
 حولكوم. بيتدراسة 
جيل األلفية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

2014 يناير  -2013ديسمبر 



خلفية المشروع
1القسم 



األهداف

اصة من حيث مقارنة وجهات النظر   تنظر هذه الدراسة في أوجه الشبه واالختالف بين األجيال المختلفة وخ §

.   سنة35ومن هم أكثر من ) جيل األلفية( سنة 35-18والمواقف والسلوكيات لمن هم في المرحلة العمرية من 

:  تشمل مجاالت المعلومات الرئيسية§
السن المثالي للزواج وعدد األطفال المفضل            §
كيف يرى المجيبون قيمهم مقارنة بقيم آبائهم            §
المساهمة المالية واالعتماد على اسرة الدعم المالي          §
المرتبات وخطط الرواتب المفضل       §
عوائق النمو المهني     §
ان كان يعمل حاليًا والقطاعات المفضلة والمجاالت وأسباب ذلك             §
األكبر سنا    /  السمات المصاحبة للزمالء األصغر      §
يةعدد الوظائف التي شغلوها حتى اآلن والتخطيط للبقاء في الشركة الحال              §
وجهات النظر حول البطالة في البلد التي يقيمون فيها            §
عادات السفر   §
تفضيالت التقاعد  §
أولويات الحياة ومسببات الضغط النفسي واإلجهاد         §
حو التعليم العالي   وجهات النظر في مدى تحضير التعليم الذي حصلوا عليه للعمل وميولهم ن              §
المنظمة  /  العناصر الرئيسية التي تشجع على الوالء نحو صاحب العمل         §
مميزات أفضل     / لى راتب  المزايا والفوائد التي تجعل المجيبين مستعدين للتخلي عنها للحصول ع              §
استخدام التكنولوجيا  §



أهم النتائج

غالبًا خمسي المتزوجين وغير المتزوجين الذين   .  سنة30 و 26أغلب المجيبين غير المتزوجين يودون الزواج بين اعمار   §

. ينون الزواج يودون انجاب طفلين

.   سنة35اكثر بين المجيبين االقل من غالبية المجيبين يعتمدون على الدخل من اسرهم كدخل مكمل، وهذا شائع  §

العمل في القطاع الخاص لشركة متعددة اغلب المجيبين الذين يعملون والمجيبين الذين يبحثون عن عمل يفضلون §

.   سنة35والقطاع العام او الحكومي مفضل ممن هم أقل من . الجنسيات

طاع إلى آخر كانت الحصول على فرص اكثر  من أكثر األسباب التي ذكرها المجيبون الذين يرغبون ان ينتقلوا من ق §

 سنة 35مجيبين األقل من للتعلم او التدريب اثناء العمل لتحقيق النمو الوظيفي، وخاصة بين ال 

لتعلم في وظيفتهم الحالية، إضافة إلى ما من يفضلون البقاء في القطاع الحالي ذكروا ايضًا ان هناك فرص أكثر ل§

 عاما وال يرغبون في 35وهناك عدد أعلى ممن هم أكبر من . حققوه من النجاح والنمو في مجالهم الحالي

.  االنتقال من القطاع بسبب اإلنجازات التي حققوها حتى اآلن



أهم النتائج

وعدد أكبر  . لية من خالل التوصيات أكثر من ربع المجيبين العاملين يزعمون انهم حصلوا على وظيفتهم الحا  §

.  سنة حصلوا على الوظيفة من خالل مواقع التوظيف 35 سنة عمن هم اكبر من   35قليال بين من هم اقل من   

 سنة يعتبرون وظيفتهم الحالية وظيفة قصيرة المدى مع         35عدد اكبر من المجيبين ممن هم اقل من    §

 مجيبين ممن هم    10 من كل   1 تخطيط الخمس للبقاء مع أصحاب عملهم الحاليين ألقل من عام مقارنة بـ

.   عاما35أكبر من   

ممن هم أقل  % 64.  مجيبين على ان البطالة مشكلة كبيرة في البلد التي يقيمون فيها  10 من كل 8وافق §

.  سنة35ممن هم فوق  % 57 سنة يوافقون بشدة على ان البطالة مشكلة كبيرة مقارنة بـ    35من 

على قائمة الدورية والتغطية التأمينية الصحية والطبية لألسرة وبدل السكن في أ    / وتأتي العالوات السنوية§

 سنة، 35وجاءت توفير وسيلة مواصالت مهمة للمجيبين ممن هم أصغر من         . المزايا والمنافع المفضلة للعينة

.  سنة35ق سن بينما كان توفير بدل لتعليم األوالد أكثر أهمية للمجيبين ممن هم فو     



أهم النتائج

% 58والمثير لالهتمام ان  . األكبر سنا  /  مجيبين انهم مرتاحين في العمل مع الزمالء األصغر     10 من  9ذكر   §

ومن جهة     . ر  سنه يعتقدون انه يمكنهم التعلم من زمالئهم األكبر سنًا الى حد كبي 35ممن هم اقل من 

 سنة يوافقون الى درجة كبيرة على انه يمكنهم تعلم الكثير من       35ممن هم أكبر من  % 29أخرى فقط  

. زمالئهم األصغر سنًا

 العملية والحياة الخاصة كعامل مهم بين المجيبين العاملين او الباحثين عن عمل يأتي التوازن بين الحياة§

يبين    وان يكون لديك أصدقاء في محل العمل يعتبر عامل مهم للوالء ألكثر مج   . لتشجيع الوالء للمنظمة

.  سنة35ين اكثر من      سنة، بينما ان يكون لك سلطة اتخاذ القرار هو عامل مهم أكثر للمجيب35اقل من 

 ان يجريها اغلب المجيبين  المرتبات األعلى والحصول على فرص تدريب اكبر هي التغييرات التي يحب§

في والشفافية في نظام تقييم األداء تغير يرغب فيه المزيد من المجيبين         . العاملين في منظماتهم

.   سنة35المرحلة العمرية فوق    

. مميزات اعلى / رواتبالغالبية راغبون في االنتقال لدولة أخرى او مدينة أخرى للحصول على   §



أهم النتائج

ممن هم اكبر     % 46. حد ما على األقليعتقد أغلب المجيبين ان التعليم الذي حصلوا عليه أّهلهم للعمل الى §

.   سنة35ممن هم أقل من   % 36 سنة يوافقون على ان تعليمهم أعدهم تمامًا للعمل مقارنة بـ 35من 

 يشعرون بالحاجة الستكمال   35واكثر ممن هم اقل من    . يشعرون بالحاجة الستكمال دراساتهم العليا % 72§

.  35دراساتهم العليا ممن هم أكثر من    

 سنة انفصال بين 35وحدد نسبة اكبر ممن هم اقل من . يأتي نقص الدعم المالي كأبرز عائق للنمو المهني§

  35ومن جهة أخرى، حدد اكثر ممن هم أكبر من             . مؤهالتهم التعليمية ووظيفتهم الحالية كعائق لهم  

. سنة ان التزاماتهم األسرية تشكل عائق بالنسبة لهم 

ات بالنسبة للمجيبين ونسبة اكبر ممن     االستقرار المالي والصحة الجيدة والنجاح الوظيفي تعتبر اهم األولوي§

 سنة حددوا ان 35 سنة حددوا النجاح الوظيفي كأهم اولوياتهم، بينما اكثر ممن هم فوق    35هم اقل من 

. ياتهمتعليم األوالد والسعادة وقضاء وقت مميز مع العائلة من ضمن أهم اولو   



أهم النتائج

نفسي للمجيبين العاملين، وأكثر ممن هم  ارتفاع تكلفة المعيشة ونقص االستقرار المالي هي أهم سببين للضغط ال§

اة العملية والحياة الشخصية،  سنة يعانون من اإلجهاد والضغط النفسي نتيجة لنقص التوازن بين الحي35اقل من 

.   سنة35بينما األمن الوظيفي سبب للضغط للمزيد من المجيبين في عمر ما فوق  

.   سنة مستعدون للتضحية بحياتهم الشخصية لتحسين وضعهم الوظيفي35هناك مجيبين اكثر ممن هم اقل من §

أكبر من الشريحة  مجيبين أن لديهم نفس القيم التي لدى والديهم، واتفق على ذلك نسبة 10 من كل 7وافق §

.   سنة35العمرية فوق 

وثالثة أرباع ممن هم اقل  .  علية في العملتتفق كال المجموعتين العمريتين على ان التكنولوجيا  تجعلهم أكثر فا§

.  ولوجيا المتاحة  سنة يعتقدون أن الزمالء األكبر سنًا ال يستفيدون بالكامل من التكن 35من 

من هم أقل من (سية لجيل األلفية ان تكون مجد في عملك وراغب في التعلم ومتفهم ومرشد هي السمات الرئي§

.  والمصاحبة للزمالء األكبر سنًا )  سنة35

ن تكون قريب من اآلخرين هي السمات االتيان بأفكار مبتكرة وان تكون ُمجد بالعمل وتستعرض روح الفريق وأ §

.  سنة مع جيل األلفية35الرئيسية التي يربطها جيل من هم أكبر من 



منهجية البحث
2القسم 



مواصفات العينة   

السن والنوع 
كبار من الذكور واالناث 

 سنة 18السن اكبر من 
:  الجنسيات

. ويينعرب من الخليج وشمال أفريقيا والشام والمقيمين من أصول اجنبية واسي

بلد السكن 

.   وقطر والبحرين االمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان:  الخليج العربي

لبنان وسوريا واألردن : الشام

مصر والمغرب والجزائر وتونس   :  شمال افريقيا

باكستان :  آسيا

جمع البيانات 

واجمالي عدد المقابالت  . 2014 يناير 6 و2013 ديسمبر 18وتم جمع جميع البيانات على االنترنت في الفترة من   
.7,173الناجحة على االنترنت كانت 



نتائج البحث
3القسم 



الزواج
 لو غير متزوج في أي سن تحب أن تتزوج؟              –س  

)  967(اناث ) 2905( ذكور ) 3872(اجمالي : غير المتزوجين :  القاعدة

17% 30%
أغلب المجيبين غير  

المتزوجين يودون الزواج      
 سنة 30-26في سن من 

من الرجال   %) 30(تساء أكثر  
يودون الزواج في   %) 17(

.  سنة25-20سن من 

جميع األرقام هي نسب مئوية



عدد األبناء المفضل 

 تود أن يكون عندك كم طفل؟       –س  

 أطفال 5 الى 4 من كل أربعة يفضلون ان يكون لديهم من  نحو ثالثة من كل خمسة يرغبون في انجاب طفلين الى ثالثة أطفال وواحد      •

.  سنة وأكثر يظهرون تفضيل النجاب أطفال اكثر ممن هم في سن اصغر       35من هم في سن •

