاألسريةًالذينًيأتونًللمكتبةًويستفيدواًمنًخدماتهاً(استعارةًالكتب)ً

معادلةًالقياس

إجماليًعددًزوارًالمكتبةًاألسرية

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

بحوثًودراسات األسرة

س 3تنمية قدرات مختصين في مجال التنمية األسرية
وفق المعايير المعتمدة
تنميةًقدرات

مختصين

مجالًالتنميةًاألسرية

المعاييرًالمعتمدة

تطويرًوتحسينًالمهاراتً
وفقًالمعاييرًالوظيفيةً
(العلميةًوالمهنيةًواألداء)ً
المعتمدةًلدىًالدولةًوالجمعيةً
والتيًتحددًالمهاراتً
المطلوبةًو الحدًاألدنىًللقبول

المدربينً
والمرشدينً
والمصلحينً
والمحكمينًوطالب
الدراساتًالعليا

تمكينًوإرشادًوتوعيةً
األسرةًمنًخاللً
خدماتًالتدريبً
واإلرشادًوالتحكيمً
واإلصالحًاألسري

المعاييرًالوظيفيةً
(العلميةًوالمهنية
واألداء)ًفيًالدولةً
أوًفيًالجمعية

ماذا نريد أن نقيس

عدد المختصين اللذين تم تنمية قدراتهم

عدد الجهات التي تم تأهيل مختصين لهم

الساعات التطوعية الممارسة من المختصين داخل الجمعية

المتدربين ميدانياً من طالب الدراسات العليا

رمز المؤشر

س1-3
س2-3
س3-3
س4-3

اإلدارة
المسؤولة

تطوير البرامج
والمختصين

صيغة المؤشر

عدد المختصين الذين تم تنمية قدراتهم
عدد الشراكات المبرمة الفعالة

عدد الساعات التطوعية الممارسة من المختصين داخل الجمعية

عدد المتدربين ميدانياً من طالب الدراسات العليا

س 1-3عدد المختصين الذين تم تنمية قدراتهم
الهدف االستراتيجي

تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدة

وحدةًالقياس

مختص

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع عددًالمختصينً(المدربينً– المرشدينً– المصلحينً– المحكمين)ًالذينًتمًتنميةًقدراتهمًفيًالمجالً
األسريًوفقًمنهجيةًاعتمادًالمختصينًالمعتمدةًلدىًالجمعية

معادلةًالقياس

إجماليًالمختصينًالذين تمًتنميةًقدراتهم

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تطويرًالبرامجًوالمختصين

س 2-3عدد الشراكات المبرمة الفعالة
الهدف االستراتيجي

تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدة

وحدةًالقياس

شراكة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع الشراكاتًأوًمذكراتًالتفاهمًالفعالةًالتيًتمتًمعًالجهاتًذاتًالعالقةًبمجالًالتنميةًاألسريةًوتأهيلً
المختصينًاألسريين.

معادلةًالقياس

إجماليًعددًالشراكاتًالموقعة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تطويرًالبرامجًوالمختصين

س 3-3عدد الساعات التطوعية الممارسة من
المختصين داخل الجمعية
الهدف االستراتيجي

تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدة

وحدةًالقياس

ساعةًتطوعية

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

حسابًعددًالساعاتًالتطوعيةًالتيًتم تقديمهاًمنًقبلًالمختصينً(المدربينً– المرشدينً– المحكمينً–
المصلحين)ًداخلًمقرًالجمعيةًأوًفيًمكاتبًالجمعيةًبالمحكمة.

معادلةًالقياس

عددًالساعات التطوعيةً

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تطويرًالبرامجًوالمختصين

ً من طالب الدراسات
س 4-3عدد المتدربين ميدانيا
العليا
الهدف االستراتيجي

تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدة

وحدةًالقياس

متدرب

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

حسابًعددًالمتدربينًميدانياًمنًطالبًالدراساتًالعلياًالذينًيتمًتدريبهمًعلىًرأسًالعملًداخلًالجمعيةًفيً
الخدماتًالمختلفةً(التدريبً– اإلرشاد – اإلصالحًوالتحكيمً– بحوثًودراساتًاألسرة)

معادلةًالقياس

إجماليًالمتدربينًميدانياًمنًطالبًالدراساتًالعليا

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تطويرًالبرامجًوالمختصين

ص 1تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب
المصلحة
تعظيم

األثر

أكبرًقيمةً
واستفادةًممكنةً
بأقلًالمواردً
وأفضلً
األساليبً
الممكنة

التغيرًاإليجابيً
الذيًيحدثً
علىًالمستفيدينً
بعدًالنتيجة

ماذا نريد أن نقيس

علىً
المستفيدين
كلًمنًاستفاد
منًخدماتً
الجمعية

تحقيق

رضا

 -1الوصولً
إلىًأعلىً
التوقعات
 -2اإلنجاز

تحقيقًالتوقعاتً
وماًيتجاوزً
التوقعات

رمز المؤشر

مدى التغير اإليجابي في سلوكيات المستفيدين

ص1-1

تطبيق منهجية  sroiلقياس األثر

ص3-1

رضا أصحاب المصلحة

ص2-1

أصحابً
المصلحة
 -1المستفيدين.
 -2المانحين
 -3الجهاتً
المختصةً
(الوزاراتً–
اإلمارة)

اإلدارةًالمسؤولة

التدريبًاألسريً -اإلرشادً
األسريً– مستقرً -بحوثً
ودراساتًاألسرةً -تنميةً
المواردً -االتصالًوالتوعية

صيغة المؤشر

نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات المستفيدين

نسبة رضا أصحاب المصلحة

نسبة تطبيق منهجية  SROIلقياس األثر

ص 1-1نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات
المستفيدين
الهدف االستراتيجي

تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب المصلحة

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

سنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مدىًالتغيرًاإليجابي فيًسلوكياتًالمستفيدينًمنًخدماتًالجمعيةًويتمًذلكًعبرًاالستبياناتًوالمقابالتًالمعمقةً
معًالمستفيدينًمنًخاللًالجمعيةًأوًمنًخاللًأحدًالمكاتبًالمختصةًفيًقياسًاألثر.

