
 
 

 ححليل اسخبياى سؤيت ّسسالت ّلين الْصاسة 

 

هْظفتتام هتتي هتتْظفة ّصاسة ا  تت ا   761استتخع ا اسا  لاهتتج ّةتتذة الخميتتين ّالخويتتض  

سضتتاُن عتتي  عتتي ًتت م هتتي الشؤيتتت ّالشستتالت ّالمتتين ال ُْشيتتت ّهتتذٓالعاهتتت ّا ستت اى 

 صياغخِا ّطشق ًششُا، ّلياط هذٓ فعاليت ّسائل الٌشش الوخبعت.

 

 

 ْةذة  عذة خعْاث ح اٍ ححميك رلك الّلذ لاهج 

 حصوين اسخباًت المياط . -7

 حْصيع ا سخباًت علٔ عيٌت هي هْظفة الْصاسة فة الوشًض -2

 جوع ا سخباًت -3

   SPSSحصوين ًوْرج ححليل اةصائة علٔ ًظام  -4

 الو وعت علٔ الٌظام ادخا  البياًاث -5

 ححليل البياًاث اسخخشاج الوعلْهاث ّفما للخ شاساث -6

 ححليل الوعلْهاث ّّضع ا لخشاةاث ّالخْصياث -1

 

 

 

 



 
 

 الشؤيـت:

 " طشق آهٌت ّالخصاديت ّلعاا إًشا اث هخعْس"

 "الشيادة ّالخويض فة البٌا  الح ْهة ّإداهخَ ّإ شاص ُْيخَ "

 

 الشسالـت:

ّالخ وعاث الس اًيت ّا لخصاديت ّالذّ  الو اّسة  شب ت هي س ظ الوذى ّالمشٓ 

ّسفع هسخْٓ هي ال ْدة ّالوحافظت علٔ ديوْهخِا  العشق الوخويضة  وسخْٓ عا   

، ّحعْيش لعاا اإلًشا اث  اسخخذام ّحعبيك أفضل الس هت الوشّسيت علٔ العشق

 الوواسساث ّالخمٌياث الحذيثت الوْاًبت للخعْساث العالويت.

إي اد أ ٌيت ة ْهيت سائذة ّهساًذة لألُذاف الْطٌيت ّالخٌوْيت حضوي ةياة ّس هت 

 الوْظفيي ّالعو   ّالضّاس هي خ   حبٌة ّحٌفيز أفضل األساليب العالويت.

 القيم:

 الخويض فة العول الوؤسسة -

 سّح الفشيك الْاةذ -

 الشفافيت ّالوسا لت -

 الوبادسة ّاإل ذاا -

 الوعشفت -

 الخحذيث الوسخوش -

 العذالت ّالٌضاُت -

 



 
 

 االستبانة

  

 الفقرة

موافق 

 جدا

غٌر  محاٌد موافق

 موافق

غٌر 

موافق 

 جدا

  الرؤٌة

1- ٌوجد لدى الوزارة رؤٌة موثقة ومنشورة     1.52 ..55 857 758 257 

2- حة ومفهومة وسهلة القراءةضالرؤٌة وا   185. .752 2.51 .5. 251 

3-  851 2.51 .185 9755 2.57 الرؤٌة طموحة ) ٌوجد فٌها تحدي( 

4- وٌمكن تحقٌقهاالرؤٌة واقعٌة    125. 8958 2557 2.51 857 

5- رؤٌة ملهمة ومحفزة لتحقٌق التمٌزال   2.5. 9.5. 185. 2.5. 857 

6- رؤٌة تلبً احتٌاجات وتوقعات المتعاملٌن معهاال   2957 8.52 1.52 2.51 857 

  الرسالة

7- ةواضحة ومفهومة وسهلة القراء   995. .85. 857 .5. 251 

8-  251 58. 2951 959. 1.55  من الوزارة  توضح المسؤولٌة المطلوبة 

9-  257 .275 .125 8952 .2.5 تشمل الوسائل التً ٌمكن من خاللها تحقٌقها 

11-  251 2258 2858 158. 1.58 متوافقة مع رؤٌة الوزارة  

11-  251 2951 1151 8.52 2858 تهدف الى تحقٌق احتٌاجات متلقً الخدمة والشركاء 

12- الخاصة بالوزارةتوضح المٌزة التنافسٌة    2.5. 8958 125. 2.51 95. 