) 1523( سنة 35واكثر من )  5349 ( 35واقل من )  6872(اجمالي : متزوج او غير متزوج ويرغب في الزواج  : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية



عدد األبناء المفضل 

 تود أن يكون عندك كم طفل؟       –س  

) 1523( سنة 35واكثر من )  5349 ( 35واقل من )  6872(اجمالي : متزوج او غير متزوج ويرغب في الزواج  : القاعدة

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي
ة

إلمارات العربية 
المتحدة 

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويت

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

83327752218910941149654222742614330452625880 ويرغب في الزواجمتزوجمتزوج او غير :  القاعدة

16611131012991414114370433

2271943424141423548413550484051272418

3252623202434222519182019292027463025

4232210101210171210141812142722153126

5+18248121227177991537-81125

14---2-22257-22541أنا ال أريد أن يكون لدي أطفال

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس الجزائر المغربمصر 

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

12663744989267313120633531137متزوج او غير متزوج ويرغب في الزواج:  القاعدة

164712455066

243335836312754484031

330382133302723272734

41215811212511121518

5+684713155669

1663-22121أنا ال أريد أن يكون لدي أطفال

جميع األرقام هي نسب مئوية



المساهمة المالية  
ص الذي يساهم بأكبر قدر في نفقات المنزل؟                  هل أنت العائل الرئيسي لألسرة؟ وأقصد بالعائل الرئيسي لألسرة الشخ                  –س  
 الى أي درجة تعتمد على الدخل من اسرتك كدخل إضافي؟                –س  

%)  56( بنسبة 35ذكروا انهم عائل البيت الرئيسي اكثر ممن هم اقل من     %) 89( سنة 35بدرجة كبيرة من هم اكثر من  •

.  يزعمون انهم يعتمدون على افراد اسرهم للحصول على دخل إضافي    35ومن هم أقل من  •

) 1339 (35و اكثر من ) 3786( سنة 35اقل من ) 5125(يعمل جميعهم : القاعدة ) 1625( سنة 35واكثر من ) 5548(  35واقل من ) 7173( الجميع : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية



المساهمة المالية  

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي
ة

إلمارات 
العربية 

المتحدة 

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويت

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

نسبة  من هم عائل االسرة الرئيسي 

6602554421729642116612921602611131292217956من يعمل :  القاعدة

669366907288668962957785378455774280نسبة عائل االسرة الرئيسي 

درجة االعتماد على الدخل من االسرة كدخل مكمل 

86628754320611447156684224742715633492827186الجميع:  القاعدة

242224212130212938172426221841142427الى حد كبير

29203129401733253133344261216503228الى حد ما

475845503953464631504270537043364345ال أعتمد عليه على االطالق

ص الذي يساهم بأكبر قدر في نفقات المنزل؟                  هل أنت العائل الرئيسي لألسرة؟ وأقصد بالعائل الرئيسي لألسرة الشخ                  –س  
 الى أي درجة تعتمد على الدخل من اسرتك كدخل إضافي؟                –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية



المساهمة المالية  

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس الجزائر المغربمصر 

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

نسبة  من هم عائل االسرة الرئيسي 

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

54924385408239866291نسبة عائل االسرة الرئيسي 

درجة االعتماد على الدخل من االسرة كدخل مكمل 

131340250910069814021036547141الجميع:  القاعدة

26182819192623223726الى حد كبير

34273532343139314140الى حد ما

40553749464239472235ال أعتمد عليه على االطالق

ص الذي يساهم بأكبر قدر في نفقات المنزل؟                  هل أنت العائل الرئيسي لألسرة؟ وأقصد بالعائل الرئيسي لألسرة الشخ                  –س  
 الى أي درجة تعتمد على الدخل من اسرتك كدخل إضافي؟                –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية



القطاع الحالي 

أغلب المجيبين الذين اجروا استطالع الرأي يعملون في القطاع الخاص    •

لكل % 14مقارنة ب% 22( القطاع العام مقارنة بالمجموعة األصغر  / يزعمون انهم يعملون في الحكومة +) 35(اكثر من المجموعة السنية األكبر     •
)  منهم

. عددة الجنسياتنسبة أكبر من المواهب الشابة تعمل في شركات محلية متوسطة الحجم ومت     •

)1339( سنة 35واكثر من ) 3786 ( 35اقل من ) 5125( الجميع من يعملون: القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية

 رجاء اختار القطاع الذي تعمل به حاليًا؟       –س  



القطاع الحالي 

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس الجزائر المغربمصر 

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

1223617435715431317قطاع عام أو حكومي
24221917121521213124) صغير/ متوسط/ كبير(  شركة متعددة الجنسيات -قطاع خاص
222016108813182431 شركة محلية كبيرة-قطاع خاص
2217272517724142016 شركة متوسطة أو صغيرة -قطاع خاص

4298535022) يمتلكها آخرين(شركة بادئة 
2231125033شركة ال تهدف للربح، شركة خيرية أو تطوعية  

2466227055شركة تمتلكها العائلة/ شركة امتلكها 
1210141512711433)  طبيب، محامي، مهندس، فني الخ(صاحب مهنة 

جميع األرقام هي نسب مئوية

 رجاء اختار القطاع الذي تعمل به حاليًا؟       –س  

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي
ة

إلمارات العربية 
المتحدة 

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويت

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

8128148129161414103131021411129قطاع عام أو حكومي
/  متوسط/ كبير(  شركة متعددة الجنسيات -قطاع خاص

363444394233453331233523251928142618)صغير

24261419192619341032271925262114189 شركة محلية كبيرة-قطاع خاص

2221282024211813282718272629792821 شركة متوسطة أو صغيرة -قطاع خاص

323220327050937515) يمتلكها آخرين(شركة بادئة 
210212200000333042شركة ال تهدف للربح، شركة خيرية أو تطوعية  

011215303020163042شركة تمتلكها العائلة/ شركة امتلكها 

442230227530831018814)  طبيب، محامي، مهندس، فني الخ(صاحب مهنة 



القطاع المفضل 
" ال تغيير"ع آخر اختار   لو أعطيت الخيار ما هو القطاع الذي تفضل العمل به؟ لو ال تفضل قطا  –س 

. يفضلون العمل في القطاع الخاص لشركة متعددة الجنسيات %) 32(نحو الثلث •

الحكومي / لعامونسبة اكبر كثيرا من المجموعة األصغر سنا يفضلون العمل في القطاع ا      •

المجموعة المستطلع رأيها والرغبة في انشاء مشروع خاص أمر سائد ايضًا لنحو واحد على خمسة من     •

)1618( عامًا فما فوق 35، )5484( عامًا 35، األصغر من ) 7102( اإلجمالي : من يعملون أو  يبحثون عن عمل: القاعدة

يرغبون في تغيير   % 10نحو 
. القطاع الذي يعملون فيه

جميع األرقام هي نسب مئوية



القطاع المفضل 
"  ال تغيير"ع آخر اختار      لو أعطيت الخيار ما هو القطاع الذي تفضل العمل به؟ لو ال تفضل قطا          –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي
ة

إلمارات العربية 
المتحدة 

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويت

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

85927954120610127156682424742715133492827186من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

9149181620613102583012151421813ال تغيير
2214352629224035181726159910141812قطاع عام أو حكومي 

313329322630262923293044383039183338) صغيرة/ متوسطة/ كبيرة( شركة متعددة الجنسيات -قطاع خاص
9754411641041273687910شركة محلية كبرى-قطاع خاص
11---2--1334-12221شركة متوسطة أو صغيرة -قطاع خاص

-----1--4-211-1---)يمتلكها اآلخرون(شركة ناشئة 
y-21212-1--1-5-2-33شركة ال تهدف للربح، شركة خيرية أو تطوعية 

213618181819-21221510187169331319شركة امتلكها 
65446743544483821103)  طبيب، محامي، مهندس، فني الخ(صاحب مهنة 

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس الجزائر المغربمصر 

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

13114005059469314020411543134من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

713998169111312ال تغيير
24132922282133172511قطاع عام أو حكومي 

33352627282924374451) صغيرة/ متوسطة/ كبيرة( شركة متعددة الجنسيات -قطاع خاص
5558441344شركة محلية كبرى-قطاع خاص
13-1131143شركة متوسطة أو صغيرة -قطاع خاص

4---1-11-1)يمتلكها اآلخرون(شركة ناشئة 
y1223111334شركة ال تهدف للربح، شركة خيرية أو تطوعية 

212218201719172988شركة امتلكها 
34-687813612)  طبيب، محامي، مهندس، فني الخ(صاحب مهنة 



)  2 / 1(أسباب تفضيل هذا القطاع 

) 1380( عامًا فما فوق 35، )4987( عامًا 35، األصغر من )6367(اإلجمالي : من يفضلون قطاع عمل آخر: القاعدة

 سنة  35المجموعة األصغر األقل من        
متطلبون أكثر لفرص التعلم اثناء العمل         
والنمو الوظيفي، والرواتب في مقدمة         

.  اولوياتهم 

تشارك المجموعة األكبر سنا مطالب الرواتب      
باإلضافة للحاجة لعمل يثير التحدي واستقالل        

.  اكبر في العمل مع المجموعة األصغر سناً          

جميع األرقام هي نسب مئوية

ممكن من فضلك ان تختار سبب هذا التفضيل؟          ...  قلت انك تفضل   –س  



)  2 / 2(أسباب تفضيل هذا القطاع 

) 1380( عامًا فما فوق 35، )4987( عامًا 35، األصغر من )6367(اإلجمالي : من يفضلون قطاع عمل آخر: القاعدة

األمور المشتركة األخرى في المجموعتين          
مزايا جذابة وتقييم     / فوائد   :  العمريتين تشمل   