معادلةًالقياس

متوسط نتائجًاالستبياناتًإلىًإجماليًشريحةًالعينةًمنًالمستفيدين

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًاألسريًً+اإلرشادًاألسريًً+مستقرًً+بحوثًودراساتًاألسرةًً+تنميةًالمواردًً+االتصالًوالتوعية

ص 2-1نسبة رضا أصحاب المصلحة
الهدف االستراتيجي

تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب المصلحة

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

سنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

يتمًالقياس عبرًاالستبياناتًالورقيةًأوًااللكترونيةًونتائجًقياسًرأيًالمستفيدً

معادلةًالقياس

متوسط نسبًالمعاييرًفيًاستبياناتًالقياس

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًاألسريًً+اإلرشادًاألسريًً+مستقرًً+بحوثًودراساتًاألسرةًً+تنميةًالمواردًً+االتصالًوالتوعية

ص 3-1نسبة تطبيق منهجية  SROIلقياس األثر
الهدف االستراتيجي

تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب المصلحة

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

سنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

اعتمادًمنهجيةً sroiلقياسًاألثرًالمرادًتحقيقهًعلىًالمستفيدينًمنًخاللًهذهًبناءًواستخدام أدوات هذهًالمنهجية

معادلةًالقياس

(مجموعًأدواتًومعاييرًومنهجياتً SROIالمطبقةً÷ًإجماليًأدوات ومعاييرً100ً×ً)SROI

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًاألسريًً+اإلرشادًاألسريًً+مستقرًً+بحوثًودراساتًاألسرةًً+تنميةًالمواردًً+االتصالًوالتوعية

ص 2تحقيق التميز المؤسسي
بناء

منظومة قياس النتائج

لتحقيق

تأسيس
وتطوير

قواعد البيانات
والنماذج
والمنهجيات
واألدوات

للوصول للنسبة
المستهدفة

ماذا نريد أن نقيس

مطابقة معايير التميز المؤسسي

التميز المؤسسي
مجموعة المعايير العالمية المتعارف
عليها للتميز المؤسسي

رمز المؤشر

ص1-2

فرص التحسين الخارجية والداخلية

ص2-2

تنفيذ إجراءات الخطة التشغيلية

ص4-2

معالجة شكاوى المستفيدين

تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

تنفيذ دليل العمليات واإلجراءات

اإلدارةً
المسؤولة

ص3-2
ص5-2
ص6-2

التطويرً
المؤسسي

صيغة المؤشر

درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي

نسبة إنجاز فرص التحسين الخارجية والداخلية

مدة معالجة الشكاوى

نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية

نسبة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

درجة مطابقة تنفيذ اإلجراءات

ص 1-2درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي
الهدف االستراتيجي

بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسي

وحدةًالقياس

درجة

دوريةًالقياس

نصفًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

مجموعة منًمقاييسًومعاييرًالتميزًالمؤسسيً(معاييرًالتميزًالمؤسسيًاألوروبيًً)EFQMوالتيًمنًخاللهاً
يتمًقياسًأداءًالجمعيةًومعرفةًدرجةًتحقيقًالتميزًالمؤسسيًداخلًالجمعيةًويتمًقياسًذلكًمنًخاللًاستبيانً
قياسًالتميزًالمؤسسي.

معادلةًالقياس

عددًالمقاييس والمعاييرًالتيًتمًتطبيقها

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

ص 2-2نسبة إنجاز فرص التحسين الخارجية
والداخلية
الهدف االستراتيجي

بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسي

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية

التراكمية

+

غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموع ماًتمًإنجازهًمنًفرصًالتحسينًالخارجيةًوالداخليةً(ًويقصدًبالخارجيةًهوًماًتتحصلًعليهًالجمعيةً
منًالتقاريرًالتعقيبية منًالجوائزًالتيًتشاركًبهاًالجمعيةًويقصدًبالداخليةًهوًماًيتمًاستخراجهًمنًخاللًعمليةً
التقييمًالداخليًوالتيًتتمًكلًربعًسنة)

معادلةًالقياس

(عددًماًتمًإنجازهًمنًفرصًالتحسينً÷ًإجماليًفرصًالتحسين)ً×ً100

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

ص 3-2مدة معالجة الشكاوى
الهدف االستراتيجي

بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسي

وحدةًالقياس

درجة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

المدةًالزمنيةًالتيًتيمًفيهاًمعالجةًالشكاوىًالواردةًمنًالمستفيدينًمنًخاللً(صندوقًالشكاوى والمقترحاتًو
بشكلًشخصيًمنًالمستفيدينًأوًعنًطريقًالموقعًاإللكترونيًالخاصًبالجمعية)

معادلةًالقياس

عددًالشكاوى ÷ًعددًاأليامًالتيًتمتًبها معالجةًالشكوى

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

ص 4-2نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية
الهدف االستراتيجي

بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسي

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

قياسًنسبةًما تمًإنجازهًمنًاإلجراءاتًالخاصةًبالخطةًالتشغيليةًالسنويةًوفقًنموذجًمتابعةًتنفيذًالخطةً
التشغيليةًالمعتمدةًلدىًالجمعية

معادلةًالقياس

ماًتمًإنجازهًمنًاإلجراءاتً÷ًإجماليًاإلجراءات

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

ص 5-2نسبة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس
اإلدارة
الهدف االستراتيجي

بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسي

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

نصفًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

قياسًنسبةًماًتمًإنجازه منًتوصياتًالجمعيةًالعموميةًومجلسًاإلدارةًوالواردةًمنًمحاضرًاالجتماعاتً
الخاصةًبالجمعيةًالعموميةًومجلسًاإلدارة.