13- الخاصة بالوزارةتحوي بعض القٌم الجوهرٌة    2551 8859 1.58 215. 851 

  القٌم الجوهرٌة

14-  851 .215 1.58 8859 2551 القٌم الجوهرٌة للوزارة واضحة ومفهومة 

15- الجوهرٌة للوزارة لها تأثٌر وانعكاس على أداء موظفً القٌم  

 الوزارة وسلوكٌاتهم

2951 1752 185. 1.58 2858 

16-  758 2.57 .185 9852 2.57 القٌم الجوهرٌة للوزارة ذات عالقة بطبٌعة عمل الوزارة 



 
 
 

                                                                                           السؤا  األّ  :

ومنشورة موثقة رؤٌة الوزارة لدى ٌوجد  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

l

i

d 

 4352 4352 4352 24 موافق جدا

 0458 3455 3455 53 موافق

 0550 850 850 21 محايد

 5054 052 052 22 غير موافق

 28858 250 250 1 غير موافق جدا

Total 248 28858 28858  

 

 

 

 

 

 

% ( ٌرون ان  71التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة العظمى من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم ) 

 نشر الرؤٌة كافٌة ومتعددة5الوزارة لدٌها رؤٌة موثقة ومنشورة مما ٌدل على ان وسائل 

 %( محاٌدٌن8575% ( من الموظفٌن ان رؤٌة الوزارة غٌر موثقة ومنشوره ، و ) 2.51بٌنما وجد  ) 

 



 
 

 السؤال الثانً

 

القراءة وسهلة ومفهومه واضحة الرؤٌة  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

 4254 4254 4254 22 موافق جدا

 0454 3052 3052 58 موافق

 5450 2854 2854 28 محايد

 5050 458 458 28 غير موافق

 28858 254 254 4 غير موافق جدا

Total 248 28858 28858  

 

 

 

 

 

% ( ٌرون ان رؤٌة  .715)  التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة العظمى من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم

 .صٌاغة الرؤٌة جٌدةمما ٌدل على ان  الوزارة  واضحة و مفهومة وسهلة القراءة 

 %( محاٌدٌن2.515، و )   القراءة وسهلة مفهومة و واضحة% ( من الموظفٌن ان رؤٌة الوزارة غٌر 857بٌنما وجد  ) 

 



 
 

 السؤال الثالث

( تحدي فٌها ٌوجد) طموحة الرؤٌة   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

 2450 2450 2450 40 موافق جدا

 3358 1055 1055 43 موافق

 8554 4258 4258 28 محايد

 5350 2454 2454 48 غير موافق

 28858 254 254 8 غير موافق جدا

Total 248 28858 28858  

 

 

 

 

-السؤال الرابع :  

تعبر  % (   ٌرون ان الرؤٌة طموحة )ٌوجد فٌها تحدي ( ..الموظفٌن ) التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن غالبٌة 

 عن طموح الوزارة وتتضمن عنصر التحدي 

 .محاٌدٌن%( 18) و ،ال تعبر عن طموح الوزارة وتخلو من عنصر التحدي رؤٌةال ان الموظفٌن من( %1.58)   ٌرى بٌنما



 
 

 

تحقٌقها وٌمكن واقعٌة الرؤٌة  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 27.6 27.6 27.6 36 موافق جدا 

 65.3 43.1 43.1 13 موافق

 15.8 1..7 1..7 33 محاٌد

 5.2. 78.2 78.2 71 غٌر موافق

 788.8 4.1 4.1 1 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 

 

 

 

 واقعٌة وٌمكن تحقٌقها5% (   ٌرون ان الرؤٌة  59..التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن غالبٌة الموظفٌن ) 

 .محاٌدٌن%( 2557) و ،تحقٌقها  ٌمكنوال غٌر واقعٌة   الرؤٌة ان الموظفٌن من( %.2)   ٌرى بٌنما

 



 
 

  -السؤال الخامس:

 

التمٌز لتحقٌق ومحفزة ملهمه الرؤٌة  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 75.6 75.6 75.6 26 موافق جدا 

 52.7 36.5 36.5 67 موافق

 6..1 21.5 21.5 46 محاٌد

 5.2. 75.6 75.6 26 غٌر موافق

 788.8 4.1 4.1 1 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 

 

:السؤال السادس  

 لتحقٌق ومحفزة ملهمه الرؤٌة% ( ٌرون ان  152.التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن غالبٌة الموظفٌن ) 

  التمٌز

 .محاٌدٌن%( .185) و ، التمٌز لتحقٌق  محفزةغٌر و ملهمهغٌر   الرؤٌة ان الموظفٌن من( %1.58)   ٌرى بٌنما



 
 

المتعاملٌن معهاالرؤٌة تلبً احتٌاجات وتوقعات   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2150 2150 2150 41 موافق جدا 

 3155 2852 2852 48 موافق

 8558 4352 4352 24 محايد

 5354 2454 2454 48 غير موافق

 28858 250 250 0 غير موافق جدا

Total 248 28858 28858  

 