.  عادل لألداء ومزايا تقاعد جذابة       

جميع األرقام هي نسب مئوية

ممكن من فضلك ان تختار سبب هذا التفضيل؟          ...  قلت انك تفضل   –س  



أسباب تفضيل هذا القطاع

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

إلمارات السعودية
العربية 

المتحدة 

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويت

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

7772444921699437146593618681913528422224975من يفضلون قطاع آخر :  القاعدة

534650415118434134616058502957275439فرص أكثر للتعلم اثناء العمل

414338434332364137394658473645324235عمل أكثر تحديًا 

454447454532443650505047423240364344رضا وظيفي أكبر

474152415639513947394663424643184349راتب جذاب

352739343824312939502647201436183836مزايا وعالوات جذابة 

292630233224282234222837222526232831ساعات عمل مرنة

59107-7-161411287-10710514ساعات عمل اقل

504050464232423434224447533648414544فرص أكثر لتنمية مساري الوظيفي

17171717178181411221826141414141623مزايا تقاعدية جذابة  

404145383432423132284053363938274035تحقق توازن افضل بين العمل والحياة الخاصة

323026252416282232223121212131323231ثقافة العمل متفتحة

5535-451-433123335مسئوليات أقل

7579-96821488711616118ضغط عمل أقل

242122202016181521171532142131232223تقييم أداء عادل 

313527303624302942222932293940413631درجة أكبر من االستقالل في العمل

جميع األرقام هي نسب مئوية

ممكن من فضلك ان تختار سبب هذا التفضيل؟          ...  قلت انك تفضل   –س  



أسباب تفضيل هذا القطاع

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

12113474529062811818531472123من يفضلون قطاع آخر :  القاعدة

49404434534542255546فرص أكثر للتعلم اثناء العمل  

41363531353335254353عمل أكثر تحديًا   
39322725362928224233رضا وظيفي أكبر

41373332363535384548راتب جذاب

2926161518131893038مزايا وعالوات جذابة 

2015-28201911181418ساعات عمل مرنة

7482547953ساعات عمل اقل

46353826382843415149فرص أكثر لتنمية مساري الوظيفي  

151619181512961820مزايا تقاعدية جذابة   

44304141352636312523تحقق توازن افضل بين العمل والحياة الخاصة  

3130272628232691822ثقافة العمل متفتحة

532332-314مسئوليات أقل
7471987644ضغط عمل أقل

2420141517131331926تقييم أداء عادل  

35332713232331252023درجة أكبر من االستقالل في العمل  

جميع األرقام هي نسب مئوية 

ممكن من فضلك ان تختار سبب هذا التفضيل؟          ...  قلت انك تفضل   –س  



(1/2)  أسباب في عدم الرغبة في تغيير قطاع العمل 

 ممكن من فضلك السبب لماذا ال ترغب في تغيير القطاع؟              –س  

(238) +35 ,(497) سنة35أقل من  ,(735)اجمالي  :من ال يسعون لتغيير قطاع عملهم  :القاعدة

هناك نسبة مماثلة لمن يغيرون قطاع عملهم رغبة في الحصول  •
على فرص التعلم اثناء الوظيفة ممن ال يعتبرون هذا السبب 

) واألكثر في المجموعة السنية األصغر    (مهم 

والمجموعة األكبر التي ال ترغب في تغيير الزعم يحصلون على     •
درجة رضا وظيفي أكبر وحققوا النجاح والنمو في القطاع الذي   

.  يعملون به

جميع األرقام هي نسب مئوية 



(2/2)  أسباب في عدم الرغبة في تغيير قطاع العمل 

(238) +35 ,(497) سنة35أقل من  ,(735)اجمالي  :من ال يسعون لتغيير قطاع عملهم  :القاعدة

كسبب »  التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية  «ذكرت نسبة أقل     •
.  لتغيير قطاعهم الذي يعملون به

وأقل من المجموعة السنية األصغر يستمتعون باستقالل أكبر يمنعهم       •
. من تغيير القطاع

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 ممكن من فضلك السبب لماذا ال ترغب في تغيير القطاع؟              –س  



المجال الحالي

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)الجميع :من يعملون : القاعدة

يعمل جمهور البحث في مختلف •
القطاعات مع نحو واحد من كل  

/  عشرة يعملون في التصنيع 
الهندسة ونسبة مشابهة في تقنية  

.  االتصاالت / االلكترونيات/ المعلومات

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 ما هو المجال الذي تعمل فيه حاليًا؟      –س  



المجال الحالي
: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعود
ية 

إلمارات العربية 
المتحدة 

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويت

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

األبحاث / العالقات العامة/ االعالم/ الدعاية
337345377386757النشر / التسويقية

1211524الزراعة 
1221225622الطيران 

3225323378310512السيارات
64781210331097471321562المالية/ البنوك

111قطاع تطوعي / األعمال الخيرية
14141014952826102315236537االنشاء
3525454779812561051018السلك األكاديمي / التعليم

2225522243534الخدمات/ الخدمات المدنية/ الحكومة
الصيدالنيات/ الخدمات الطبية/ الرعاية الصحية 

6562373210384101487

43105310583410107564السياحة/ الترفيه/ الضيافة
53323242241437الموارد البشرية 

1011967797314541163145االتصاالت/ االلكترونيات/ تقنية المعلومات
1123223914القانون

132523355133524استشارات إدارية  
121371081095751081363107الهندسة/ الصناعة
الخدمات األمنية/ الشرطة/ الدفاع/ الجيش

1121217131

قطاع الطاقة/  النفط والغاز والبتروكيماويات
66710556835171231812

2122222232العقارات
6543851875353572البيع بالتجزئة 

1121312753المواصالت

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 ما هو المجال الذي تعمل     –س  
فيه حاليًا؟  



المجال الحالي
آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

األبحاث / العالقات العامة/ االعالم/ الدعاية 
749661732النشر / التسويقية 

133313423الزراعة  

11143الطيران  

2454231413السيارات

6634426111411المالية / البنوك

1133412قطاع تطوعي   / األعمال الخيرية

563363744االنشاء

6858139711810السلك األكاديمي  / التعليم

24238523الخدمات/ الخدمات المدنية/ الحكومة

563325749الصيدالنيات/ الخدمات الطبية/ الرعاية الصحية  

4493224733السياحة / الترفيه / الضيافة

433325473الموارد البشرية   

8694521311199االتصاالت/ االلكترونيات/ تقنية المعلومات

32111القانون 

1221231411استشارات إدارية   

1113106121010488الهندسة/ الصناعة

131312الخدمات األمنية/ الشرطة/ الدفاع / الجيش

46119185766قطاع الطاقة / النفط والغاز والبتروكيماويات

11612242العقارات 

753103651112البيع بالتجزئة  

1321121المواصالت

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 ما هو المجال الذي تعمل فيه حاليًا؟      –س  



المجال المفضل
 ما هو المجال الذي تفضل العمل فيه     –س  

يفضلون نفس المجال الذي يعملون فيه حاليا%) 19(نحو الخمس  •

االتصاالت مفضلة بين المجيبين    / االلكترونيات/ تقنية المعلومات•
 سنة35اقل من   

(1618) +35 ,(5484) سنة35أقل من   ,(7102)الجميع :من يعملون أو يبحثون عن عمل : القاعدة
جميع األرقام هي نسب مئوية 



المجال المفضل

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

85328554120611246156684024742715433492827186من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

192516271820151910171526152729432222نفس المجال الذي اعمل به

4272621630546341167النشر / األبحاث التسويقية/ العالقات العامة/ االعالم/ الدعاية 

4153344151310462045الطيران  

75869463134448924096المالية / البنوك

55451210108131211332043االنشاء

44344737305730811614السلك األكاديمي  / التعليم

435574348440230031الخدمات/ الخدمات المدنية/ الحكومة

4331123410037500721الصيدالنيات/ الخدمات الطبية/ الرعاية الصحية  

437334363044660431السياحة / الترفيه / الضيافة

343344443014266752الموارد البشرية   

1158410410658124806082االتصاالت/ االلكترونيات/ تقنية المعلومات

684554213057760486الهندسة/ الصناعة

811111112111718529147262432قطاع الطاقة / النفط والغاز والبتروكيماويات

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 ما هو المجال الذي تفضل العمل فيه     –س  



المجال المفضل

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

13044014989968614020435542140من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

20271325192415231012نفس المجال الذي اعمل به

8475556342النشر / األبحاث التسويقية/ العالقات العامة/ االعالم/ الدعاية 

3321406647الطيران  

136554476139المالية / البنوك

2312231633االنشاء

42768410954السلك األكاديمي  / التعليم

4145212061الخدمات/ الخدمات المدنية/ الحكومة

2211214026الصيدالنيات/ الخدمات الطبية/ الرعاية الصحية  

3372243634السياحة / الترفيه / الضيافة

4423333955الموارد البشرية   

7482761011158االتصاالت/ االلكترونيات/ تقنية المعلومات

7774857354الهندسة/ الصناعة

1011421517831210قطاع الطاقة / النفط والغاز والبتروكيماويات

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 ما هو المجال الذي تفضل العمل فيه     –س  



طريقة الحصول على الوظيفة الحالية  

انهم قبلوا وظيفتهم الحالية من % 13ككل يزعم   •
. خالل موقع توظيف

من المجيبين يزعمون  %) 29 (10 من كل  3تقريبا •
انهم حصلوا على وظيفتهم الحالية من خالل 

تقدموا مباشرة من خالل موقع % 16الواسطة بينما  
.  توظيف الشركة  

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)الجميع :من يعملون : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 كيف حصلت على وظيفتك الحالية؟      –س  



طريقة الحصول على الوظيفة الحالية  

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي
ة

إلمارات العربية 
المتحدة 

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويت

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

10981367711179104700565من خالل شركة توظيف
159181391023531231719141675127من خالل موقع توظيف

293232372733323324322331323938182827من خالل توصية 
16181713191414131014201919164152021بشكل مباشر من خالل موقع الوظائف في الشركة

8111091819118091044103231020اعالن في جريدة
119836571670104203524من خالل وكالة توظيف

111371015126131014101923197412216غير ذلك 

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس الجزائر المغربمصر 

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

551310612120108من خالل شركة توظيف
931361192671717من خالل موقع توظيف

34292724191718252935من خالل توصية 
1517182114191225159بشكل مباشر من خالل موقع الوظائف في الشركة

121748101510112021اعالن في جريدة
1264201671432من خالل وكالة توظيف

232717271913151878غير ذلك 

. توظيفنس وباكستان يظهرون نسب اكبر من الحصول على وظيفة من خالل مواقع ال    من هم في االمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان ولبنان وتو     •

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 كيف حصلت على وظيفتك الحالية؟      –س  



عدد الوظائف التي عمل بها حتى اآلن   

(1557) +35 ,(4833) سنة35أقل من   ,(6390)اجمالي  :ال يعمل/متقاعد/من يعملون : القاعدة

 سنة ولديهم     35تقريبا نصف من هم اقل من         
خبرة عمل عملوا في وظيفتين على األقل           

  35وواحد من كل خمسة ممن هم اعلى من            
.   وظائف  5سنة عملوا في أكثر من       

جميع األرقام هي نسب مئوية 

ها حتى االن؟       واضعين في االعتبار خبرتك العملية ككل كم عدد الوظائف التي عملت ب                –س  



عدد الوظائف التي عمل بها حتى اآلن   

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعود
ية 

إلمارات العربية 
المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

من يعملون:  القاعدة متقاعد , و  78727951219410546147663623712614333362824283ال يعمل