معادلةًالقياس

ماًتم تنفيذهًمنًالتوصياتً÷ًإجماليًالتوصياتً%

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

ص 6-2درجة مطابقة تنفيذ اإلجراءات
الهدف االستراتيجي

بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسي

وحدةًالقياس

درجة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

قياسًدرجةًمطابقةًتنفيذ اإلجراءاتًالواردةًفيًدليلًالعملياتًواإلجراءاتً.

معادلةًالقياس

عدد اإلجراءاتًالتيًتمًتنفيذهاً÷ًإجماليًاإلجراءات

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

م 1تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة
االقتصادية
تنمية

مصادرًدخلًثابتة

للوصول

االستدامةًاالقتصادية

تأسيسًوإيجادً
وتطوير

إيراداتًاستثمارً
األصولًواألوقاف

لتحقيقً
النسبً
المعتمدة

مواكبةًنموً
اإليراداتًالماليةً
الدائمةًبتغطيتها
لنموًالموازناتً
السنويةًبشكلًكامل

ماذا نريد أن نقيس

إجمالي قيمة االستثمار المحقق

نسبة النمو من اإليرادات الثابتة

نسبة إجمالي المصاريف المغطاة من الدخل الثابت

رمز المؤشر

م1-1
م2-1
م3-1

اإلدارةً
المسؤولة

تنميةًالموارد

صيغة المؤشر

إجمالي إيرادات االستثمارات واألوقاف
نسبة نمو اإليرادات الثابتة

نسبة تغطية اإليرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية

م 1-1إجمالي إيرادات االستثمارات واألوقاف
الهدف االستراتيجي

تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة االقتصادية

وحدةًالقياس

لايرًسعودي

دوريةًالقياس

سنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

القيمةًباللايرًإلجماليًإيرادات االستثماراتًواألوقاف

معادلةًالقياس

إجماليًاإليراداتًالسنويةًالمتحققةًمنًاالستثماراتًواألوقاف

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تنميةًالموارد

م 2-1نسبة نمو اإليرادات الثابتة
الهدف االستراتيجي

تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة االقتصادية

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

نصفًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

قيمةًالدخلًالثابتًللعامًعلىًالدخلًالثابتًمنًالسنةًاألولى

معادلةًالقياس

((إجماليًاإليراداتًالثابتةًلهذهًالقراءةً -إجماليًاإليراداتًالثابتةًللقراءةًالسابقة)ً÷ًإجماليًاإليراداتًالثابتةًفيً
القراءةًالسابقة)ً×ً100

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تنميةًالموارد

م 3-1نسبة تغطية اإليرادات الثابتة للمصاريف
التشغيلية
الهدف االستراتيجي

تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة االقتصادية

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

نسبةًالمصاريفًالتشغيليةًالمغطاةًمنًإجماليًاإليراداتًالثابتةًويقصدًباإليراداتًالثابتة هيًاإليراداتًمنً
األوقافًوالمشاريعًاالستثمارية

معادلةًالقياس

(إجماليًإيراداتًاألوقافًوالمشاريعًاالستثماريةً÷ًإجماليًالمصاريفًالتشغيليةًالسنوية)ً×ً100

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تنميةًالموارد

ل 1بناء شراكات استراتيجية فاعلة
اإلدارةًالمسؤولة

بناء

شراكاتًاستراتيجية

فاعلة

تأسيسًوإيجادً
وتطوير

عقدًاتفاقاتًوشراكاتًمعًمجموعةًمنً
الجهاتًوالجمعياتًالتيًترغبًفيً
االستفادةًمنًخدماتًالجمعيةً(التدريب –
اإلرشادً– تنفيذًأحكامًالرؤياًوالزيارةً–
تأهيلًمختصينًفيًالمجالًاألسري)

تحققًالمستهدفً
منًالشراكةً
ومستمرة

ماذا نريد أن نقيس

رمز المؤشر

التدريبًاألسريًً+اإلرشادً
األسريًً+مستقرًً+بحوثً
ودراساتًاألسرةًً+تطويرً
البرامجًوتأهيلًالمختصين

صيغة المؤشر

عدد الشراكات االستراتيجية التي تمت

ل1-1

عدد الشراكات االستراتيجية

المستفيدين من خدمات الجمعية عبر الشراكات االستراتيجية

ل2-1

نسبة المستفيدين عبر الشراكات إلى إجمالي المستفيدين

ل 1-1عدد الشراكات االستراتيجية
الهدف االستراتيجي

بناء شراكات استراتيجية فاعلة

وحدةًالقياس

اتفاقية

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

الشراكاتًاالستراتيجيةًالتيًتبرمهاًالجمعيةًمعًالجهاتًأوًالجمعياتًالتيًترغبًفيًاالستفادةًمنًخدماتً
الجمعيةً(التدريبً– اإلرشادً– تنفيذًأحكامًالرؤياًوالزيارةً– تأهيلًمختصينًفيًالمجالًاألسري)