 

 

 

 

الرؤٌة تلبً احتٌاجات وتوقعات  الرؤٌة% ( ٌرون ان  955.التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن غالبٌة الموظفٌن ) 

 المتعاملٌن معها

 .محاٌدٌن%( 1.52) و ، تلبً احتٌاجات وتوقعات المتعاملٌن معهاال  الرؤٌة  ان الموظفٌن من( %12)   ٌرى بٌنما

 



 
 

-السؤال السابع:  

 

القراءة  وسهلة ومفهومة واضحةالرسالة   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1153 1153 1153 34 موافق جدا 

 0058 3253 3253 52 موافق

 5450 250 250 0 محايد

 5050 458 458 28 غير موافق

 28858 254 254 4 غير موافق جدا

Total 248 28858 28858  

 

 

 

 

 

رسالة % ( ٌرون ان  77)  التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة العظمى من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم

 . الوزارة  واضحة و مفهومة وسهلة القراءة 

 %( محاٌدٌن8575، و )   القراءة وسهلة مفهومة و واضحةالوزارة غٌر  رسالة % ( من الموظفٌن ان 851بٌنما وجد  ) 

 



 
 

-السؤال الثامن:  

 

الوزارة  من المطلوبة المسؤولٌة توضح الرسالة  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4455 4455 4455 23 موافق جدا 

 0854 3151 3151 05 موافق

 5152 2154 2154 44 محايد

 5050 352 352 5 غير موافق

 28858 254 254 4 غير موافق جدا

Total 248 28858 28858  

 

 

 

 

 

 الرسالة% ( ٌرون ان  7.51)  التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة العظمى من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم

 .الوزارة من المطلوبة المسؤولٌة توضح

 %( محاٌدٌن29515، و )  الوزارة من المطلوبة المسؤولٌة توضحال   الرسالة% ( من الموظفٌن ان .5.بٌنما وجد  ) 

 



 
 

 السؤال التاسع:             

 تشمل الوسائل التً ٌمكن من خاللها تحقٌقها

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 75.6 75.6 75.6 26 موافق جدا 

 51.1 43.7 43.7 12 موافق

 6..1 27.8 27.8 35 محاٌد

موافقغٌر   37 71.6 71.6 .1.2 

 788.8 7.1 7.1 3 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 

 

 

 

تشمل  الرسالة% ( ٌرون ان 758.)  التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم

 .الوسائل التً ٌمكن من خاللها تحقٌقها

 %( محاٌدٌن125، و ) تشمل الوسائل التً ٌمكن من خاللها تحقٌقها ال   الرسالة% ( من الموظفٌن ان 1.58بٌنما وجد  )  

 



 
 

 السؤال العاشر

 

الوزارة رؤٌة مع متوافقة الرسالة  

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 28.4 28.4 28.4 34 موافق جدا 

 13.7 52.1 52.1 11 موافق

 11.4 74.4 74.4 24 محاٌد

 1.1. 77.4 77.4 .7 غٌر موافق

 788.8 7.2 7.2 2 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 
 متوافقة الرسالة% ( ٌرون ان  8952)  التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة  من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم

 .الوزارة رؤٌة مع

 %( محاٌدٌن28585، و )  الوزارة رؤٌة مع متوافقةغٌر   الرسالة% ( من الموظفٌن ان .215بٌنما وجد  ) 

 



 
 

  -السؤال الحادي عشر:

والشركاء الخدمة متلقً احتٌاجات تحقٌق إلى تهدف الرسالة  

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 71.4 71.4 71.4 .2 موافق جدا 

 63.5 46.7 46.7 11 موافق

 15.6 22.2 22.2 31 محاٌد

 1.1. 73.2 73.2 22 غٌر موافق

 788.8 7.2 7.2 2 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 

  -السؤال الثانً عشر:

 

 

 تحقٌق إلى تهدف الرسالة% ( ٌرون ان 952.) التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم

 .والشركاء الخدمة متلقً احتٌاجات

 %( محاٌدٌن11515، و )  والشركاء الخدمة متلقً احتٌاجات تحقٌق إلى تهدفال   الرسالة% ( من الموظفٌن ان 2858بٌنما وجد  ) 

 



 
 

-عشر: نًالسؤال الثا   

 

بالوزارة الخاصة التنافسٌة المٌزة توضح الرسالة  

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

 75.8 75.8 75.8 25 موافق جدا

 51.1 43.1 43.1 13 موافق

 18.2 27.6 27.6 36 محاٌد

 6.4. 76.2 76.2 21 غٌر موافق

 788.8 3.6 3.6 6 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 المٌزة توضح الرسالة% ( ٌرون ان 758.) أعاله بوضوح إن الغالبٌة من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم التعلٌق: ٌظهر الشكل  