2281772071562513188221519112717هذه وظيفتي األولى

272023132892011284304233336112712وظيفتين

25202819241129248172523252728361933ثالث وظائف

12181616153516201726142314158251212أربع وظائف

6149156989646154030514 وظائف5

820729830123017357271196181012 وظائف5أكثر من  

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

من يعملون:  القاعدة متقاعد , و  11803853689155313216334490137ال يعمل

25173231371243243114هذه وظيفتي األولى

23182421293028183412وظيفتين

23222114191617212018ثالث وظائف

1115812617715816أربع وظائف

693741023317 وظائف5

11191215516421323 وظائف5أكثر من  

جميع األرقام هي نسب مئوية

ها حتى االن؟       واضعين في االعتبار خبرتك العملية ككل كم عدد الوظائف التي عملت ب                –س  



عدد السنوات التي يتوقع ان يستمر فيها مع الشركة      

يتوقعون أن يستمروا في شركتهم   %) 58(أكثر من النصف  •
 سنوات 5الحالية لفترة أقل من   

 سنة يتوقعون العمل في 35ممن هم اقل من  % 46نحو •
. الوظيفة الحالية للعامين القادمين او أقل   

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)اجمالي  :من يعملون : القاعدة
جميع األرقام هي نسب مئوية 

 تقريبا تتوقع ان تعمل في شركتك الحالية لكم سنة؟          –س  



عدد السنوات التي يتوقع ان يستمر فيها مع الشركة      
: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

169251516172410109232318132892423اقل من سنة

332231293524311817927122810179249السنة او السنتين القادمتين  

22201919131919303827322317197141418 سنوات5-3من 

7777810615714512437035 سنوات8-6من 

372322330024000532 سنة12-9من 

2915170500202103534 سنة12أكثر من  

410295535014312616102779حتى أصل سن التقاعد  

14171313191714152827715252928322230ال أستطيع أن أحدد / ال أعرف

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

208163154170298اقل من سنة

2313191021829142515السنة او السنتين القادمتين  

13101541711872022 سنوات5-3من 

46663561168 سنوات8-6من 

1418261726 سنة12-9من 

153133514212 سنة12أكثر من  

82517171432936213حتى أصل سن التقاعد  

31292339252829211317ال أستطيع أن أحدد / ال أعرف

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 تقريبا تتوقع ان تعمل في       –س  
شركتك الحالية لكم سنة؟   



البطالة

% 50معدل اقل في االمارات العربية المتحدة بنسبة اقل من    موافقين ان البطالة مشكلة كبيرة في البلد التي يقيمون فيها وهذا ال %)  82 (10 من 8بشكل عام •

. يوافقون بشدة ان البطالة مشكلة%) 57( سنة 35ممن هم اكثر من %) 64( سنة 35ومجيبين اكثر من الفئة العمرية اقل من      •

(1625) +35 ,(5548) سنة35أقل من  ,(7173)الجميع : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

تي تقيم فيها؟  الى أي درجة تتفق أو تختلف مع ان البطالة مشكلة كبيرة في البلد ال–س 



البطالة

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

86628754320611447156684224742715633492827186الجميع:  القاعدة

493535353940373555463256726182827272أوافق بشدة

273224252630201817133133181514142022أوافق الى حد ما

11141714121515210171143152043اختلف الى حد ما 

58131310415137884100410اختلف بشدة 

8111114131113132117184592032أفضل عدم اإلجابة/ ال أعرف

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

131340250910069814021036547141الجميع:  القاعدة

80797064665478757772أوافق بشدة

12141720192114111421أوافق الى حد ما

33484112820اختلف الى حد ما 

1221343012اختلف بشدة 

32678112665أفضل عدم اإلجابة/ ال أعرف

جميع األرقام هي نسب مئوية 

تي تقيم فيها؟  الى أي درجة تتفق أو تختلف مع ان البطالة مشكلة كبيرة في البلد ال–س 



)  1/2(األمور التي تشجع على الوالء    

. وا مخلصين لمنظمتهم لكال المجموعتين السنيةيظهر التوازن بين الحياة العملية والشخصية كعنصر يشجع الناس ان يظل    •

 سنة والمجموعة األصغر سنًا يرغبون في فرص للتدريب وتكوين    35رية اكثر من   على السلطة ان تأخذ قرارات مهمة وهو عنصر هام للوالء للمجموعة العم   •
.  أصدقاء في العمل يشجع الشباب على ان يظل في الشركة    

) 1618( عامًا فما فوق 35، )5484( عامًا 35، األصغر من (7102) اإلجمالي:من يعملون أو يبحثون عن عمل : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 تنطبق عليك 5رجاء اختار اعلى . مكان عملهم/  مذكور هنا عوامل مختلفة تشجع الناس على البقاء مع شركتهم–س 



)  2/2(األمور التي تشجع على الوالء    

(1618) +35 ,(5484) سنة35أقل من  ,(7102)اجمالي  :من يعملون أو يبحثون عن عمل : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 تنطبق عليك 5رجاء اختار اعلى .  مكان عملهم/   مذكور هنا عوامل مختلفة تشجع الناس على البقاء مع شركتهم–س 



األمور التي تشجع على الوالء   
: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

85927954120610127156682424742715133492827186من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

596355595754564763676581535553645663الحياة الشخصية-التوازن الجيد بين العمل    

15222122231713242838262210912111619حمل عمل محتمل

313835373543352430464148372433433235مثير لالهتمام/ عمل جذاب

413533263124393243384926311847433741فرص تدريب 

283136342633383440134122353627142130برامج تنمية للوظائف 

182618341837182623211937253012321835سلطة اتخاذ القرارات 

301922173124211928293119403953143426أصدقاء في العمل

13717131391113201314111518401412مرشدين قادرين على المساعدة   

404236354143442840252863393945363836العائد / العدالة في الرواتب  

24253133323721321817231118156182320الراتب متوافق مع معايير الصناعة  

323431332733413420382722233316292531)تعليم األبناء، الرعاية الصحية الخ (مجموعات مزايا جيدة 

10111115151381818219410182141220ترتيبات عمل مرنة 

19171915142018161517222221914182215ثقافة عمل منفتحة، مرنة

1211141111911135881981561499الشفافية في توقعات العمل المستقبلية

1411131116131391013157241831292122فرص السفر 

282621172120281815171215212735142412نظم ترقية وتقييم عادلة  

17172021132022282381230191820212014الزمالء/ اتصاالت مفتوحة مع اإلدارة

22212625211124242513237251822252016الجوائز وتقدير األداء الجيد    

181817232115183125211411232427212821منظمة مسئولة أخالقيا واجتماعيًا 

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 تنطبق عليك 5رجاء اختار اعلى .  مكان عملهم/   مذكور هنا عوامل مختلفة تشجع الناس على البقاء مع شركتهم–س 



األمور التي تشجع على الوالء   

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

13114005059469314020411543134من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

60596977686469605456الحياة الشخصية-التوازن الجيد بين العمل    

131381210101163336حمل عمل محتمل

36443125353325172629مثير لالهتمام/ عمل جذاب

37363733464240464438فرص تدريب 

24211719212524264641برامج تنمية للوظائف 

22371925171618312435سلطة اتخاذ القرارات 

38303635383833141912أصدقاء في العمل

1262111191317171214مرشدين قادرين على المساعدة   

45422837293131312529العائد / العدالة في الرواتب  

21222220202522262727الراتب متوافق مع معايير الصناعة  

18212629182421263938)تعليم األبناء، الرعاية الصحية الخ (مجموعات مزايا جيدة 

101181261169109ترتيبات عمل مرنة 

20202733242420201210ثقافة عمل منفتحة، مرنة

1191912981131012الشفافية في توقعات العمل المستقبلية

23261911273027311314فرص السفر 

25211823172124342122نظم ترقية وتقييم عادلة  

15201621191915291918الزمالء/ اتصاالت مفتوحة مع اإلدارة

19142010171621112323الجوائز وتقدير األداء الجيد    

25202722302432401414منظمة مسئولة أخالقيا واجتماعيًا 

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 تنطبق عليك 5رجاء اختار اعلى .  مكان عملهم/   مذكور هنا عوامل مختلفة تشجع الناس على البقاء مع شركتهم–س 



) 1/2(التغيير الذي يحب ان يراه في المنظمة التي يعمل بها     

. فرص تعلم مهارات جديدة وتغيرات يحب ان يجريها غالبية المجيبين   / مرتبات اعلى والمزيد من التدريب  •

.  سنة35أكبر من الشفافية في أداء نظام التقييم هو تغير يسعى اليه عدد أكبر ممن هم    •

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)اجمالي  :من يعملون : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

نطبق  ما هو التغيير الذي تحب ان تضيفه على شركتك؟ رجاء اختار جميع ما ي–س 



) 2/2(التغيير الذي يحب ان يراه في المنظمة التي يعمل بها     

.  كبر ترغب في ممارسات أخالقية في محل العمل    الجمهور األصغر سنًا يسعى لتحقيق ساعات عمل اقل بينما المجموعة األ    •

. وهناك مطالب أخرى للتغير تكاد تكون نفسها في المجموعتين العمريتين  •

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)اجمالي  :من يعملون : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

نطبق  ما هو التغيير الذي تحب ان تضيفه على شركتك؟ رجاء اختار جميع ما ي–س 



التغيير الذي يحب ان يراه في المنظمة التي يعمل بها    
: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي
ة

إلمارات العربية 
المتحدة 

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويت

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

414540364240434628432531233941504246زيادة الشفافية في المرتبات
343438352931404138482842201910182734زيادة الشفافية عن التوقعات المستقبلية في الوظائف

604952505948545145674835607155736868رواتب أعلى 
605550495855534448525046345248504143بدالت ومزايا أفضل
321820162912281617241019232624232823ساعات عمل أفضل

293137293629342845675050313538323432عمل أكثر اثارة لالهتمام 
514748444531493652675562324838454350دعم أكبر في تطوير المسار الوظيفي

565554434845514334715254405245644545فرص أكثر لتعلم المهارات الجديدة/  تدريب
القدرة على العمل من المنزل، أوقات (ترتيبات عمل مرنة 
151621122314221310241381467141820) العمل مناسبة لي

251819202531211514192212352341503246فرص اكثر للسفر
األثاث واأللوان والمساحات المفتوحة (بيئة مكتب أفضل 

2324221819142510173881918191091723) والمكاتب الخضراء الخ

252827283133282514332038192314321925إمكانية التواصل مع اإلدارة  
272727272024231621432727162324452334الممارسات األخالقية في العمل 
324530363143323614482527232938232339الشفافية في نظام تقييم األداء

474941474343363934524838495228504448مكافآت أكثر لألداء
253024272224272010521523192921142229الزمالء/ تقييمات بناءة من الرؤساء
202217191872011729181211197141820القدرة على تعديل المزايا