معادلةًالقياس

إجماليًعددًالشراكاتًالمبرمةًفيًفترةًالقياس

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًاألسريًً+اإلرشادًاألسريًً+مستقرًً+بحوثًودراساتًاألسرةًً+تطويرًالبرامجًوتأهيلًالمختصين

ل 2-1نسبة المستفيدين عبر الشراكات إلى إجمالي
المستفيدين
الهدف االستراتيجي

بناء شراكات استراتيجية فاعلة

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

حسابًنسبةًالمستفيدينًمنًخدماتًالجمعيةًالمنفذةًعبرًالشراكاتًاالستراتيجيةًالتيًتسهمًفي تحقيقًأهدافً
الجمعيةًورؤيتهاًإلىًإجماليًعددًالمستفيدينًمنًخدماتًالجمعية

معادلةًالقياس

عددًالمستفيدينًعبرًالشراكاتً÷ًإجماليًعددًالمستفيدين

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًاألسريًً+اإلرشادًاألسريًً+مستقرًً+بحوثًودراساتًاألسرةًً+تطويرًالبرامجًوتأهيلًالمختصين

ل 2تطوير وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات
اإلدارية والمالية
تطوير

تطبيق

األنظمةًواللوائحًواإلجراءات

اإلدارية

المالية

تحديث
أوً
إنشاء

العملً
بها

هيًالقواعدًالتيًتنظمً
العملًداخلًالجمعيةًسواءً
منًالجهاتًالمشرعةًأوً
التيًصدرتًمنًإدارةً
الجمعية

القواعدً
المنظمةًللعمل
اإلداريًداخلً
الجمعية

القواعدً
المنظمةًللعمل
الماليًداخلً
الجمعية

اإلدارة المسؤولة

الخدمات المساندة
 +المالية

صيغة المؤشر

ماذا نريد أن نقيس

رمز المؤشر

اكتمال األنظمة واللوائح المطلوبة لعمل الجمعية

ل1-2

عدد اللوائح واألنظمة المطورة والمعتمدة

مدى تطبيق اللوائح واألنظمة

ل2-2

نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة

ل 1-2عدد اللوائح واألنظمة المطورة والمعتمدة
الهدف االستراتيجي

تطوير وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية والمالية

وحدةًالقياس

الئحة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

مجموعًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالتيًتمًتطويرهاًبإنشائها أوًتحسينهاًواعتمادهاًبقرارًإداريًللعملًبهاً
فيًالجمعية

معادلةًالقياس

إجماليًعددًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالمتطورةًوالمعتمدة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

الخدماتًالمساندةًً+المالية

ل 2-2نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة
الهدف االستراتيجي

تطوير وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية والمالية

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

مجموعًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالمطبقةً(بعدًالتأكدًمنًالتطبيقًعبرًالمراجعةًالداخلية)ًإلىًمجموعً
اللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالمعتمدةًفيًالجمعية.

معادلةًالقياس

(عددًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءاتًالمطبقةً÷ًإجماليًعددًاللوائحًواألنظمةًواإلجراءات)ً× 100

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

الخدماتًالمساندةًً+المالية

ل 3بناء الصورة الذهنية للجمعية

بناء

الصورةًالذهنية

للجمعية

تأسيسًوإيجادً
وتطوير

هيًالفكرةًالتيًتتكونً
عندًالمستفيدينًأو
المجتمعًعنًالجمعية

جمعيةًالمودةًللتنميةً
األسريةًبمنطقةً
مكةًالمكرمة

ماذا نريد أن نقيس

رمز المؤشر

اإلدارةً
المسؤولة

صيغة المؤشر

تنمية وزيادة أعداد المانحين والداعمين

ل1-3

عدد المانحين والداعمين الجدد

رضا المانحين والداعمين

ل2-3

نسبة رضا المانحين والداعمين

االتصالً
والتوعية

ل 1-3عدد المانحين والداعمين الجدد
الهدف االستراتيجي

بناء الصورة الذهنية للجمعية

وحدةًالقياس

داعم

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

إجماليًكبارًالمانحينًوالداعمينًالجددًلجمعيةًالمودةًً،والذينًيقومونًبدعمًأوًمنحًالجمعيةًمبلغً500.000
لايرً(خمسًمئةًألفًلاير)ًفأكثر.

معادلةًالقياس

إجماليًعددًالداعمينًوالمانحين

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تنميةًالموارد

ل 2-3نسبة رضا المانحين والداعمين
الهدف االستراتيجي

بناء الصورة الذهنية للجمعية

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

سنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

نسبةًرضاًالمانحينًوالداعمينً-فيًفترةًالقياس -منًخاللًمنهجيةًالقياسًالمعتمدةًلقياسًرضاًأصحابً
المصلحةًوالداعمين

معادلةًالقياس

متوسطًنسبةًرضاًالمانحينًوالداعمينً=ًإجماليًنسبةًرضاًالمانحينًوالداعمينً÷ًعددًالمانحينًوالداعمينً
المشاركينًفيًقياسًالرضا

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تنميةًالموارد

ل 4التحسين المستمر للعمليات والخدمات
اإلدارةًالمسؤولة

التحسينًالمستمر

العمليات

الخدمات

التغيرًإلىًاألحسن
واألفضلًبشكلًدائم

اإلجراءاتً
اإلداريةًالتيًتقومً
بهاًالجمعيةًلخدمة
عمالئهاًوتحقيقً
أهدافها

خدماتًالجمعية
(التدريبً– اإلرشادً– تنفيذًأحكامً
الرؤياًوالزيارةً– تطويرًالبرامج
والمختصينً– دراساتًوبحوثً
األسرةً– وعي)

