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م الوظیفي أھمیّة التقدّ
2القسم 



الملخّص

م الوظیفي أمر مھمّ جداً بالنسبة إلیھم% 85بشكل عام، یزعم • م الوظیفي ھو .  من المستطلعین بأن التقدّ ویبدو أن التقدّ
.األكثر أھمیّة بالنسبة للمقیمین في بالد الشام وخصوصاً في لبنان

م الوظیفي بالنسبة لل/ التدریب على المھارات التقنیة• مستطلعین في حین جاء المھارات المتعلّقة بالوظیفة ھي األھمّ للتقدّ
وقد جاء الحصول على تدریب على . العرض األقلّ أھمیّة بالنسبة لھم/  الحصول على تدریب على مھارات التقدیم

%)  9(و شمال أفریقیا %) 10(مقارنة ببالد الشام %) 17(التطویر اإلداري أكثر أھمیّة لدى المقیمین في دول الخلیج 
في % 10في دول الخلیج و % 9مقابل % 16(ا في حین أن اللغات األجنبیة كانت األھم لدى المقیمین في شمال أفریقی

). بالد الشام

 3المتعلّقة بالوظیفة في الـ/  قد حصلوا على تدریب للمھارات التقنیّة%) 38( مستطلعین 10 من بین كل 4ما یقارب •
یبدو أن العاملین في دول الخلیج . فقط على دورات في اللغات األجنبیة% 12سنوات الماضیة في حین حصل 

.  سنوات الماضیة3ھم في الـوخصوصاً في دولة اإلمارات قد حصلوا نوعاً ما على تدریب أكثر من غیر

ملین في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في حین اعتبارھا ذات أھمیّة أكبر نوعاً ما، حصلت نسبة أصغر من العا•
. لوقت واللغات األجنبیةعلى تدریب على التطویر اإلداري، المھارات القیادیة، مھارات تنظیم ا

 قبل متخصصین من  من المستطلعین الذین یعملون حالیاً قالوا بأن الحصول على تدریب من2 من بین كل 1ما یقارب •
و البرامج الدراسیة %) 43( الدورات التدریبیة في معاھد تدریب متخصصة /   تلیھا المؤتمرات%)47(خارج الشركة 

بین من داخل الشركة %) 40(المعتمدة  ھي أكثر أسالیب التدریب التي %) 40(وتدریب الموظفین من قبل مدرّ
لونھا . یفضّ



م الوظیفي أھمیّة التقدّ

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة 

م. س ر الوظیفي أمر مھم بالنسبة إلیك؟ الرجاء استخدام مقیاس من / إلى أي مدى تعتبر بأن التقدّ " مھم جداً ="10و " غیر مھم على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0التطوّ

، )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70(، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر )163(، األردن *)22(سوریا 

م الوظیفي أمر مھمّ جداً بالنسبة إلیھم% 85بشكل عام، یزعم • . من المستطلعین بأن التقدّ
م الوظیفي ھو األكثر أھمیّة بالنسبة للمقیمین في بال• . د الشام وخصوصاً في لبنانیبدو أن التقدّ

عیّنة صغیرة(*) 



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس

متعلّقة /  مھارات تقنیة
بالوظیفة 18 18 19 19 27 12 18 14 27 17 17 13 22 20

التطویر اإلداري 14 16 17 11 16 20 20 13 9 8 8 8 10 9
تدریبیة/ مھارات قیادیة 12 12 13 15 12 17 15 12 18 12 12 10 10 11

مھارات تنظیم الوقت
11 10 9 9 6 7 13 11 14 18 11 21 15 13

اللغات األجنبیة 11 11 7 11 8 8 7 4 9 15 17 18 13 14
مھارات إدارة فریق العمل

10 9 9 13 9 16 10 14 9 10 11 13 11 11

برامج الحاسوب 8 7 5 11 7 6 5 11 5 9 12 6 8 7
التسویق/ مھارات المبیعات

7 7 11 7 9 9 5 7 5 2 6 8 6 3

العرض/  مھارات التقدیم 4 5 5 3 4 3 5 9 - 4 3 2 4 1
مھارات التفاوض

3 4 4 2 2 3 1 4 5 5 2 3 2 10

م الوظیفي ة للتقدّ مجاالت التدریب المھمّ

م الوظیفي بالنسبة لل/ التدریب على المھارات التقنیة• مستطلعین في حین جاء الحصول على تدریب المھارات المتعلّقة بالوظیفة ھي األھمّ للتقدّ
.العرض األقلّ أھمیّة بالنسبة لھم/ على مھارات التقدیم

و شمال %) 10(مقارنة ببالد الشام %) 17(ین في دول الخلیج وجاء الحصول على تدریب على التطویر اإلداري أكثر أھمیّة لدى المقیم•
في بالد % 10في دول الخلیج و % 9مقابل % 16(ا في حین أن اللغات األجنبیة كانت األھم لدى المقیمین في شمال أفریقی%) 9( أفریقیا 

).الشام

رك. س تھا لتطوّ مك الوظیفي/ الرجاء ترتیب مجاالت التدریب التالیة من ناحیة أھمیّ الرجاء البدء باختیار أھمّ مجال بالنسبة إلیك. تقدّ

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس

متعلّقة /  مھارات تقنیة
بالوظیفة 38 38 39 41 44 37 33 40 41 36 35 36 41 51

مھارات إدارة فریق العمل 30 28 33 37 28 33 23 22 23 34 32 33 22 26

برامج الحاسوب 27 27 25 27 27 19 22 22 27 29 31 35 30 31

مھارات تنظیم الوقت 25 22 29 29 21 27 22 21 18 27 25 24 23 23

تدریبیة/ مھارات قیادیة 25 23 31 32 22 27 21 18 36 25 26 22 18 14

التطویر اإلداري 22 24 24 19 20 19 18 12 18 22 23 15 24 14

التسویق/ مھارات المبیعات 20 18 26 17 20 23 16 23 9 16 22 25 14 20

العرض/  مھارات التقدیم 18 15 23 24 22 19 19 18 18 17 16 9 12 17
مھارات التفاوض 17 16 21 17 14 13 14 12 5 12 18 16 15 21