273125202021242621332031181631182232ثقافة عمل أكثر انفتاحًا
364336323836293424242027223938643646تجنب الوساطة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

نطبق  ما هو التغيير الذي تحب ان تضيفه على شركتك؟ رجاء اختار جميع ما ي–س 



التغيير الذي يحب ان يراه في المنظمة التي يعمل بها    

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس الجزائر المغربمصر 

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

42424444413934364137زيادة الشفافية في المرتبات

32342324193024213738زيادة الشفافية عن التوقعات المستقبلية في الوظائف

65654838525652364029رواتب أعلى 

50521815182324144845بدالت ومزايا أفضل

31263727242118211412ساعات عمل أفضل

30303138343433213828عمل أكثر اثارة لالهتمام 

47484435494639464544دعم أكبر في تطوير المسار الوظيفي

52534249514838435258فرص أكثر لتعلم المهارات الجديدة/  تدريب

1612126151812181721) القدرة على العمل من المنزل، أوقات العمل مناسبة لي(ترتيبات عمل مرنة 

35411927364335292418فرص اكثر للسفر

األثاث واأللوان والمساحات المفتوحة والمكاتب الخضراء (بيئة مكتب أفضل 
2218138171715142326)الخ

28332527252323182529إمكانية التواصل مع اإلدارة  

28333641344425432536الممارسات األخالقية في العمل 

34402834293723432944الشفافية في نظام تقييم األداء

48483939404134464244مكافآت أكثر لألداء

27251320182216322229الزمالء/ تقييمات بناءة من الرؤساء

2424111113171271911القدرة على تعديل المزايا

31333130334428391725ثقافة عمل أكثر انفتاحًا

40413638424534363539تجنب الوساطة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

نطبق  ما هو التغيير الذي تحب ان تضيفه على شركتك؟ رجاء اختار جميع ما ي–س 



خطة الرواتب 

 ما هو خطة األسعار التي تدفع لك حاليًا؟ –س 
 ما هي خطة المرتبات التي تفضلها؟ –س 

.وأكثر من أربعة من كل خمسة يتلقون حاليًا دخل ثابت    •

نحو الربع يفضلون الحصول على راتب جزء منه ثابت وجزء منه عمولة•

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)الجميع :من يعملون : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 



خطة الرواتب

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

يحقق حاليًا 

شامل جميع (دخل شهري ثابت 
878787868681869090909392847486827777) المزايا  

جزء ثابت وجزء يعتمد على  
12121112111713575781319791718العمولة 

122222153500467965يعتمد تمامًا على العمولة   

التفضيل

شامل جميع (دخل شهري ثابت 
737582807979788272817288727159457270) المزايا  

جزء ثابت وجزء يعتمد على  
262417192021221524192712262938452529العمولة 

121210133020203932يعتمد تمامًا على العمولة   

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 ما هو خطة األسعار التي تدفع لك حاليًا؟      –س  
 ما هي خطة المرتبات التي تفضلها؟       –س  



خطة الرواتب

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

يحقق حاليًا 

شامل جميع (دخل شهري ثابت 
69746268747759868585) المزايا  

جزء ثابت وجزء يعتمد على  
2518181417182671212العمولة 

68201810515733يعتمد تمامًا على العمولة   

التفضيل

شامل جميع (دخل شهري ثابت 
72746259616450718583) المزايا  

جزء ثابت وجزء يعتمد على  
26233227333139291417العمولة 

236146511010يعتمد تمامًا على العمولة   

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 ما هو خطة األسعار التي تدفع لك حاليًا؟      –س  
 ما هي خطة المرتبات التي تفضلها؟       –س  



المزايا والفوائد اإلضافية  
.  من المزايا والفوائد اإلضافية    الدورية والتأمين الصحي والطبي لألسرة وبدل السكن في مقدمة القائمة  / العالوة السنوية•

.   سنة بينما الحصول على بدل انتقال امر مهم للجمهور األصغر سنًا35 بدل تعليم األبناء يأتي كميزة مهمة يسعى اليها المجموعة السنية فوق  •

. عربي من المناطق األخرى والمثير لالهتمام الطلب لخطة معاشات هو اقل كثيرا في دول الخليج ال   •

(1625) +35 ,(5548) سنة35أقل من  ,(7173)الجميع : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 مزايا تفضلها اكثر من غيرها5على افتراض انك موظف اختار اهم .   مذكور ادناه مميزات ومزايا تقدمها الشركات–س 



المزايا والفوائد اإلضافية  

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

86628754320611447156684224742715633492827186الجميع:  القاعدة

757472727572656274677378797057687979دورية/ عالوة سنوية

798074827077748164756470353953865163بدل سكن 

334534493445355436582626465524613445بدل تعليم األبناء

485642394640484950754937465535435148مواصالت/  بدل سيارة

11711712414621132419106167149بدل وجبة عندما تكون في مهمة خارج المكتب

باص يصطحبك ويعيدك الى    (توفير المواصالت  
1581817221717121013167171231183222) خدمات سيارات/ المنزل

353237303447323436463448495255464124تأمين صحي وطبي لك 

687054665451525655465844636461716771تأمين صحي وطبي لعائلتك 

9111211112313151217815222716111012تأمين على الحياة لك 

87118171314617815151512201483هاتف/ بدل هاتف محمول

42415250515353564329344835213173027تذكر سفر في االجازة السنوية / بدل

222615231417121624212226314243253534خطة تقاعد

24183421202137252121383310322291014تأشيرة الصطحاب األسرة

96638043744496181185تسهيالت للرعاية باألسرة في محل العمل

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 مزايا تفضلها اكثر من غيرها          5على افتراض انك موظف اختار اهم           .  مذكور ادناه مميزات ومزايا تقدمها الشركات              –س  



المزايا والفوائد اإلضافية  

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

131340250910069814021036547141الجميع:  القاعدة

74694761616458727667دورية/ عالوة سنوية

39384856625639505451بدل سكن 

23363131233117253950بدل تعليم األبناء

41482928313340613745مواصالت/  بدل سيارة

181398121417192213بدل وجبة عندما تكون في مهمة خارج المكتب

/ باص يصطحبك ويعيدك الى المنزل   (توفير المواصالت  
43283522312127283020)خدمات سيارات

45446347423455442729تأمين صحي وطبي لك 

64706665575153615363تأمين صحي وطبي لعائلتك 

25183525232429191517تأمين على الحياة لك 

141345667141510هاتف/ بدل هاتف محمول

26231914263040333435تذكر سفر في االجازة السنوية / بدل

26364753423434222836خطة تقاعد

17181414203124223438تأشيرة الصطحاب األسرة

15121810222711376تسهيالت للرعاية باألسرة في محل العمل

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 مزايا تفضلها اكثر من غيرها          5على افتراض انك موظف اختار اهم           .  مذكور ادناه مميزات ومزايا تقدمها الشركات              –س  



الوقت اإلضافي  

.  يزعمون انه لن يتم تعويضهم بأي شكل من صاحب عملهم% 19يزعمون ان العمل وقت إضافي منهم   % 55بصفة عامة أكثر من  •

.  وذكر أكثر من الربع انهم يعملون وقت إضافي ويتم تعويضهم بشكل مالي     •

ذكروا ان الشركة ال تشجع على العمل وقتًا اضافيًا        % 12ونحو •

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)اجمالي  :من يعملون : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 عند التفكير في العمل بدوام إضافي أي مما يلي ينطبق عليك؟ –س 



الوقت اإلضافي  

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

اعمل وقت إضافي وتتم مكافئتي 
262721172443223421193231221310362132ماليًا

اعمل وقت إضافي وتتم مكافئتي 
55810827371078116170104راحة اضافية/ بوقت إجازة

اعمل وقت إضافي ولكن ال تتم  
182230291814221821332023231910141621مكافئتي بأي شكل

أحب أن أعمل وقت إضافي فقط لو 
15111113161212521148814231451716يمكنني كسب المزيد من المال   

احب ان اعمل وقت إضافي 
لمساعدة مساري الوظيفي على 

النمو حتى لو لم احصل على المزيد     
من المال 

171716191812192121142019192628412016

432257353504003034ال ال اريد ان ابذل جهود إضافية 

شركتي ال تشجع على العمل وقت 
1415111011101613751381113175137اضافي

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 عند التفكير في العمل بدوام إضافي أي مما يلي ينطبق عليك؟ –س 



الوقت اإلضافي  

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

اعمل وقت إضافي وتتم مكافئتي 
31293224323735392014ماليًا

اعمل وقت إضافي وتتم مكافئتي 
847615967108راحة اضافية/ بوقت إجازة

اعمل وقت إضافي ولكن ال تتم  
15151514111218252025مكافئتي بأي شكل

أحب أن أعمل وقت إضافي فقط لو 
13141418791302014يمكنني كسب المزيد من المال   

احب ان اعمل وقت إضافي 
لمساعدة مساري الوظيفي على 

النمو حتى لو لم احصل على المزيد     
من المال 

20232130181620141519

1423553451ال ال اريد ان ابذل جهود إضافية 

شركتي ال تشجع على العمل وقت 
11121061211711918اضافي

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 عند التفكير في العمل بدوام إضافي أي مما يلي ينطبق عليك؟ –س 



)  َمدرج االتفاق ( اعلى عنصرين –النظرة للوظيفة الحالية    

.  األكبر منهم سناً /  مجيبين انهم مرتاحين في العمل مع الزمالء األصغر   10 من 9ذكر  •

 سنة يعتقدون ان يمكنهم تعلم الكثير من 35ممن هم أكثر من % 82 سنة يوافقون ان يمكنهم تعلم الكثير من زمالئهم بينما 34ممن هم اقل من % 93•
.  زمالئهم األصغر سناً 

. ي منظمتهم عفا عليه الزمننحو الثلثين في المجموعات السنية يوافقون على ان األسلوب اإلداري ف  •

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  :من يعملون : القاعدة

 سنة35أقل من 
)  الى حد ما+ أوافق الى درجة كبيرة (

 سنة أو أكثر 35
)  الى حد ما+ أوافق الى درجة كبيرة (

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 بالتفكير في وظيفتك الحالي الى أي درجة تتفق او تختلف مع ما يلي؟ –س 



النظرة للوظيفة الحالية   

)  أوافق الى حد كبير( اعلى عنصر 

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

أنا مرتاح في العمل مع األجيال  
384446623952474631433565362941414327األكبر سنًا/األصغر

أشعر أنه يمكنني التعلم من زمالئي    
533055344836592148245331511941325123األكبر مني سنًا/األصغر