ماذا نريد أن نقيس

رمز المؤشر

التدريبًًً+اإلرشادًً+مستقرً
ً+تطويرًالبرامجًوالمختصينً
ً+االتصالًوالتوعيةًً+
دراساتًوبحوثًاألسرة

صيغة المؤشر

تحقيق الخدمات لمعايير التطوير المؤسسي

ل1-4

نسبة تحقيق الخدمات لمعايير التطوير المؤسسي

تكلفة الفرد

ل2-4

معدل تكلفة المستفيد

قنوات تقديم الخدمات

ل3-4

عدد قنوات تقديم الخدمات

ل 1-4نسبة تحقيق الخدمات لمعايير التطوير
المؤسسي
الهدف االستراتيجي

التحسين المستمر للعمليات والخدمات

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

متوسطًنسبًماًتحققهًكلًالعملياتًوالخدماتً(التدريبً– اإلرشادً -تنفيذًأحكامًالرؤياًوالزيارةً– تطويرً
البرامجًوالمختصينً– البحوثًوالدراساتًاألسريةً– المحاضراتًوالندوات)ًمنًمعاييرًالتميزًالمؤسسي

معادلةًالقياس

نسبةًماًتمًتحقيقهًفيًمعيارًالعمليات

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًً+اإلرشادًً+مستقرًً+تطويرًالبرامجًوالمختصينًً+االتصالًوالتوعيةًً+دراساتًوبحوث األسرة

ل 2-4معدل تكلفة المستفيد
الهدف االستراتيجي

التحسين المستمر للعمليات والخدمات

وحدةًالقياس

لايرًلكل مستفيد

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

معرفةًمتوسطًتكلفةًكلًخدمةًلكلًمستفيدً،منًخاللًتقسيمًموازنةًكلًخدمةًعلىًالعددًالمستهدف ،ويقصدً
بالمستفيدً(كلًمنًيحصلًعلىًخدمةًواحدةًأوًأكثرًمنًخدماتًالجمعيةًرجالً كانًأوًامرأةً،كبيراًكان أوً
صغيراً).

معادلةًالقياس

إجماليًتكلفةًالخدماتًالمقدمةً÷ًإجماليًعددًالمستفيدين

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

المالية

ل 3-4عدد قنوات تقديم الخدمات
الهدف االستراتيجي

التحسين المستمر للعمليات والخدمات

وحدةًالقياس

قناة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

عددًقنواتًتقديمًالخدماتًللمستفيدينًً،ويقصدًبقنواتًالخدمةًوسيلة وطريقةًتقديمًالخدمةً،مثل (التدريبً–
اإلرشادًالهاتفيًواإللكترونيًوالمقابلةًواإلصالحًوالتحكيمً– تنفيذًأحكامًالرؤياًوالزيارةً– المحاضراتً
والندواتً– تأهيلًالمختصينً– الدراساتًوالبحوثً– الموقعًاإللكترونيً– وسائلًالتواصلًاالجتماعي)

معادلةًالقياس

إجماليًعددًقنواتًتقديمًالخدمات

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًً+اإلرشادًً+مستقرًً+تطويرًالبرامجًوالمختصينًً+االتصالًوالتوعيةًً+دراساتًوبحوث األسرة

ل 5تطوير البحوث والدراسات

تطوير

البحوث

الدراسات

تحسينًالتطبيق
المنهجيًللبحوثً
(آلياتً– أدوات)

هيًنشاطًعلميً
يتضمنًإطارً
نظريًوعملي

هيًنشاطًعلميً
نظريًوليسًشرطاً
وجودًنشاطًعملي

ماذا نريد أن نقيس
البحوث والدراسات األسرية التي تخدم أهداف الجمعية

رمز المؤشر
ل1-5

اإلدارةً
المسؤولة

دراساتً
وبحوثًاألسرة

صيغة المؤشر
عدد البحوث والدراسات األسرية التي تخدم أهداف الجمعية

ل 1-5عدد البحوث والدراسات األسرية التي تخدم
أهداف الجمعية
الهدف االستراتيجي

تطوير البحوث والدراسات

وحدةًالقياس

بحث

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموعًالبحوثًوالدراساتًاألسريةًالتيًتخدمًأهدافًالجمعيةًوتمًتطويرهاًواالنتهاءًمنهاًخالل فترةًالقياس

معادلةًالقياس

إجماليًعددًالبحوثًوالدراساتًاألسريةًالمنفذة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

دراساتًوبحوثًاألسرة

ل 6بناء منتجات تسويقية للمتبرعين

بناء

منتجاتًتسويقية

صغارًالمتبرعين

تأسيسً
وإيجاد

منتجاتًأسريةًيتمً
تسويقهاًعلىًالمجتمعً
الغرضًمنهاًزيادةً
العائدًالماليًللجمعية

األشخاصًالذينً
يتبرعونًبمبالغًبسيطةً
وحتىًً......لاير

ماذا نريد أن نقيس

صيغة المؤشر

رمز المؤشر

منتجات المودة التي تم تطويرها

ل1-6

عدد منتجات المودة

منتجات المودة التي تم بيعها

ل2-6

عدد المنتجات التي تم بيعها

العائد من بيع المنتجات

ل3-6

العائد من بيع المنتجات

اإلدارةً
المسؤولة

تنميةًالمواردً

ل 1-6عدد منتجات المودة
الهدف االستراتيجي

بناء منتجات تسويقية لصغار المتبرعين

وحدةًالقياس

منتج

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

إجماليًمنتجاتًالمودةًاألسريةًالتيًتمًإنتاجهاًوبناؤهاًأوًاستحداثهاًفيًالجمعيةًلتكونًكسلع تسويقيةًتخدمً
مجاالتًعملًالجمعيةًمعًاألسرًوتحققًعائدًمالي