اللغات األجنبیة 12 12 12 11 7 12 10 9 9 10 14 14 11 14

غیر ذلك 16 19 18 13 14 19 21 14 5 17 14 7 11 11
’’ال‘‘معدّل اإلجابات بـ  2.49 2.43 2.80 2.67 2.40 2.46 2.20 2.10 2.09 2.44 2.57 2.36 2.20 2.44

 سنوات الماضیة3مجاالت التدریب التي تمّ الحصول علیھا في الـ

 سنوات الماضیة في 3المتعلّقة بالوظیفة في الـ/ قد حصلوا على تدریب للمھارات التقنیّة%) 38( مستطلعین 10 من بین كل 4ما یقارب •
. فقط على دورات في اللغات األجنبیة% 12حین حصل 

.  سنوات الماضیة3 نوعاً ما على تدریب أكثر من غیرھم في الـیبدو أن العاملین في دول الخلیج وخصوصاً في دولة اإلمارات قد حصلوا•

 سنوات الماضیة؟3لـ وأي من مجاالت التدریب التالیة حصلت علیھا في شركتك الحالیة خالل ا. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



 سنوات الماضیة مقابل أھمیّتھا3مجاالت التدریب التي تمّ الحصول علیھا في الـ
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 سنوات الماضیة3مجاالت التدریب التي تمّ الحصول علیھا في الـ

 سنوات الماضیة؟3لـ وأي من مجاالت التدریب التالیة حصلت علیھا في شركتك الحالیة خالل ا. س
رك. س تھا لتطوّ مك الوظیفي/ الرجاء ترتیب مجاالت التدریب التالیة من ناحیة أھمیّ الرجاء البدء باختیار أھمّ مجال بالنسبة إلیك. تقدّ

) 3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة

متعلقة بالوظیفة/ مھارات تقنیة

ملین في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا على تدریب على في حین اعتبارھا ذات أھمیّة أكبر نوعاً ما، حصلت نسبة أصغر من العا•
. ألجنبیةالتطویر اإلداري، المھارات القیادیة، مھارات تنظیم الوقت واللغات ا

التطویر اإلداري

تدریبیة/ مھارات قیادیة
اللغات األجنبیةمھارات تنظیم الوقت

مھارات إدارة فریق العمل

برامج الحاسوب
التسویق/ مھارات المبیعات

العرض/ مھارات التقدیم

مھارات التفاوض



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس
تدریب الموظفین من قبل 

بین  من  متخصصینمدرّ
خارج الشركة

47 47 52 46 49 51 53 53 59 48 41 38 41 43

دورات تدریبیة / مؤتمرات
في معاھد تدریب متخصصة 43 45 40 33 46 43 44 50 68 47 43 33 47 34

برامج دراسیة معتمدة 40 43 40 32 49 40 45 44 27 35 42 29 34 19
تدریب الموظفین من قبل 
بین من داخل الشركة مدرّ 40 39 46 38 48 41 38 32 41 36 41 31 33 26

مؤتمرات في مجال العمل 30 33 29 11 26 27 36 24 41 33 33 25 35 33
الحصول على توجیھ 

شخصي فردي من قبل 
مدیر متمكّن/  زمیل

30 30 30 26 22 25 32 27 41 31 34 23 31 20

تدریب شخصي فردي من 
قبل مدرّب متخصص 30 26 29 33 28 28 31 32 32 39 32 29 29 33

دورات تدریبیة / مؤتمرات
في أفضل الجامعات 30 31 27 27 28 30 34 35 23 34 29 24 32 23

تنقّل الموظفین بین المھام 
في أقسام مختلفة في الشركة 29 31 31 21 27 30 35 24 32 35 29 24 28 27

الدورات التدریبیة على اإلنترنت 29 30 31 31 33 29 27 20 23 28 31 28 24 16
تنقّل الموظفین بین المھام 
في نفس القسم في الشركة 29 30 29 26 28 32 37 24 41 30 28 30 20 26

الدراسة المستقلّة/ القراءة 25 27 25 21 23 22 28 27 36 23 26 26 24 20

لة أسالیب التدریب المفضّ

 %) 47( قبل متخصصین من خارج الشركة  من المستطلعین الذین یعملون حالیاً قالوا بأن الحصول على تدریب من2 من بین كل 1ما یقارب •
بین %) 40( و البرامج الدراسیة المعتمدة %) 43(الدورات التدریبیة في معاھد تدریب متخصصة / تلیھا المؤتمرات وتدریب الموظفین من قبل مدرّ

لونھا%) 40(من داخل الشركة  . ھي أكثر أسالیب التدریب التي یفضّ

ل؟ الرجاء اختیار كل ما ینطبق. س ...أي من أسالیب التدریب التالیة تفضّ

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



م الوظیفي في الشركة الحالیة الرضا عن التقدّ
3القسم 



) 3/1(الملخّص 

م الوظیفي مع %) 47( من المستطلعین 2 من بین كل 1بشكل عام، ما یقارب • لم یقوموا رسمیاً بوضع أي خطط للتقدّ
م الوظیفي بالمقارنة مع %) 65(نسبة أعلى من المستطلعین في مصر . مدیرھم قد قاموا بوضع أھداف رسمیة للتقدّ

. المستطلعین في الدول األخرى
م الوظیفي یرغبون بأن تك%) 95(الغالبیة العظمى من المستطلعین • ون الذین لیس لدیھم أي خطط رسمیة رسمیة للتقدّ

. لدیھم إحداھا
% 55ور الذي أعطي لھم في حین قال من األشخاص الذین یعملون حالیا یعتبرون مؤھالتھم أكبر بكثیر من الد% 43•

عدد أكبر من . فقط أن مؤھالتھم أقلّ من الدور الذي أعطي إلیھم% 3آخرین بأن أدوارھم تتوافق مع قدراتھم واعتقد 
یعتقدون بأن مؤھالتھم أكبر بكثیر من الدور الذي %) 48(و شمال أفریقیا %) 49(األشخاص المقیمین في بالد الشام 