هناك انفصال بين زمالئي األكبر   
9611101071013101013853714105واألصغر سنًا

302424253026272328381512173528271821أسلوب اإلدارة قديم

اشعر ان شركتي الحالية تهتم    
101217161119161621517231423014159بسالمتي 

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 بالتفكير في وظيفتك الحالي الى أي درجة تتفق او تختلف مع ما يلي؟ –س 



النظرة للوظيفة الحالية   

)  أوافق الى حد كبير( اعلى عنصر 

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

أنا مرتاح في العمل مع األجيال  
45475054533950433568األكبر سنًا/األصغر

أشعر أنه يمكنني التعلم من زمالئي    
60296925612364145942األكبر مني سنًا/األصغر

هناك انفصال بين زمالئي األكبر   
11141218131611111916واألصغر سنًا

28302124283616292618أسلوب اإلدارة قديم

اشعر ان شركتي الحالية تهتم    
1011152011121672624بسالمتي 

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 بالتفكير في وظيفتك الحالي الى أي درجة تتفق او تختلف مع ما يلي؟ –س 



تنازالت مستعد للقيام بها لتحقيق راتب أفضل     

و مدينة أخرى لو عرض عليهم راتب ومميزات افضل    أوضح اغلب المجيبين العاملين انهم يرغبون في االنتقال لدولة أخرى ا  •

واالغلب يرغب في العمل لساعات طويلة للحصول على راتب ومميزات افضل     •

منتجات غير أخالقية او تفتقد بيئة العمل االمنة     / والغالبية غير مستعدين للعمل في شركة بها ممارسات  •

(7173)الجميع : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 التنازالت التي يمكن ان تتخذها او ال تتخذها؟  افتراض انه عرض عليك راتب افضل ومزايا اكثر من راتبك الحالي ما هي–س 



غالبًا لن أقدم تنازل /  بالتأكيدغالبًا سأقدم تنازل /  بالتأكيد

Below 3535+Below 3535+

5548162555481625من يعملون:  القاعدة

58534247المعيشة بعيدا عن اسرتي   

71732828ساعات عمل طويلة

غياب نشاطات المسئولية االجتماعية 
للشركات 

74752624

منصبي / العمل خارج دوري الوظيفي
المفضل 

57454356

ممارسات غير أخالقية تمارسها 
الشركة 

61613939

خدمات تقدمها / منتجات غير أخالقية
الشركة  

50495151

51474953االبتعاد عن بيئة العمل اآلمنة    

25187581المعيشة بعيدا عن اسرتي   

24197682ساعات عمل طويلة

غياب نشاطات المسئولية االجتماعية 
للشركات 

28217180

تنازالت مستعد للقيام بها لتحقيق راتب أفضل     

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 التنازالت التي يمكن ان تتخذها او ال تتخذها؟  افتراض انه عرض عليك راتب افضل ومزايا اكثر من راتبك الحالي ما هي–س 



االنتقال من السكن لتتبع األهداف واالمكانيات الوظيفية   

(1524) +35 ,(5328) سنة35أقل من  ,(6852)اجمالي  :من يعملون أو يبحثون عن عمل : القاعدة (1348)إناث  ,(5504)ذكور ,

. قيق أهدافهم ومستقبل وظيفي أفضل في كال المجموعتين السنيتين  أغلب المجيبين يزعمون أنهم يريدون ان ينتقلوا لدولة أخرى للسعي لتح •

جميع األرقام هي نسب مئوية 

   هل تفكر االنتقال لدولة أخرى لتسعى لتحقيق أهدافك وفرصك الوظيفية؟–س 



االنتقال من السكن لتتبع األهداف واالمكانيات الوظيفية   

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

753347540272184122216161111121160126206131129122279156من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

707066607072776868557463769790798384نسبة من يفكرون في االنتقال من محل سكنهم

آسيا: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

993417329165516217201103504211من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

79838081888585909195نسبة من يفكرون في االنتقال من محل سكنهم

جميع األرقام هي نسب مئوية 

   هل تفكر االنتقال لدولة أخرى لتسعى لتحقيق أهدافك وفرصك الوظيفية؟  –س 



التعليم  

.  يرون أن تعليمهم أعدهم تمامًا للعمل  )  سنة35في مرحلة سنية اقل من    (فقط واحدة من ثالثة  •

.  قوهوالمجموعة األكبر تشارك وجهات نظر اكثر إيجابية من التعليم الذي تل      •

(1625) +35 ,(5548) سنة35أقل من  ,(7173)الجميع : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

   هل تفكر االنتقال لدولة أخرى لتسعى لتحقيق أهدافك وفرصك الوظيفية؟–س 



التعليم  

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

86628754320611447156684224742715633492827186الجميع:  القاعدة

395445504349445138424367335218292743تعليمي أعدني تمامًا للعمل 

474044434440484452424633533959615442تعليمي أعدني للعمل الى حد ما  

156116131184101711013922112015تعليمي لم يعدني للعمل على االطالق   

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

131340250910069814021036547141الجميع:  القاعدة

22293340344637446573تعليمي أعدني تمامًا للعمل 

56574947524352393123تعليمي أعدني للعمل الى حد ما  

221418131411111754تعليمي لم يعدني للعمل على االطالق   

جميع األرقام هي نسب مئوية 

   هل تفكر االنتقال لدولة أخرى لتسعى لتحقيق أهدافك وفرصك الوظيفية؟–س 



الدراسات العليا   

.  يفون بمتطلبات سوق العمل في مجالهم/ و إليجاد وظيفة افضل     يحتاجون ان يسعوا للحصول على تعليم اعلى لتحسين فرصهم في الترقي ا   10 من 7يشعر  •

.  المجموعة السنية األكبر سنًا للمجموعة األصغر سناً    والمثير لالهتمام ان هذا الرأي يشاركه تقريبا عدد مساوي تقريبًا من•

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)اجمالي  :من يعملون : القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

تفي بمتطلبات سوق /  ترقية او لتجد عمل أفضل هل تعتقد ان عليك السعي للحصول على دراسات عليا لتحسين فرصك في ال–س 
العمل في مجال عملك؟ 



الدراسات العليا   

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

787167578062767766486546705869686977نعم  

121721281021162017331842182617272118ال

101212159179317191712121614595ال أستطيع ان احدد/ ال أعرف

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

76717173737259577673نعم  

11171320131525251111ال

1312157141316181316ال أستطيع ان احدد/ ال أعرف

جميع األرقام هي نسب مئوية 

تفي بمتطلبات سوق /  ترقية او لتجد عمل أفضل هل تعتقد ان عليك السعي للحصول على دراسات عليا لتحسين فرصك في ال–س 
العمل في مجال عملك؟ 



الدراسات العليا   

.  دورات بغير تفرغ اثناء عملهممن المجيبين يخططون لالنضمام في التعليم العالي ينوون  الحصول على %) 35(اكثر من الثلث  •

 سنة يخططون ألخذ إجازة من 35سبة أكبر ممن هم أقل من     سنة يخططون لالشتراك في الدورات على االنترنت اثناء عملهم بينما ن35اكثر ممن هم اكثر من  •
.  ترك العاملين لها ولذلك الشركات تقدم التدريب اثناء العمل قد يكون فيها نسبة اقل من   . العمل للحصول على التعليم العالي

(915) +35 ,(2777) سنة 35أقل من   ,(3692)اجمالي :من يشعرون انهم بحاجة للحصول على دراسات عليا  :القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 

 لو كنت تخطط للحصول على دراسات عليا ماذا تنوي أن تفعل؟ –س 



عوائق النمو المهني  

.  ي اعلى عوائق حددها المجيبين غياب الدعم المالي واالنفصال بين المؤهل العلمي والوظيفة الحالية ه •

.   غياب الخبرات والتدريب كعائق   سنة ذكروا وجود انفصال بين مؤهلهم العلمي ووظيفتهم الحالية وحددوا    35ونسبة اكبر ممن هم أقل من    •

 سنة 35ر من المجيبين في مجموعة عمرية فوق    من جهة أخرى تم اعتبار التزام االسرة والمسؤوليات كعائق من عدد أكب      •

(1618) +35 ,(5484) سنة35أقل من  ,(7102)اجمالي  :من يعملون أو يبحثون عن عمل : القاعدة

تبدأ عمل؟ /  مسارك الوظيفي الحالي او لو أردت أن تسعى لوظيفة/   تعتبر أي مما يلي عوائق لنمو وظيفتك–س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



عوائق النمو المهني    

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

85927954120610127156682424742715133492827186من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

292328232739282230213126233941322623عدم توافق مؤهلي الدراسي ووظيفتي الحالية 

19191516131712181513241591827111613عدم توفر المؤهالت التعليمية االضافية  

24112712229241325171911241527142717المناسبة/ عدم توفر الخبرة المالئمة

322523212024211820252711212733213419المناسب / عدم توفر التدريب المالئم  

383830334330282833332233413353464257غياب الدعم المالي  

303426293624252218213019212414292424المسئوليات األسرية / االلتزامات 

222021171620151228132230191224142331التحديات االجتماعية والثقافية 

1591312131517681381114912141113انعدام الثقة  

192211152217111310891514020322030المماطلة

1311810169845891110151071510انعدام الدعم األسري 

تبدأ عمل؟     / مسارك الوظيفي الحالي او لو أردت أن تسعى لوظيفة        /  تعتبر أي مما يلي عوائق لنمو وظيفتك        –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



عوائق النمو المهني  

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

13114005059469314020411543134من يعملون أو يبحثون عن عمل:  القاعدة

33243327333038263319عدم توافق مؤهلي الدراسي ووظيفتي الحالية 

20161919192113141516عدم توفر المؤهالت التعليمية االضافية  

2617251728191892213المناسبة/ عدم توفر الخبرة المالئمة

31292321323127311916المناسب / عدم توفر التدريب المالئم  

43525160514950573436غياب الدعم المالي  

21251217162412112834المسئوليات األسرية / االلتزامات 

20171515201813111516التحديات االجتماعية والثقافية 

15161918161514261111انعدام الثقة  

182714101926272936المماطلة

111216188151191312انعدام الدعم األسري 

تبدأ عمل؟     / مسارك الوظيفي الحالي او لو أردت أن تسعى لوظيفة        /  تعتبر أي مما يلي عوائق لنمو وظيفتك        –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



استخدام االنترنت

 سنة يقضون وقت اكثر من ثالث ساعات كل يوم على االنترنت    35ممن هم اكثر من %  45 سنة مع 35استخدام االنترنت اعلى قليل ممن هم اقل من     •
.  سنة35ممن هم أكثر من % 37ومقارنة ب