معادلةًالقياس

مجموعًالمنتجاتًاألسريةًالمصممة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تنميةًالموارد

ل 2-6عدد المنتجات التي تم بيعها
الهدف االستراتيجي

بناء منتجات تسويقية لصغار المتبرعين

وحدةًالقياس

منتج

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

إجماليًمنتجاتًالمودةًاألسريةًالتيًتمًبيعها

معادلةًالقياس

مجموعًالمنتجاتًاألسريةًالمباعة

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تنميةًالموارد

ل 3-6العائد من بيع المنتجات
الهدف االستراتيجي

بناء منتجات تسويقية لصغار المتبرعين

وحدةًالقياس

لاير

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية

التراكمية

+

غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

إجماليًالمبالغًالماليةًالتيًتمًتحصيلهاًمنًبيعًمنتجاتًالمودة

معادلةًالقياس

إجماليًقيمةًمبيعاتًالمودةًمن منتجاتهاًخاللًفترةًالقياس

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تنميةًالموارد

ت 1المهارات والمعارف
االستدامة

التميز
المؤسسي

مهارة
خاصة
بمنسوبي
إدارة
تنمية
الموارد
المالية
والبشرية

مهارة
لمدراء
اإلدارات

بناء
الشراكات

مهارة
لمدراء
اإلدارات

ماذا نريد أن نقيس

الدورات المعطاة لفريق العمل

تحسن مستوى أداء فريق العمل

التسويق

مهارة
إلدارة
تنمية
الموارد

التحسين
المستمر

إدارة
األداء

مهارة
إلدارة
التطوير
المؤسسي

مهارة
لمدراء
اإلدارات

رمز المؤشر
ت1-1

ت2-1

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

صيغة المؤشر

عدد الدورات التدريبية المنفذة وفق خطة التدريب

نسبة تحسن مستوى األداء المهني لفريق العمل

اإلدارة
المسؤولة
الموارد
البشرية

ت 1-1عدد الدورات التدريبية المنفذة وفق خطة
التدريب
الهدف االستراتيجي

المهارات والمعرفة

وحدةًالقياس

دورة

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

حسابًعددًالدوراتًالتدريبيةًحسبًالتخصصًوالتيًتمتًلفريقًالعملًضمنًالخطةًالتدريبيةًبالتكرارً(ًأيً
أنًمشاركةًفردًواحدًفيً 3دوراتًتدريبيةًتحسبًبـ  3دوراتًتدريبية)ً

معادلةًالقياس

إجماليًعددًالدوراتًالتدريبيةًحسبًالتخصص

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

المواردًالبشرية

ت 2-1نسبة تحسن مستوى األداء المهني لفريق العمل
الهدف االستراتيجي

المهارات والمعرفة

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

قياسًالتحسنًفيًمستوىًاألداءًالمهنيًلفريقًالعملً(األداءًالمهنيًً:المهاراتًالالزمةًللقيامًبمهامًالوظيفةً
المكلفًبهاًوالموجودةًفيًالوصفًالوظيفيًلكلًوظيفة)ًوفقًالقياسًالقبليًوالبعديًلبرامجًالتدريبًالمنفذة

معادلةًالقياس

(تقييمًأداءًفريقًالعملًقبلًالتدريبًعلىًالمهاراتًالمستهدفة ÷ًتقييمًأداءًفريقًالعملًبعدًالتدريب)ً×ً100

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

المواردًالبشرية

ت 2تكوين قاعدة بيانات من الباحثين المختصين باألسرة
والتعاقد معهم وفق الئحة الباحثين المعتمدة
تكوين قاعدة بيانات

الباحثين المختصين
باألسرة

التعاقد معهم

إنشاء ملفات
بالبيانات
التفصيلية

أفراد يعملون
في مجال
البحث
األسري

توقيع عقود

ماذا نريد أن نقيس
عدد الباحثين

رمز
المؤشر
ت1-2

وفق الئحة الباحثين
المعتمدة

الئحة معتمدة
من الجمعية
الختيار
للباحثين

اإلدارةً
المسؤولة
بحوثًوتطويرً
األسرة

صيغة المؤشر
عدد الباحثين الذين تم التعاقد معهم

ت 1-2عدد الباحثين الذين تم التعاقد معهم
الهدف االستراتيجي

تكوين قاعدة بيانات من الباحثين المختصين باألسرة والتعاقد معهم وفق الئحة الباحثين المعتمدة

وحدةًالقياس

باحث

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

يتمًتكوينًقاعدةًمنًالبياناتًالخاصةًبالباحثينًاألسريينًوفقًالالئحةًالمعتمدةًمنًالجمعية ،والتعاقدًمعًالباحثينً
وفقًاحتياجاتًاألبحاثًالمتطلبة

معادلةًالقياس

مجموعًعددًالباحثينً

مسؤولًالقياس

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

بحوثًودراساتًاألسرة

ت 3تطوير برنامج إلكتروني يحقق الترابط والتكامل بين
الخدمات وسهولة تقديمها للمستفيدين والعمل عن بعد
تطوير برنامج
إلكتروني