%).39(اعطي لھم بالمقارنة مع المقیمین في دول الخلیج 
 3في حین حصل  من األشخاص الذین یعملون حالیاً لم یحصلوا على ترقیة على اإلطالق 10 من بین كلّ 4ما یقارب •

% 50و % 52(نسبة أكبر من المقیمین في المغرب والجزائر .  منھم على ترقیة خالل العام الماضي10من بین كل 
. لم یحصلوا أبداً على ترقیة)  على التوالي

على استعداد لالنتقال إلى قطاع عمل آخر % 53من المستطلعین أبدوا استعداداً لالنتقال إلى بلد آخر  في حین % 54•
. یرغبون بشغل مناصب أعلى في الوظیفة% 52. لتطویر مسیرتھم المھنیة

م الوظیفي لھم في شركتھم الحال5 من بین كل 1• یة حیث أن األشخاص المقیمین في  مستطلعین فقط راضٍ تماماً عن التقدّ
%). 31(الكویت ھم نوعاً ما األكثر رضاً عن ذلك 



) 3/2(الملخّص 

% 31والضعف لدیھم في حین عبّر من المستطلعین راضون تماماً عن جھود مدرائھم في تحدید نواحي القوة % 31•
.المقیمون في سلطنة عمان ھم األقلّ رضاً فیما یتعلّق بذلك. آخرون عن عدم رضاھم عن ذلك على اإلطالق

 الذي حصلوا علیھ في حین زعم ما یقارب نفس ثلث المستطلعین قالوا بأنھم راضون تماماً عن جودة التدریب واإلرشاد•
اً ما أقلّ رضاً المقیمون في سلطنة عمان، البحرین والمملكة العربیة السعودیة ھم نوع. نسبة المستطلعین عكس ذلك

. مقارنة بالمقیمین في باقي دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا
ل أفریقیا ھم على رضى تام بالتوجیھ الذي ثلث المستطلعین من الذین یعملون حالیاً في منطقة الشرق األوسط وشما•

یبدو أن المقیمین في دول الخلیج وبالتحدید في البحرین . یحصلون علیھ من مدرائھم وزمالئھم األعلى منھم مرتبة
.ھم أقلّ رضاً %) 26(و سلطنة عمان %) 22(

ویبدو أن المقیمین في دولة اإلمارات . راضون تماماً عن مساندة اإلدارة لجھودھم في تحسین نقاط ضعفھم% 30•
. ھم األكثر رضاً بھذا الخصوص%) 35(و لبنان %) 34(

ویبدو أن المقیمین . م مستطلعین قالوا بأنھم راضون جداً عن عملیة التقییم الحالیة ألدائھ3 من بین كل 1ما یزید قلیالً عن •
. ھم األكثر رضاً عنھا%) 46(في شمال أفریقیا وخصوصاً في المغرب 

خاص المؤھلین لملىء الشواغر  من األشخاص الذین یعملون حالیاً راضون تماماً عن عملیة تحدید األش4 من بین كل 1•
%)  29(و الكویت %) 32( ارات یبدو أن نسبة أعلى من المقیمین في دول الخلیج وخصوصاً في دولة اإلم. في الشركة

. ھم أكثر رضاً من غیرھم فیما یتعلّق بذلك



) 3/3(الملخّص 

تزعم نسبة متساویة تقریباً من المستطلعین من المستطلعین راضون تماماً عن فرص التعلّم والنموّ المھني في حین % 32•
%). 22(المقیمون في عمان ھم األقلّ رضاً . عكس ذلك%) 28(

ساس الجدارة في  مستطلعین غیر راضون على اإلطالق عن نظام الترقیات التي تمنح على أ10 من بین كل 4ما یقارب •
. ھم األقلّ رضاً بھذا الشأن%) 51(وعمان %) 47(الموظفون في البحرین . الشركة

م من المستطلعین یعتبرن بأن شركتھم الحالیة أقلّ جاذبیة من الشركات ا% 43بشكل عام، • ألخرى من حیث التقدّ
منھم یعتقدون بأن شركاتھم الحالیة أقلّ جاذبیة % 55جاء ھذا االعتقاد بنسبة أكبر بین المقیمین في عمان مع . الوظیفي

.من غیرھا
نسبة األشخاص الذین قد . قد یقومون بترك شركاتھم الحالیة للحصول على فرص تدریبیة أفضل%) 82(الغالبیة العظمى •

. یقوموا بذلك تعتبر مرتفعة في كافة الدول التي شملتھا الدراسة



م الوظیفي الموضوعة بالتعاون مع المدیر/ الخطط األھداف الرسمیة للتقدّ
رك الوظیفي؟/ ھل قمت بالتعاون مع مدیرك لوضع خطط. س مك وتطوّ أھداف رسمیة لتقدّ

م الوظیفي مع مدیرھم%) 47( من المستطلعین 2 من بین كل 1بشكل عام، ما یقارب • . لم یقوموا رسمیاً بوضع أي خطط للتقدّ
م الوظیفي بالمقارنة مع المستطلعی%) 65(نسبة أعلى من المستطلعین في مصر • . ن في الدول األخرىقد قاموا بوضع أھداف رسمیة للتقدّ

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



م الوظیفي تفضیل أن تكون ھناك خطة رسمیة للتقدّ
مك. س ة رسمیة لتقدّ ل أن تكون لدیك خطّ رك الوظیفي؟/ ھل تفضّ تطوّ

م الوظیفي%) 95(الغالبیة العظمى من المستطلعین • لون أن تكون لدیھم خطة رسمیة للتقدّ .یفضّ

م الوظیفي : القاعدة ، *)75(، لبنان *)88(، عمان *)54(، البحرین *)70(، قطر *)50( ، الكویت )367( ، اإلمارات )330( ، السعودیة )1,570( األشخاص الذین لیس لدیھم  خطة رسمیة للتقدّ
*) 30(، تونس )153(، الجزائر *)68(، المغرب )205(، مصر *)74(، األردن *)6(سوریا 

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة 



المسؤولیات المعطاه مقارنة بالمؤھالت
تك؟ھل تعتقد بأن مھامك ومسؤولیاتك في الوظیفة تتوافق مع قدراتك ومؤھال. س