 . بالوزارة الخاصة التنافسٌة

 %( محاٌدٌن125.5، و )  بالوزارة الخاصة التنافسٌة المٌزة توضحال   الرسالة% ( من الموظفٌن ان 2557بٌنما وجد  ) 

 



 
 

-السؤال الثالث عشر:  

 

بالوزارة الخاصة الجوهرٌة القٌم بعض تحوي الرسالة  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2..7 2..7 2..7 32 موافق جدا 

 63.5 44.3 44.3 14 موافق

 13.1 28.4 28.4 34 محاٌد

 5.1. 72.8 72.8 28 غٌر موافق

 788.8 4.2 4.2 1 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 

 
 

 القٌم بعض تحوي الرسالة% ( ٌرون ان .95.) التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم

 . بالوزارة الخاصة الجوهرٌة

 %( محاٌدٌن1.585، و )  بالوزارة الخاصة الجوهرٌة القٌم بعض تحويال   الرسالة% ( من الموظفٌن ان 2.51بٌنما وجد  ) 

 



 
 

-السؤال الرابع عشر:  
 

 

 

 

 

 

ومفهومه واضحة للوزارة الجوهرٌة القٌم  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 71.6 71.6 71.6 37 موافق جدا 

 64.1 46.7 46.7 11 موافق

 12.8 71.3 71.3 .2 محاٌد

 5.2. 73.2 73.2 22 غٌر موافق

 788.8 4.1 4.1 1 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 للوزارة الجوهرٌة القٌم% ( ٌرون ان 858.) التعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم

 .ومفهومه واضحة

 %( محاٌدٌن28595، و ) مفهومهغٌر و واضحةغٌر  للوزارة الجوهرٌة القٌم% ( من الموظفٌن ان  27بٌنما وجد  ) 

 



 
 

  :السؤال الخامس عشر

 

وسلوكٌاتهم الوزارة موظفً أداء على وانعكاس تأثٌر لها للوزارة الجوهرٌة لقٌما  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 73.2 73.2 73.2 22 موافق جدا 

 47.3 21.7 21.7 41 موافق

 65.3 24.8 24.8 48 محاٌد

 15.6 28.4 28.4 34 غٌر موافق

 788.8 74.4 74.4 24 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 

 

 لها للوزارة الجوهرٌة القٌمٌرون ان  من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهم% ( 8251) نسبةالتعلٌق: ٌظهر الشكل  أعاله بوضوح إن 

 . وسلوكٌاتهم الوزارة موظفً أداء على وانعكاس تأثٌر

     ،  وسلوكٌاتهم الوزارة موظفً أداء على وانعكاس تأثٌر لهالٌس  للوزارة الجوهرٌة القٌم% ( من الموظفٌن ان  9857بٌنما وجد  ) 

 %( محاٌدٌن185و ) 

 



 
 

  -السؤال السادس عشر:

 

الوزارة عمل بطبٌعة عالقة ذات للوزارة الجوهرٌة القٌم  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76.1 76.1 76.1 21 موافق جدا 

 ..58 34.7 34.7 51 موافق

 ..14 24.8 24.8 48 محاٌد

 7.6. 76.1 76.1 21 غٌر موافق

 788.8 1.4 1.4 74 غٌر موافق جدا

Total 761 788.8 788.8  

 

 

 

 

 ذات للوزارة الجوهرٌة القٌم% ( ٌرون ان 55..) الشكل  أعاله بوضوح إن الغالبٌة من الموظفٌن الذٌن تمت مقابلتهمالتعلٌق: ٌظهر 

 . الوزارة عمل بطبٌعة عالقة

 %( محاٌدٌن185و )  ،  الوزارة عمل بطبٌعة عالقة لٌس لها  للوزارة الجوهرٌة القٌم% ( من الموظفٌن ان  1.52بٌنما وجد  ) 



 
 

 المقترحات والتوصٌات:

 استشارة كافة اصحاب العالقة المعنيين بالرؤية والرسالة والقيم الجوهرية  -1

عقد ندوات ومحاضرات وورشات عمل لجميع الموظفين للتعريف بالرؤية  -2

 والرسالة والقيم الجوهرية.

 عقد دورات تدريبية متخصصه في مجال الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية. -3

وضع الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية على كافة منشورات  التأكيد على -4

 .الوزارة

نشر الرؤية بالعمل على كافة مديريات الوزارة في المحافظات  على ديالتأك -5

 بالطرق المناسبة. والرسالة والقيم الجوهرية