 35أقل من اجمالي
سنة

35+

717355481625الجميع : القاعدة

181721اقل من ساعة

403943 ساعات2-3

222221 ساعات3-5

151612 ساعات5-10

453 ساعة11-15

221 ساعة 15أكثر من 

 ساعات او اكثر3

:  سنة35أقل من   
45%

:   سنة أو أكثر   35
37%

مثال (عمل والترفيه والتفاعالت االجتماعية         في المتوسط كم الوقت الذي تقضيه على االنترنت كل يوم؟ هذا يشمل ال                   –س  
) الفيسبوك

جميع األرقام هي نسب مئوية 



استخدام االنترنت

 figures areالجميع
%’s

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي
ة

األردنسوريالبنانعمانالبحرين قطرالكويتإلمارات العربية المتحدة 

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

86628754320611447156684224742715633492827186الجميع:  القاعدة

152212211111172417332233142714141717اقل من ساعة

333935373457324438254733382743543647 ساعات2-3

252322242717261019251219213331252321 ساعات3-5

18122014161314121917121119121041913 ساعات5-10

639380895044602462 ساعة11-15

303042312030100000 ساعة 15أكثر من 

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس الجزائر المغربمصر 

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

131340250910069814021036547141الجميع:  القاعدة

13172329232716192013اقل من ساعة

40444346425445394046 ساعات2-3

24221813201121311820 ساعات3-5

161311101061261616 ساعات5-10

4222313345 ساعة11-15

2120112310 ساعة 15أكثر من 

مثال (عمل والترفيه والتفاعالت االجتماعية         في المتوسط كم الوقت الذي تقضيه على االنترنت كل يوم؟ هذا يشمل ال                   –س  
) الفيسبوك

جميع األرقام هي نسب مئوية 



الدخل الشخصي 

. توضح ان الدخل الشخصي يسمحون لهم بحياة أكثر رفاهية %) 5(فقط نسبة بسيطة •

 سنة ذكروا ان دخلهم الشخصي يسمح لهم بالحياة حياة مريحة      35اكثر المجيبين اكثر من    •

ب الوفاء يزعمون انهم بالكاد قادرين على العيش بهذا الراتب أو يجدون من الصع  )  سنة35أقل من   (من المجموعة األصغر سنًا   % 51•
.  ماليمن يعملون في هذه المجموعة العمرية يعتمدون على االسرة او الدعم ال    % 60ونذكر ان تقريبًا  .. بالمصروفات بدخلهم الحالي

(1339) +35 ,(3786) سنة 35أقل من  ,(5125)اجمالي :من يعملون: القاعدة

غيره؟     كيف تصف دخلك الشخصي؟ رجاء اختار الخيار الذي ينطبق عليك أكثر من            –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



الدخل الشخصي

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

دخلي الشخصي يسمح لي بعيش حياة 
5446105383580533534مرفهة

دخلي الشخصي يسمح لي بان أعيش  
505541474352456448434873313917363029مرتاح 

262430262429261331382023362334184038انا بالكاد أعيش بدخلي الحالي   

اجد من الصعب ان افي بنفقاتي بناء   
131421171614228140184192624321623على دخلي الحالي

أجد من الصعب جدا أن افي بنفقاتي   
64557047314501010219117بناء على دخلي الحالي 

غيره؟     كيف تصف دخلك الشخصي؟ رجاء اختار الخيار الذي ينطبق عليك أكثر من            –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



الدخل الشخصي 

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

دخلي الشخصي يسمح لي بعيش  
34335357103حياة مرفهة

دخلي الشخصي يسمح لي بان  
30372924303424253746أعيش مرتاح 

38363338302936462018انا بالكاد أعيش بدخلي الحالي   

اجد من الصعب ان افي بنفقاتي   
2217242123232542627بناء على دخلي الحالي

أجد من الصعب جدا أن افي   
7611141210101886بنفقاتي بناء على دخلي الحالي 

غيره؟     كيف تصف دخلك الشخصي؟ رجاء اختار الخيار الذي ينطبق عليك أكثر من            –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



أولويات الحياة  

االستقرار المالي والصحة الجيدة    •
والمهنة الناجحة هي أولى أولويات   

. الحياة للمجيبين

 سنة 35اكثر ممن هم اقل من   •
يحددون المهنة الناجحة كأولوية    

. في الحياة

ومن جهة أخرى اكثر ممن هم فوق     •
 سنة يحددون قضاء الوقت مع   35

االسرة وتعليم األوالد والسعادة ضمن      
. أولوياتهم

(1625) +35 ,(5548) سنة35أقل من  ,(7173)الجميع : القاعدة

.   ما هي اولوياتك في الحياة؟ اختار جميع ما ينطبق       –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

إلمارات السعودية 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

86628754320611447156684224742715633492827186الجميع:  القاعدة

798278887777777883887681869476718384االستقالل المالي  / االستقرار

778074767285768579798496857665687983صحة جيدة

777081677766797481757389818571757567مسيرة مهنية ناجحة 

646262635938676360756174695871467364التعلم واستكشاف أشياء جديدة

أعيش حياة خالية من الضغوط  
676765676862676240836674466159826969النفسية

638254666181607262715774476749715273تعليم وسعادة أبنائي

636660676066677167546578545241575363أقضي وقت جيد مع األسرة

443640404430433448424344373341324643السفر للترفيه  

مثال ( افراد االسرة االخرين    -الزواج 
283226332432232931253048224220292835) األوالد

لمن غير  ( حياتي الشخصية  -الزواج 
2822432762843843443512454368) متزوجين

أولويات الحياة  

.   ما هي اولوياتك في الحياة؟ اختار جميع ما ينطبق       –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

131340250910069814021036547141الجميع:  القاعدة

80807572747577817177االستقالل المالي  / االستقرار

75778082758176816769صحة جيدة

75676862716767788576مسيرة مهنية ناجحة 

69617064666960565758التعلم واستكشاف أشياء جديدة

63656865687256646263أعيش حياة خالية من الضغوط النفسية 

63775862576944505373تعليم وسعادة أبنائي

57615161536247365667أقضي وقت جيد مع األسرة

39393930484747503435السفر للترفيه  

مثال ( افراد االسرة االخرين    -الزواج 
32352930343021172725) األوالد

لمن غير  ( حياتي الشخصية  -الزواج 
38541134294719295) متزوجين

أولويات الحياة  

 ما هي اولوياتك في الحياة؟ اختار جميع ما ينطبق         –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



 المجيبين العاملين -مسببات الضغط النفسي 

.   للمجيبين العاملينارتفاع التكلفة والحياة ونقص االستقرار المالي هي أهم مسببين للضغط   •

ومن جهة أخرى نقص األمن الوظيفي هو     . للضغط النفسي سنة يحددون نقص التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية كسبب    35أغلب من هم أقل من  •
.  سنة35مسبب للضغط لمجيبين أكثر أكبر من سن    

(1339) +35 ,(3786) سنة 35أقل من  ,(5125)الجميع :من يعملون: القاعدة

 ما هي مسببات الضغط على حياتك الحالية؟ اختار جميع ما ينطبق–س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



مسببات الضغط النفسي 

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

الحياة -انعدام التوازن بين العمل     
464150404240533848484835433521323938الشخصية

283126242719283438293515181338182629حمل عمل كبير

34293224381940314129251923262493227ساعات عمل طويلة

515457495445483355675242666562595954انعدام الدعم المالي   

425136483252413338524338385555593543ضعف األمان الوظيفي

211815181412837191223122334142218عدم الوفاء بأهداف العمل 

242031182219351534382823162328182020أسرية / مشكالت شخصية

91214111314201317145453149811مشاكل صحية

566157685860595241434242657786827277ارتفاع تكلفة المعيشة 

قروض، بطاقات (أعباء مالية 
243225292419261624333015293917453545) ائتمانية 

/ ساعات طويلة في االنتقال الى
161521201512981714171913132192216من العمل 

44432050105700100912الكثير من السفريات في العمل    

333129292836232631432835172938233129ضغوط أخرى متعلقة بالعمل

 ما هي مسببات الضغط على حياتك الحالية؟ اختار جميع ما ينطبق       –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



مسببات الضغط النفسي 

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

53414845475643543933الحياة الشخصية-انعدام التوازن بين العمل     

26182221182824182217حمل عمل كبير

29223121202828252824ساعات عمل طويلة

57606266616261506158انعدام الدعم المالي   

51533939294029324336ضعف األمان الوظيفي

191720342736263699عدم الوفاء بأهداف العمل 

22162124232526182919أسرية / مشكالت شخصية

98121712191311125مشاكل صحية

66775661606063714552ارتفاع تكلفة المعيشة 

20251732112514431718)قروض، بطاقات ائتمانية(أعباء مالية 

29231711211718111514من العمل  / ساعات طويلة في االنتقال الى

6633474062الكثير من السفريات في العمل    

37343325334429461616ضغوط أخرى متعلقة بالعمل

 ما هي مسببات الضغط على حياتك الحالية؟ اختار جميع ما ينطبق       –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



من ال يعمل ولكن يبحث عن عمل   –  مسببات الضغط النفسي

/ األسباب الرئيسية للضغط النفسي للمجيبين هي البطالة  •
.  ونقص فرص التوظيف و نقص االستقرار المالي   

%)  66( سنة 35بين من ال يعمل نسبة اكبر ممن هم فوق   •
وتحديد ارتفاع التكلفة %) 56( سنة 35ممن هم أقل من  

.  للحياة كمسبب للضغط

(185) +35 ,(1542) سنة35أقل من  ,(1727)اجمالي  :من ال يعمل ولكن يبحث عن عمل   :القاعدة

 ما هي مسببات الضغط على حياتك الحالية؟ اختار جميع ما ينطبق       –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



مسببات الضغط النفسي 

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعود
ية 

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

الكوي  
ت

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر 

19711518451014422199من ال يعمل ولكن يبحث عن عمل  :القاعدة

838378829093869089ضعف فرص العمل / البطالة

726261648064628676عدم االستقرار المالي  

566156566050607162ارتفاع تكلفة المعيشة 

233050271021192930اسرية / مشكالت شخصية

2025282910771928)  بطاقات مالية/ قروض(أعباء مالية 

151222183077143مشكالت صحية

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

41026825295141من ال يعمل ولكن يبحث عن عمل  :القاعدة

8988878489ضعف فرص العمل / البطالة

7276716464عدم االستقرار المالي  

6154565443ارتفاع تكلفة المعيشة 

3428262133اسرية / مشكالت شخصية

1716251313)  بطاقات مالية/ قروض(أعباء مالية 

1217171414مشكالت صحية

 ما هي مسببات الضغط في حياتك اليومية؟ اختار جميع ما ينطبق–س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



القيم الشخصية مقارنة بقيم الوالدين  

. يوافقون على ان لديهم نفس القيم التي كانت لدى والديهم%) 72 (10 من 7•

.  يوافقون بشدة ان لديهم نفس القيم التي كانت لدى والديهم%) 27( سنة 35ممن هم أقل من  %) 34( سنة 35نسبة اكبر مما هم أكثر من  •