آخرین بأن أدوارھم % 55ور الذي أعطي لھم في حین قال من األشخاص الذین یعملون حالیا یعتبرون مؤھالتھم أكبر بكثیر من الد% 43•
.فقط أن مؤھالتھم أقلّ من الدور الذي أعطي إلیھم% 3تتوافق مع قدراتھم واعتقد 

یعتقدون بأن مؤھالتھم أكبر بكثیر من الدور الذي اعطي %) 48(و شمال أفریقیا %) 49(عدد أكبر من األشخاص المقیمین في بالد الشام •
%). 39( لھم بالمقارنة مع المقیمین في دول الخلیج 

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس

منذ أقلّ من عام 27 26 26 28 26 23 24 29 36 32 29 25 27 23

منذ أكثر من عام لكن أقلّ 
من عامین 16 17 17 18 18 21 14 12 23 16 19 7 10 19

منذ أكثر من عامین لكن أقلّ 
10 أعوام مضت3من  10 11 11 13 10 16 9 9 5 10 8 5 7

 أعوام 3منذ أكثر من 
مضت 11 11 11 9 15 13 12 14 18 10 12 8 9 13

لم أحصل على ترقیة 36 36 35 35 28 34 34 36 14 37 30 52 50 39

آخر ترقیة تمّ الحصول علیھا

 منھم على 10 من بین كل 3في حین حصل  من األشخاص الذین یعملون حالیاً لم یحصلوا على ترقیة على اإلطالق 10 من بین كلّ 4ما یقارب •
. ترقیة خالل العام الماضي

. لم یحصلوا أبداً على ترقیة) على التوالي% 50و % 52(نسبة أكبر من المقیمین في المغرب والجزائر •

ة حصلت فیھا على ترقیة في وظیفتك؟. س متى كانت آخر مرّ

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس
أنا جاھز لالنتقال إلى بلد آخر 

لتطویر مسیرتي المھنیة 54 48 40 48 62 53 58 63 77 56 64 66 66 77

/  أنا جاھز لالنتقال إلى مجال
قطاع عمل آخر لتطویر مسیرتي 

المھنیة
53 58 57 58 59 55 52 52 45 50 45 56 47 53

أودّ العمل في منصب أعلى 52 54 57 54 59 58 57 53 41 51 45 41 46 40
أودّ أن أصبح خبیراً في مجال 

عملي 48 49 49 46 61 42 45 44 73 56 46 33 46 39

أنا أنظر إلى وظیفتي الحالیة 
لخطوتي على أنھا مرحلة تدریب 

في مسیرتي المھنیة التالیة في 
شركة أخرى 

39 39 39 28 38 41 30 35 27 41 42 46 39 29

أنا أنظر إلى وظیفتي الحالیة 
لخطوتي على أنھا مرحلة تدریب 

في مسیرتي المھنیة التالیة في 
الشركة التي أعمل لدیھا اآلن 

25 28 27 21 35 18 25 17 27 27 24 17 22 17

أشعر بأنني قمت بإنجاز كل ما 
أرغب بإنجازه في مسیرتي 

المھنیة 
9 12 9 4 14 11 10 8 14 11 7 4 8 6

لديّ خطط أخرى لمسیرتي 
المھنیة 6 8 7 6 7 6 5 8 5 3 7 2 3 1

وضع الوظیفة الحالیّة والمسار الوظیفي

على استعداد لالنتقال إلى قطاع عمل آخر لتطویر % 53من المستطلعین أبدوا استعداداً لالنتقال إلى بلد آخر  في حین % 54•
. یرغبون بشغل مناصب أعلى في الوظیفة% 52. مسیرتھم المھنیة

 ینطبق علیك؟ الرجاء اختیار كل ما ینطبقبالتفكیر في وظیفتك الحالیة ومسارك الوظیفي، أي من التالي، إن وجد،. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



م الوظیفي في الشركة الحالیة الرضا بشكل عام عن التقدّ
ر. س م الوظیفي في شركتك الحالیة؟ الرجاء تحدید إجابتك باستخدام م/ بشكل عام، ما مدى رضاك عن التطوّ و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0قیاس من التقدّ
".راضٍ تماماً ="10

م الوظیفي لھم في شركتھم الحال5 من بین كل 1• األشخاص المقیمون في الكویت ھم نوعاً ما األكثر . یة مستطلعین فقط راضٍ تماماً عن التقدّ
%). 31(رضاً عن ذلك 

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



ة والضعف / الجھد الذي یبذلھ المدیرالرضا عن  لدیھمالمشرف في تحدید نواحي القوّ
" راضٍ تماماً ="10و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0 الرجاء تحدید مدى رضاك عن كل من النواحي التالیة باستخدام مقیاس من. س

آخرون عن عدم % 31والضعف لدیھم في حین عبّر من المستطلعین راضون تماماً عن جھود مدرائھم في تحدید نواحي القوة % 31•
.رضاھم عن ذلك على اإلطالق

.المقیمون في سلطنة عمان ھم األقلّ رضاً فیما یتعلّق بذلك•

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



 الحالیةائفھمعلیھ في وظحصلواجودة التدریب واإلرشاد الذي الرضا عن 

 الذي حصلوا علیھ في حین زعم ما یقارب نفس نسبة المستطلعین ثلث المستطلعین قالوا بأنھم راضون تماماً عن جودة التدریب واإلرشاد•
.عكس ذلك

اً ما أقلّ رضاً مقارنة بالمقیمین في باقي دول الشرق األوسط وشمال المقیمون في سلطنة عمان، البحرین والمملكة العربیة السعودیة ھم نوع•
. أفریقیا

" راضٍ تماماً ="10و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0 الرجاء تحدید مدى رضاك عن كل من النواحي التالیة باستخدام مقیاس من. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



مرتبةمنھم  األعلى ھم وزمالئھمعلیھ من مدرائیحصلون التوجیھ الذي الرضا عن  

ل أفریقیا ھم على رضى تام بالتوجیھ الذي یحصلون علیھ من ثلث المستطلعین من الذین یعملون حالیاً في منطقة الشرق األوسط وشما•
. مدرائھم وزمالئھم األعلى منھم مرتبة