يحقق الترابط
والتكامل بين الخدمات

وسهولة تقديمها
للمستفيدين

والعمل عن بعد

إنشاء برنامج
إلكتروني

يصنع ترابط
وتكامل بين
خدمات الجمعية

يمكن للمستفيدين
استخدام الخدمات
بسهولة

يمكن للمستفيدين
الحصول على
الخدمة عن طريق
تطبيق إلكتروني

ماذا نريد أن نقيس

رمز المؤشر

اإلدارةً
المسؤولة
تقنيةً
المعلومات

صيغة المؤشر

ترابط خدمات الجمعية

ت1-3

نسبة ربط الخدمات بالبرنامج اإللكتروني الموحد

مدى سهولة استخدام البرنامج

ت2-3

نسبة الرضا عن سهولة استخدام برنامج الربط اإللكتروني

ت 1-3نسبة ربط الخدمات بالبرنامج اإللكتروني
الموحد
الهدف االستراتيجي

تطوير برنامج إلكتروني يحقق الترابط والتكامل بين الخدمات وسهولة تقديمها للمستفيدين والعمل عن بعد

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية

التراكمية

+

تراكمي

شرحًالمؤشر

قياسًمدىًترابطًوتكاملًواكتمالًخدماتًالجمعيةً(التدريبًاألسريً– اإلرشادًاألسريً– تنفيذًأحكامًالرؤياً
والزيارة)ًمنًخاللًالبرنامجًاإللكترونيًالموحد

معادلةًالقياس

عددًالخدماتًالمترابطةً÷ًإجماليًخدماتًالجمعية

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تقنيةًالمعلومات

ت 2-3نسبة الرضا عن سهولة استخدام برنامج الربط
اإللكتروني
الهدف االستراتيجي

تطوير برنامج إلكتروني يحقق الترابط والتكامل بين الخدمات وسهولة تقديمها للمستفيدين والعمل عن بعد

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

قياسًنسبةًسهولةًاستخدامًالبرنامجًمنًقبلًالمستفيدينًوذلكًعنًطريقًتطبيقًوسائلًمنهجيةًلقياسًرأيً
المستفيدينًوالمستخدمين للبرنامج

معادلةًالقياس

متوسطًنتائجًاستطالعًرأيًالمستفيدين

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

تقنيةًالمعلومات

ت 4منصة تعليم ذاتي للتدريب األسري تحقق الوصول
للعالمية باللغة العربية واإلنجليزية
منصة تعليم ذاتي

للتدريب
األسري

موقع الكتروني
يتم من خاللها
التعليم والتدريب
بشكل ذاتي
للمستفيدين

إدارة
التدريب
األسري

ماذا نريد أن نقيس
انتشار منصة التعليم الذاتي

باللغة العربية
واإلنجليزية

تحقق الوصول
للعالمية
نسعى من خاللها
لنصل لجميع
دول العالم

رمز المؤشر
ت1-4

يكون التعليم
والتدريب باللغة
العربية
واإلنجليزية

اإلدارةً
المسؤولة
التدريبً
األسري

صيغة المؤشر
عدد المستفيدين من منصة التعليم الذاتي

ت 1-4عدد المستفيدين من منصة التعليم الذاتي
الهدف االستراتيجي

منصة تعليم ذاتي للتدريب األسري تحقق الوصول للعالمية باللغة العربية واإلنجليزية

وحدةًالقياس

مستفيد

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

قياسًمدىًنسبةًانتشارًمنصةًالتعليمًالذاتيًمنًخاللًإحصاء عددًالمستفيدينًمنًهذهًالمنصة

معادلةًالقياس

عددًالمستفيدينًمنًمنصةًالتعليمًالذاتيً

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

التدريبًاألسري

ت 5بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واإلبداع
بيئة عمل

محفزة

تشجع على االبتكار

واإلبداع

بيئة العمل
الداخلية في
جمعية المودة

تساعد على
إنجاز
األعمال

ترعى
التجديد
والتطوير

أفكار أو
وسائل تطبق
ألول مرة

ماذا نريد أن نقيس

رمز المؤشر

صيغة المؤشر

رضا العاملين

ت1-5

نسبة رضا العاملين

األفكار الجديدة المطبقة

ت2-5

عدد األفكار الجديدة المطبقة

اإلدارةً
المسؤولة

الخدماتً
المساندة

ت 1-5نسبة رضا العاملين
الهدف االستراتيجي

بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واإلبداع

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

نصفًسنويًًًًً

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

قياسًمتوسطًنسب معاييرًقياس رضاًالعاملينًعنًبيئةًالعملًالداخليةًمنًخاللًاستبانةًقياسًرضاًالعاملين

معادلةًالقياس

متوسطًنتائجًنسبًالمعاييرًلجميعًالعاملين

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

المواردًالبشرية

ت 2-5عدد األفكار الجديدة المطبقة
الهدف االستراتيجي

بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واإلبداع

وحدةًالقياس

فكرة

دوريةًالقياس

ربعًسنويًًًًً

القطبية
التراكمية

+
غيرًتراكمي

شرحًالمؤشر

مجموعًاألفكارًالجديدةًأوًالمبتكرةًوالتيًتمًتطبيقها

معادلةًالقياس

إجماليًاألفكارًالمبتكرةًوالمطبقة

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

الخدماتًالمساندة

ت 6فريق عمل متكامل لديه الخبرة في تقديم
الخدمات
فريق عمل

متكامل

لديه الخبرة في تقديم الخدمات

العاملين في جمعية
المودة

يتمم أدوار بعضه
البعض

معارف ومهارات
تساهم في مساعدة
المستفيدين

ماذا نريد أن نقيس
اكتمال فريق العمل المطلوب لتقديم
الخدمات

رمز المؤشر
ت1-6

اإلدارةً
المسؤولة

الخدماتً
المساندة

صيغة المؤشر
نسبة اكتمال توظيف فرق العمل لتقديم الخدمات

ت 1-6نسبة اكتمال توظيف فرق العمل لتقديم
الخدمات
الهدف االستراتيجي

فريق عمل متكامل لديه الخبرة في تقديم الخدمات

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

اكتمالًتوظيفًالعددًالكافيًمنًالكفاءاتًذاتًالخبرةًفيًتقديمًخدماتًالمودةًوالمم َّكنةًبالمعارف والمهاراتًمنً
خاللًتقييمًأداءًربعًسنويًباستخدامًنموذجًتقييمًاألداءًالمعتمدة