. ھم أقلّ رضاً %) 26( و سلطنة عمان %) 22( یبدو أن المقیمین في دول الخلیج وبالتحدید في البحرین •

" راضٍ تماماً ="10و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0 الرجاء تحدید مدى رضاك عن كل من النواحي التالیة باستخدام مقیاس من. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



 ضعفھم في تحسین نقاطھممساندة اإلدارة لجھودالرضا عن 

و لبنان %) 34(ویبدو أن المقیمین في دولة اإلمارات . راضون تماماً عن مساندة اإلدارة لجھودھم في تحسین نقاط ضعفھم% 30•
. ھم األكثر رضاً بھذا الخصوص%) 35(

" راضٍ تماماً ="10و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0 الرجاء تحدید مدى رضاك عن كل من النواحي التالیة باستخدام مقیاس من. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



ھمعملیة التقییم الحالیة ألدائالرضا عن 

.دائھم مستطلعین فقط قالوا بأنھم راضون جداً عن عملیة التقییم الحالیة أل3 من بین كل 1ما یزید على •
. ھم األكثر رضاً عنھا%) 46(ویبدو أن المقیمین في شمال أفریقیا وخصوصاً في المغرب •

" راضٍ تماماً ="10و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0 الرجاء تحدید مدى رضاك عن كل من النواحي التالیة باستخدام مقیاس من. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



ھلین الرضا عن  الجدد للشركةعملیة تحدید األشخاص المؤّ

. خاص المؤھلین لملىء الشواغر في الشركة من األشخاص الذین یعملون حالیاً راضون تماماً عن عملیة تحدید األش4 من بین كل 1•
ھم أكثر رضاً من غیرھم %) 29( و الكویت %) 32(ارات یبدو أن نسبة أعلى من المقیمین في دول الخلیج وخصوصاً في دولة اإلم•

.فیما یتعلّق بذلك

" راضٍ تماماً ="10و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0 الرجاء تحدید مدى رضاك عن كل من النواحي التالیة باستخدام مقیاس من. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



فرص التعلّم و النمو المھنيالرضا عن 

عكس %) 28(تزعم نسبة متساویة تقریباً من المستطلعین من المستطلعین راضون تماماً عن فرص التعلّم والنموّ المھني في حین % 32•
.ذلك

%). 22( المقیمون في عمان ھم األقلّ رضاً •

" راضٍ تماماً ="10و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0 الرجاء تحدید مدى رضاك عن كل من النواحي التالیة باستخدام مقیاس من. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



على أساس الجدارة التي تمنح الترقیاتالرضا عن 

. ساس الجدارة في الشركة مستطلعین غیر راضون على اإلطالق عن نظام الترقیات التي تمنح على أ10 من بین كل 4ما یقارب •
. ھم األقلّ رضاً بھذا الشأن%) 51(وعمان %) 47(الموظفون في البحرین •

" راضٍ تماماً ="10و " غیر راضٍ على اإلطالق="0 حیث 10 إلى 0 الرجاء تحدید مدى رضاك عن كل من النواحي التالیة باستخدام مقیاس من. س

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس

أكثر جاذبیة بكثیر من 
الشركات األخرى 13 13 21 16 18 11 5 13 9 12 10 10 10 7

أكثر جاذبیة بعض الشيء من 
الشركات األخرى 16 21 14 22 14 12 10 19 18 18 13 16 16 19

بنفس جاذبیة الشركات 
األخرى 18 17 19 18 22 18 20 13 18 16 20 22 16 19

أقل جاذبیة بعض الشيء من 
الشركات األخرى 21 18 17 14 20 28 21 22 27 24 26 21 22 26

أقلّ جاذبیة بكثیر من 
الشركات األخرى 22 24 19 20 18 19 34 22 14 18 23 16 23 19

ال یمكنني التحدید/ ال أعرف 10 8 10 10 8 13 11 12 14 12 8 14 14 11

م الوظیفي جاذبیة الشركة الحالیة من حیث التقدّ

م الوظیفيمن المستطلعین یعتبرن بأن شركتھم الحالیة أقلّ جاذبیة من الشركات ا% 43بشكل عام، • . ألخرى من حیث التقدّ
. منھم یعتقدون بأن شركاتھم الحالیة أقلّ جاذبیة من غیرھا% 55جاء ھذا االعتقاد بنسبة أكبر بین المقیمین في عمان مع •

ر. س م الوظیفي بالمقارنة مع الشركات األخرى في بلد إقامتك؟/ باعتقادك، ما مدى جاذبیة شركتك من حیث التطوّ التقدّ

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



ترك الشركة الحالي للحصول على فرص تدریبیة أفضل
ر بترك شركتك الحالیة للحصول على فرص تدریبیة أفضل؟. س ھل قد تفكّ

نسبة األشخاص الذین قد یقوموا بذلك . قد یقومون بترك شركاتھم الحالیة للحصول على فرص تدریبیة أفضل%) 82(الغالبیة العظمى •
.تعتبر مرتفعة في كافة الدول التي شملتھا الدراسة

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



م الوظیفي في الشركة  االنطباعات عن التقدّ
ة الحالیّ

4القسم 



) 3/1(الملخّص 

ة بأن الشركة التي یع• م الوظیفي الخاص بھم بینما ثلث األشخاص الذین یعملون حالیاً یعتقدون بشدّ ملون لھا ملتزمة بالتقدّ
مقیمین في ویبدو أن المقیمین في عمان یوافقون على ذلك بدرجة أقلّ من بقیّة ال. من المستطلعین عكس ذلك% 35یعتقد 

. منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
ة بأن ھناك فرصاً متاحة للحصول على تدر2 من بین كل 1ما یقارب • یب وتعلم مھارات  من المستطلعین یعتقدون بشدّ

ال یعتقدون ذلك بنفس درجة اعتقاد غیرھم من المستطلعین المقیمین %) 36(المقیمون في عمان .  جدیدة ضمن الشركة
. في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

مھم الو% 47• المقیمون في دول الخلیج وخصوصاً .  ظیفيمن المستطلعین یشعرون بالتشجیع للمبادرة في تحدید مسار تقدّ
. یشعرون بذلك بالشكل األكبر%) 58(في دولة اإلمارات 

ر مشورة مدرائھم للحصول  مستطلعین یوافقون بنسبة كبیرة على أنھ تتوفّر لدیھم مصادر أخرى غی10 من بین كل 4•
%). 45(ھذه النسبة ھي األعلى بعض الشيء بین المقیمین في األردن . على نصائح حول مسارھم الوظیفي

ة بأن فرص التدریب والتطویر مرتبطة بشكل% •  مباشر باالتجاه االستراتیجي للشركة في من المستطلعین یعتقدون بشدّ
. فقط من المقیمین في عمان یوافقون تماماً على ذلك% 35.  فقط عكس ذلك4 من 1حین یعتقد 

م الوظیفي في الشركة ودورھم في 3 من بین كل 1• ھذه النسبة . عملیة التطویر ھذه موظفین ھم على معرفة بفلسفة التقدّ
%).41(ھي األعلى بین المقیمین في دولة اإلمارات 



) 3/2(الملخّص 

و %) 28(الموظفون في عمان .   القادمة5الـیعتقدون بأنھم على علم بالمھارات التي تتطلّبھا الشركة في السنوات % 35•
. یعتقدون ذلك بنسبة أقلّ %) 26(لبنان 

م الوظیفي الخاص بھم % • .   عكس ذلك3 من بین كل 1في حین اعتقد یزعمون بأن مدیرھم قد أبدى اھتماماً في التقدّ
%).24(جاءت ھذه النسبة أقلّ نوعاً ما للمقیمین في عمان 

م الوظیفي في 10 فقط من بین كل 3• ة بأن ھناك فرص متساویة للتقدّ .  الشركة التي یعملون لھا مستطلعین یعتقدون بشدّ
%). 19(المقیمون في عمان ھم األقلّ اعتقاداً بذلك 

جاء ھذا االعتقاد .  ل أو تحیّز موظفین ال یعتقدون بأن ھناك مساواة في منح الترقیات وبدون أي تفضی10 من بین كل 4•
.ریقیامقارنة ببقیّة المستطلعین المقیمین في منطقة الشرق األوسط وشمال أف%) 52(بنسبة أعلى بین المقیمین في عمان 

% 18ي الشركة في حین یزعم  من المستطلعین قالوا بأن لدیھم فكرة جیّدة عن الفرص المتاحة لھم ف2 من بین كل 1•
. من المقیمین في المغرب فقط یعتقدون ذلك% 42من المقیمین في عمان و% 39. فقط عكس ذلك

فقط % 5عتقد یعتقدون بأن المھارات التي یتحلّون بھا ھي تنافسیة وحدیثة في حین ی%) 65(نسبة جیّدة من المستطلعین •
.عكس ذلك

نسبة . ركة مستطلعین یحاولون تحدید فرص التعلّم والتدریب في داخل أو خارج الش10 من بین كل 8ما یقارب •
. األشخاص الذین یحاولون القیام بذلك ھي أعلى في جمیع الدول



) 3/3(الملخّص 

ھي أكثر العوائق الداخلیة التي تواجھ %) 31(یلیھا عدم وجود أھداف واضحة %) 38(عدم وجود حافز للعمل •
مھم الوظیفي لت األردن نسبة أعلى بعض الشيء في انعدام الحافز .  المستطلعین فیما یتعلّق بتقدّ %). 48(سجّ

م الوظیفي %) 46(عند الحدیث عن العوائق الخارجیة، جاء سوء اإلدارة • یلیھ عدم وجود مفھوم واضح لمبدأ التقدّ
مة من الشركة %) 40( ر الوظیفي%) 40(ونقص البرامج التدریبیة المقدّ جاءت نسبة . كأكبر العوائق التي تواجھ التطوّ

%).59(سوء اإلدارة عالیة بالتحدید في عمان 
آخرون % 36م الوظیفي في حین یعتقد یعتقدون بأن بلد إقامتھم أكثر جاذبیة من الدول األخرى من حیث التقدّ 36%•

یشعرون بشكل عام بأن بلد إقامتھم أكثر %) 63(المقیمون في دول الخلیج وخصوصاً في دولة اإلمارات . عكس ذلك
. جاذبیة من غیرھا من ھذه الناحیة



م فین/ الشركة ملتزمة بالتقدّ ر الوظیفي الخاص بالموظّ التطوّ
مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ

" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

ة بأن الشركة التي یع• م الوظیفي الخاص بھم بینما یعتقد ثلث األشخاص الذین یعملون حالیاً یعتقدون بشدّ من % 35ملون لھا ملتزمة بالتقدّ
. المستطلعین عكس ذلك

. قیمین في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیایبدو أن المقیمین في عمان یوافقون على ذلك بدرجة أقلّ من بقیّة الم•

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



للحصول على تدریب وتعلّم مھارات جدیدةفي الشركة ھناك فرص متاحة 

ة بأن ھناك فرصاً متاحة للحصول على تدر2 من بین كل 1ما یقارب • . یب وتعلم مھارات جدیدة ضمن الشركة من المستطلعین یعتقدون بشدّ
. منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیاال یعتقدون ذلك بنفس درجة اعتقاد غیرھم من المستطلعین المقیمین في %) 36(المقیمون في عمان •

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



م الموظفینتشجیع ر الوظیفي الخاص /  للمبادرة في تحدید مسار التقدّ بھمالتطوّ

المقیمون في دول الخلیج وخصوصاً في دولة اإلمارات . مھم الوظیفيمن المستطلعین قالوا بأنھ یتمّ تشجیعھم للمبادرة في تحدید مسار تقدّ % 47•
. یشعرون بذلك بالشكل األكبر%) 58(

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



فینمصادر أخرىتوفّر   غیر مشورة مدرائھم للحصول على نصائح عن مسارھم  للموظّ
الوظیفي

ر مشورة مدرائھم للحصول على نصائح حول  مستطلعین یوافقون بنسبة كبیرة على أنھ تتوفّر لدیھم مصادر أخرى غی10 من بین كل 4•
%). 45(ھذه النسبة ھي األعلى بعض الشيء بین المقیمین في األردن .  مسارھم الوظیفي