معادلةًالقياس

نسبةًتقييمًاألداءًللفترةًالحاليةً÷ًنسبةًتقييمًاألداءًللفترةًالسابقة

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

الخدماتًالمساندة

ت 7بناء صف ثان من القيادات قادر على تحقيق
األهداف
بناء

صف ثاني

القيادات

قادر على تحقيق
األهداف

توظيف
وتنمية

مجموعة من
الكفاءات
والموظفين الذين
لديهم اإلمكانات
ليصبحوا قادة

من يقومون
بتحمل
مسؤولية
العمل
اإلشرافي

لديه المقدرة على
الوصول إلى
األهداف المطلوبة

ماذا نريد أن نقيس
تنمية أفراد الصف الثاني

رمز المؤشر
ت1-7

صيغة المؤشر
عدد أفراد الصف الثاني المؤهلين

اإلدارةً
المسؤولة

.......

ت 1-7عدد أفراد الصف الثاني المؤهلين
الهدف االستراتيجي

صف ثان من القيادات قادر على تحقيق األهداف

وحدةًالقياس

قائد

دوريةًالقياس

نصفًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

حسابًعددًأفرادًالصفًالثانيًمنًالقياداتًالذينًيمتلكونًمهاراتًالقيادةًمنًخاللًنموذجًتقييمًأداء القياداتً
المعتمد

معادلةًالقياس

إجماليًقياداتًالصفًالثانيًالمؤهلين

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

اإلدارةًالعليا

ت 8بناء منظومة قياس النتائج لتحقيق التميز
المؤسسي
بناء

منظومةًقياسًالنتائج

لتحقيق

تأسيسًوتطوير

قواعدًالبيانات
والنماذجً
والمنهجياتً
واألدوات

للوصولًللنسبةً
المستهدفة

ماذا نريد أن نقيس
اكتمال منظومة قياس نتائج التميز
المؤسسي

رمز المؤشر
ت1-8

التميزًالمؤسسي
مجموعةً
المعاييرًالعالميةً
المتعارفًعليهاً
للتميزًالمؤسسي

اإلدارةً
المسؤولة

التطويرً
المؤسسي

صيغة المؤشر
نسبة اكتمال بناء منظومة قياس التميز المؤسسي

ت 1-8نسبة اكتمال بناء منظومة قياس التميز
المؤسسي
الهدف االستراتيجي

بناء منظومة قياس النتائج لتحقيق التميز المؤسسي

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

نصفًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

نسبةًاكتمال إنجازًأدواتًومنهجياتًونماذجًقياسًتحققًمعاييرًنموذجًالتميزًالمؤسسيًالمعتمدةًمنًإدارةً
الجمعيةً(محليةًأوًإقليميةًأوًدولية)

معادلةًالقياس

(مجموعًاألدواتًوالنماذج المنجزةً÷ًإجماليًاألدواتًوالنماذجًالمطلوبةًلقياسًجميعًمعاييرًالتميزًالمؤسسي)ً
×ً100

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

إدارةًالتطويرًالمؤسسي

ت 9البناء القيمي

الخصوصية

الشفافية

الموثوقية

المبادرة

االحترافية

حفظًبياناتً
ومعلوماتً
المستفيدين

اإلفصاحًعنً
تقاريرًاألداءً
االجتماعيً
والمؤسسيًوالمالي
ونشرهاًللمجتمع

بناءًالثقةًبجودة
الخدماتًواألداءً
واالتصالًالمستمرً
والفعّالًمعًذويً
المصلحةًوالمجتمع

السبقًالبتكارً
أفضلًالحلولً
والنماذجًبهدفً
تحسينًاألداءً
االجتماعيً
والمؤسسي

التنافسيةًالعالميةً
فيًالتنميةًاألسريةً
والتميزًالمؤسسي
واإلبداعًفيًتقديمً
الخدماتًبجدارات
علميةًوقدراتً
مهارية عالية

ماذا نريد أن نقيس
غرس قيم جمعية المودة في العاملين

رمز المؤشر
ت1-9

اإلدارةً
المسؤولة

المواردً
البشرية

صيغة المؤشر
نسبة اكتمال البناء القيمي لمنسوبي المودة

ت 1-9نسبة اكتمال البناء القيمي لمنسوبي المودة
الهدف االستراتيجي

صف ثان من القيادات قادر على تحقيق األهداف

وحدةًالقياس

%

دوريةًالقياس

ربعًسنوي

القطبية
التراكمية

+
تراكمي

شرحًالمؤشر

نسبةًاكتمال إنجازًمبادراتًالبناءًالقيميًحسبًالخطةًالتشغيليةًالسنوية

معادلةًالقياس

(مجموعًمبادرات القيمًالمنفذةً÷ًإجماليًمبادراتًالقيمًفيًالخطةًالتشغيليةًالسنوية)ً×ً100

مسؤولًالقياس

التطويرًالمؤسسي

مسؤولًالتنفيذ

المواردًالبشرية