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



فرص التدریب والتطویر بشكل مباشر باالتجاه االستراتیجي للشركةارتباط 

ة بأن فرص التدریب والتطویر مرتبطة بشكل% 44•  من 1 مباشر باالتجاه االستراتیجي للشركة في حین یعتقد من المستطلعین یعتقدون بشدّ
. فقط عكس ذلك4

.فقط من المقیمین في عمان یوافقون تماماً على ذلك% 35•

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



میالموظفمعرفة  ر الوظیفي في الشركة / ن بفلسفة التقدّ دورھم في باإلضافة إلى التطوّ
عملیة التطویر

م الوظیفي في الشركة ودورھم في 3 من بین كل 1• ھذه النسبة ھي األعلى بین . عملیة التطویر ھذه موظفین ھم على معرفة بفلسفة التقدّ
%). 41(المقیمین في دولة اإلمارات 

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



 القادمة5لمھارات األساسیة التي تتطلّبھا الشركة في السنوات الـ بان یالموظفمعرفة 

.  القادمة5الـیعتقدون بأنھم على علم بالمھارات التي تتطلّبھا الشركة في السنوات % 35•
.یعتقدون ذلك بنسبة أقلّ %) 26( و لبنان %) 28(الموظفون في عمان •

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



مإبداء ال ر الوظیفي الخاص / مدیر اھتماماً في التقدّ فیھالتطوّ بموظّ

م الوظیفي الخاص بھم % 37• . عكس ذلك3 من بین كل 1في حین اعتقد یزعمون بأن مدیرھم قد أبدى اھتماماً في التقدّ
%)24( جاءت ھذه النسبة أقلّ نوعاً ما للمقیمین في عمان •

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



مالفرص  ر الوظیفي في الشركة / تقدّ متساویةالتطوّ

م الوظیفي في 10 فقط من بین كل 3• ة بأن ھناك فرص متساویة للتقدّ .الشركة التي یعملون لھا مستطلعین یعتقدون بشدّ
%). 19(المقیمون في عمان ھم األقلّ اعتقاداً بذلك •

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



تحیّزمنح الترقیات في الشركة وبدون أي تفضیل أو في المساواة 

. ل أو تحیّز موظفین ال یعتقدون بأن ھناك مساواة في منح الترقیات وبدون أي تفضی10 من بین كل 4•
. ریقیامقارنة ببقیّة المستطلعین المقیمین في منطقة الشرق األوسط وشمال أف%) 52(جاء ھذا االعتقاد بنسبة أعلى بین المقیمین في عمان •

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



فونلد میتعلّق بفیما لھم  فكرة جیّدة عن الفرص المتاحة ى الموظّ ر الوظیفي في / التقدّ التطوّ
الشركة

دة عن الفرص المتاحة لھم ف2 من بین كل 1• .فقط عكس ذلك% 18ي الشركة في حین یزعم  من المستطلعین قالوا بأن لدیھم فكرة جیّ
. من المقیمین في المغرب فقط یعتقدون ذلك% 42من المقیمین في عمان و% 39•

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



بھا بشكل عام ھي تنافسیة وحدیثةیتحلّون المھارات التي 

. فقط عكس ذلك% 5عتقد یعتقدون بأن المھارات التي یتحلّون بھا ھي تنافسیة وحدیثة في حین ی%) 65(نسبة جیّدة من المستطلعین •

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



دائماً إیجاد فرص للتعلّم والتدریب سواء داخل الشركة أو خارجھاالموظفون یحاولون 

نسبة األشخاص الذین یحاولون . ركة مستطلعین یحاولون تحدید فرص التعلّم والتدریب في داخل أو خارج الش10 من بین كل 8ما یقارب •
. القیام بذلك ھي أعلى في جمیع الدول

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

مإلى أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالیة المتعلّقة بالتق. س ر الوظیفي الخاص بك؟ الرجاء استخداك المقیاس التالي من / دّ ال أوافق ="0 حیث 10 إلى 0التطوّ
" أوافق بشدة="10و " على اإلطالق

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس

عدم وجود الحافز/ المماطلة 38 40 34 32 27 34 42 32 55 48 44 35 41 46

عدم وجود أھداف واضحة 31 33 25 29 28 37 35 30 45 33 32 30 33 49
عدم / اإلرھاق/ الضغوطات

القدرة على التركیز 25 26 26 30 22 25 20 27 23 31 23 26 26 33

/  اإللتزامات الشخصیة
االجتماعیة 25 27 24 21 28 21 23 16 23 26 30 17 20 20

منطقة " تفضیل البقاء في 
عدم المخاطرة"/ األمان 20 23 25 28 23 21 23 23 27 17 18 6 13 9

عدم الوثوق / انعدام الثقة
بإمكانیاتي الشخصیة 18 19 19 19 23 19 19 15 18 13 18 19 15 17

عدم القدرة على التواصل مع 
انعدام المھارات / اآلخرین

االجتماعیة
13 14 16 21 12 9 13 8 14 9 11 10 11 3

عدم الرغبة في العمل لساعات 
عدم الرغبة بالتأخّر بعد /  إضافیة

الدوام
10 12 13 13 8 12 7 8 9 10 6 8 7 3

ر الوظیفي العوائق الداخلیة للتطوّ

مھم ھي أكثر العوائق الداخلیة التي تواجھ المستطلعین فیما یتعلّق بتقدّ %) 31(یلیھا عدم وجود أھداف واضحة %) 38(عدم وجود حافز للعمل •
لت األردن نسبة أعلى بعض الشيء في انعدام الحافز . الوظیفي %). 48(سجّ

رك. س مك الوظیفي؟ الرجاء اختیار كل ما ینطبق/ أي من التالي قد تعتبرھا عوائق لتطوّ . تقدّ

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس

سوء اإلدارة في الشركة التي أعمل 
لدیھا حالیاً  46 51 43 47 43 50 59 44 41 38 49 34 41 41

عدم وجود مفھوم واضح لمبدأ 
ر م الوظیفي في الشركة / التطوّ التقدّ

التي أعمل لدیھا
40 44 38 34 36 41 46 42 41 45 41 26 38 40

بل عدم توفیر البرامج التدریبیة من قِ 
الشركة التي أعمل لدیھا 40 45 36 38 35 42 44 34 50 39 42 32 40 41

التمویل/ نقص الدعم المادي 36 33 29 36 27 31 37 42 36 43 42 38 44 44

عدم مساندة المدیر / ضعف 35 38 38 42 30 32 42 29 36 34 35 27 26 17

السیاسة في مكان العمل 33 34 37 39 43 28 44 27 36 26 30 15 26 20

التحیّز والتفضیل في مكان العمل 31 31 35 32 30 30 35 19 23 31 30 25 33 17

قوانین عمل سیّئة 30 31 23 37 30 21 39 25 32 26 36 27 28 34

ة المنافسة شدّ 8 9 12 11 10 10 8 7 9 6 6 7 4 7

االنطباعات والصور النمطیة بین 
الجنسین في مكان العمل 8 8 10 10 6 9 8 4 5 6 7 7 8 6

الظروف التي تؤثّر على العمل سلبیاً  7 7 9 9 9 7 6 5 5 8 6 4 8 3

ر الوظیفي العوائق الخارجیة للتطوّ

م الوظیفي %) 46(عند الحدیث عن العوائق الخارجیة، جاء سوء اإلدارة • ونقص %) 40(یلیھ عدم وجود مفھوم واضح لمبدأ التقدّ
مة من الشركة  ر الوظیفي%) 40(البرامج التدریبیة المقدّ . كأكبر العوائق التي تواجھ التطوّ

%). 59(جاءت نسبة سوء اإلدارة عالیة بالتحدید في عمان •

رك. س مك الوظیفي؟ الرجاء اختیار كل ما ینطبق/ أي من التالي قد تعتبرھا عوائق لتطوّ . تقدّ

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة  عیّنة صغیرة(*) 



المجموع السعودیة اإلمارات الكویت قطر البحرین عمان لبنان سوریا األردن مصر المغرب الجزائر تونس

أكثر جاذبیة بكثیر من الدول 
األخرى 21 19 47 22 28 21 12 9 - 15 8 14 6 7

أكثر جاذبیة بعض الشيء من 
الدول األخرى 15 22 16 18 17 18 14 12 5 13 8 18 9 9

بنفس جاذبیة الدول األخرى 14 16 15 27 17 13 18 11 - 14 10 18 14 11
أقل جاذبیة بعض الشيء من 

الدول األخرى 20 18 8 13 14 21 20 24 23 28 30 25 31 27

أقلّ جاذبیة بكثیر من الدول 
األخرى 16 11 4 14 12 9 22 31 55 15 32 10 24 29

ال یمكنني التحدید/ ال أعرف 13 14 11 6 12 19 15 13 18 14 12 15 16 17

م الوظیفي جاذبیة بلد اإلقامة من حیث التقدّ

. آخرون عكس ذلك% 36م الوظیفي في حین یعتقد یعتقدون بأن بلد إقامتھم أكثر جاذبیة من الدول األخرى من حیث التقدّ % 36•
یشعرون بشكل عام بأن بلد إقامتھم أكثر جاذبیة من غیرھا من ھذه %) 63( المقیمون في دول الخلیج وخصوصاً في دولة اإلمارات •

.الناحیة

ر. س م الوظیفي بالمقارنة مع الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط / باعتقادك، ما مدى جاذبیة بلد إقامتك من حیث التطوّ وشمال أفریقیا؟التقدّ

، األردن *)22(، سوریا )139(، لبنان )165(، عمان )101(، البحرین )162(، قطر )112( ، الكویت )700(، اإلمارات )713(، السعودیة )3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة
*) 70( ، تونس )293(، الجزائر )125(، المغرب )594(، مصر ) 163(

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة عیّنة صغیرة(*) 



الدیمغرافیات
5القسم 



 حیاتھم الشخصیة–  3/1نبذة عن المستطلعین 

السنّ 
41 – سنة 30أقلّ من •
39 - سنة 39 و 30بین •
20 - سنة أو أكثر 40•

الحالة االجتماعیة
40 -أعزب •
ج • 58 -متزوّ
2 -أرمل / مطلّق•

جین(عدد األبناء  ) للمتزوّ
18 -لیس لدیھم أبناء •
26 -واحد •
32 -اثنان •
24 -أكثر من اثنین •

الجنس
84 -ذكور •
16 -إناث •

) 3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة 



 حیاتھم المھنیة–  3/2نبذة عن المستطلعین 

منذ أقلّ من سنة 8
27 سنوات4 –منذ سنة 

25 سنوات8-5منذ 
21 سنة14-9منذ 
20 سنة أو أكثر15منذ 

ة العمل مدّ

منذ أقلّ من سنة 18
48 سنوات4 –منذ سنة 

19 سنوات8-5منذ 
10 سنة14-9منذ 
6 سنة أو أكثر15منذ 

ة العمل مع الشركة الحالیة مدّ

المدرسة االبتدائیة 1

المدرسة الثانویة 13

الحصول على  : مثالً (التعلیم الجامعي المھني 
.) كھربائي، ممرض، الخمؤھّل لیكون 

12

بكالوریوس في اإلدارة، (الشھادة الجامعیة األولى 
) بكالوریوس في العلوم

45

الماجستیر، ماجستیر في (الشھادة الجامعیة العلیا 
) إدارة األعمال، دكتوراه

14

على سبیل المثال لتكون (التعلیم المھني العالي 
مؤھل كـمھندس، طبیب، محامي، مھندس معماري، 

.) محاسب، الخ
16

المستوى التعلیمي

)في األسبوعأو أكثر  ساعة عمل 30(موظف بدوام كامل  95

) ساعة في اإلسبوع30اقل من (موظف بدوام جزئي  5

الوضع الوظیفي

) 3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة 



 حیاتھم المھنیة–  3/3نبذة عن المستطلعین 

المستوى الوظیفي

مجال العمل

) 3359(األشخاص الذین یعملون حالیاً : القاعدة

(%) جمیع األرقام ھي نسب مئویة 



شكراً 