(1625) +35 ,(5548) سنة 35أقل من  ,(1413)إناث ,5760)ذكور ,(3408)شمال أفريقيا  ,(623)الشام ,(2454)دول الخليج العربي ,(7173)الجميع: القاعدة

قيم؟  الى أي درجة تتفق أو تختلف مع انك أنت ووالديك تتشاطران في نفس ال–س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



القيم الشخصية مقارنة بقيم الوالدين  

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

86628754320611447156684224742715633492827186الجميع:  القاعدة

283537423234374029463230182112291822أوافق بشدة

424039314551383843463948564545505152أوافق الى حد ما

1715111376613124167182133212016اختلف الى حد ما 

325854532414236045اختلف بشدة 

97861141361401111694075أفضل عدم اإلجابة/ ال أعرف

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

131340250910069814021036547141الجميع:  القاعدة

24342025232714224642أوافق بشدة

47454541493955422734أوافق الى حد ما

161219221515181999اختلف الى حد ما 

4121213636اختلف بشدة 

1081511111810111610أفضل عدم اإلجابة/ ال أعرف

 الى أي درجة تتفق أو تختلف    –س  
مع انك أنت ووالديك تتشاطران           

في نفس القيم؟      

جميع األرقام هي نسب مئوية 



وسيلة التواصل المفضلة   

ع زمالئهم في العملذكر المجيبين ان المقابالت وجها لوجه هي الطريقة المفضلة للتواصل م   •

.  ينال توجد اختالفات في التفضيل لوسيلة التواصل بين المجموعتين السنيت  •

% 19: الحديث عبر الهاتف   

% 20: عبر البريد اإللكتروني        

% 59: اجتماعات وجهًا لوجه  

(1339) +35 ,(3786) سنة35أقل من  ,(5125)اجمالي :من يعملون:  القاعدة

 سنة أو أكثر  35 سنة35أقل من   

58% 59%

19% 21%

20% 18%

 تفضل التواصل مع زمالئك في العمل بأي من الطرق التالية؟ –س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



الوسيلة المفضلة للتواصل    

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

515560656048527255435265664845736163اجتماعات وجهًا لوجه

24262221243323162138271921321791816عبر البريد اإللكتروني   

221616131619241121191715121931141816الحديث عبر الهاتف 

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

60626452656469715250اجتماعات وجهًا لوجه

14161623151715252526عبر البريد اإللكتروني   

2321162516151442222الحديث عبر الهاتف 

 تفضل التواصل مع زمالئك في العمل بأي من الطرق التالية؟            –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



74% 71%

14% 18%

13% 10%

 امتالك عمل مقارنة بالوظيفة   -التفضيل

يفضلون ان يمتلكون عمل خاص بهم بدال من الوظيفة %) 73(تقريبا ثالثة ارباع المجيبين  •

(1339) +35 ,(3786) سنة 35أقل من  ,(5125)اجمالي :من يعملون: القاعدة

نعم

ال

ال أعرف 

 سنة أو أكثر  35 سنة35أقل من   

 هل تفضل ان يكون لديك عمل خاص اكثر من ان تكون موظف؟                –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



 امتالك عمل مقارنة بالوظيفة   -التفضيل

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

نسبة من يفضلون امتالك عمل خاص 
757271587669667769527050817772557684بهم 

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

نسبة من يفضلون امتالك عمل خاص 
77817886708175646746بهم 

 هل تفضل ان يكون لديك عمل خاص اكثر من ان تكون موظف؟                –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



االستعداد للتضحية بالحياة الشخصية للتقدم في المجال الوظيفي  

ياة للتقدم في المجال الوظيفي ولكن األغلبية يرغبون في التوازن بين الح  ثالثة ارباع المجيبين ذكروا انهم مستعدين للتضحية بحياتهم الشخصية    •
.  العملية والحياة الشخصية في الوظيفة التي يتمنوها  

مستعدين للتضحية بالحياة الشخصية بدرجة كبيرة    %)  28( سنة 35ممن هم أكبر من %) 36( سنة 35اكثر ممن هم اقل من   •

(1625) +35 ,(5548) سنة35أقل من  ,(7173)اجمالي  :القاعدة

االجتماعية لتحسين وضعك الوظيفي؟       / الى أي درجة ترغب في التضحية بحياتك الشخصية    –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



االستعداد للتضحية بالحياة الشخصية للتقدم في المجال الوظيفي  

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

86628754320611447156684224742715633492827186الجميع:  القاعدة

292331273023352126293115423633253226الى حد كبير 

424852524240465652384967504549364744نوعًا ما

20241315242814161421151941210391426ال اتفق على االطالق

8545494771350468065ال أستطيع ان احدد / ال أعرف

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+< 3535+

131340250910069814021036547141الجميع:  القاعدة

27235137413846254842الى حد كبير 

35343046353537444147نوعًا ما

303613121518112256ال اتفق على االطالق

87651096866ال أستطيع ان احدد / ال أعرف

االجتماعية لتحسين وضعك الوظيفي؟       / الى أي درجة ترغب في التضحية بحياتك الشخصية    –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



استخدام التكنولوجيا في العمل    

(1339) + 35 ,(3786) سنة35أقل من  ,من يعملون:  القاعدة

. هم اكثر فعالية في العمل بين كال المجموعتين العمريتين    على األقل يوافق ثالثة ارباع المجيبين بدرجة كبيرة ان التقنية تجعل   §
 سنة من 35ام التقنية من المجيبين األكبر من     سنة يعتقدون لدرجة كبيرة ان الزمالء األكبر ال يفهمون دائما استخد    35اكثر ممن هم اقل من   §

.  يعتقدون ان الزمالء ال يفهمون دائمًا استخدامهم للتقنية
. ة سنة يعتقدون ان الزمالء األكبر سنا ال يستفيدون من التقنية المتاح  35نسبة اكبر ممن هم اقل من   §

Below 35 35+

مع العبارات التالية؟ بالتفكير في استخدامك للتقنية في العمل الى أي درجة تتفق او تختلف –س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



استخدام التكنولوجيا في العمل    

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعودي 
ة

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر الكويت  

+3535 >+3535 >+3535 >+3535 >+3535 >+3535 >+3535 >+3535 >+3535 >)  بدرجة كبيرة: ( النسبة االعلى

6602554421729642116612921602611131292217956من يعملون:  القاعدة

727670707779777062767085706872918073التقنية تجعلني اكثر كفاءة في العمل   
األكبر سنًا ال يفهمون دائماً /الزمالء األصغر  

1611211223101310171920811132452013استخدامي للتقنية

األكبر سنًا ال يستفيدون /الزمالء األصغر 
25152920291923203114234152628272318من التقنية المتاحة بالقدر األمثل   

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

+3535 >+3535 >+3535 >+3535 >+3535 >)  بدرجة كبيرة: ( النسبة االعلى

8953192337142111710728408118من يعملون:  القاعدة

81847169747475897980التقنية تجعلني اكثر كفاءة في العمل   
األكبر سنًا ال يفهمون دائماً /الزمالء األصغر  

21101882191802612استخدامي للتقنية

األكبر سنًا ال يستفيدون /الزمالء األصغر 
29172220291723114114من التقنية المتاحة بالقدر األمثل   

مع العبارات التالية؟ بالتفكير في استخدامك للتقنية في العمل الى أي درجة تتفق او تختلف –س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



السفر 
.   سنة سافروا في العام الماضي في رحالت العمل والحياة الشخصية   35هناك نسبة اكبر ممن هم اكبر من §

العمل

% 30:  سنة35أقل من   

أسباب شخصية

% 44: سنة أو أكثر  35

% 44:  سنة35أقل من   

% 57: سنة أو أكثر  35

التكرار

مرة الى مرتين   61%

%17 مرات3-4

%22 مرات 4أكثر من   

مرة الى مرتين   58%

%17 مرات3-4

%24 مرات 4أكثر من   

التكرار

مرة الى مرتين   65%

%19 مرات3-4

%16 مرات 4أكثر من   

مرة الى مرتين   68%

%19 مرات3-4

%13 مرات 4أكثر من   

(7173)اجمالي :القاعدة :من سافروا ألداء االعمال :القاعدة(7173)اجمالي :القاعدة
(704) +35 ,(1651) سنة35أقل من 

:من سافروا ألسباب شخصية :القاعدة
(938) +35 ,(2439) سنة35أقل من 

:  التاليةفي العام الماضي ما تكرار سفرك لخارج البلد التي تقيم فيها لألسباب–س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



التقاعد

) في الدولة التي يقيمون فيها( عام او بعد ذلك 60يتمنى اغلب المجيبين ان يتقاعدوا عند سن §
.  سنة يجبون ان يتقاعدوا في دولة أخرى غير بلدهم األصلية   35واحد من ضمن أربعة من المجموعة السنية فوق   §

(1625) +35 ,(5548) سنة35أقل من  ,(7173)اجمالي :القاعدة

السن    الموقع 

في أي سن تنوي التقاعد؟–س 
أين تحب ان تتقاعد؟ –س 

جميع األرقام هي نسب مئوية 



التقاعد

في أي سن تنوي التقاعد؟       –س  
أين تحب ان تتقاعد؟     –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



التقاعد
في أي سن تنوي التقاعد؟       –س  
أين تحب ان تتقاعد؟     –س  

جميع األرقام هي نسب مئوية 



السمات التي يربطها جيل األلفية بالجيل األكبر سنا     
 .رؤسائهم/  سنة يربطون الجد في العمل مع زمالئهم األكبر سنا  35تقريبا نصف من هم اقل من  §
.  اختاروا انهم يربطون بين الزمالء األكبر سنا مع اتخاذ المبادرة % 15ولكن فقط §

(5548)عامًا   35  من هم أصغر من :القاعدة

رؤساءك األكبر سنا؟ /   سمات تربطها بزمالئك 5بناء على خبرتك وأفكارك رجاء اختار حتى –س 
جميع األرقام هي نسب مئوية 



السمات التي يربطها جيل األلفية بالجيل األكبر سنا     

دول مجلس التعاون الخليجي: : بالد الشام

السعود
ية 

إلمارات 
العربية  

المتحدة 

الكويت   قطر  البحرين   عمان لبنان سوريا  األردن

866 سنة35أقل من  :القاعدة 543 114 156 42 74 156 49 271

ناِصح أمين   38 33 40 25 38 35 28 41 34
يأتي بأفكار مبتكرة  25 24 33 30 21 28 23 28 23

راغب في أن يعلمني 44 45 45 41 52 60 40 48 51
غير صبور 19 17 21 19 7 7 19 3 21

عنيد 21 16 22 16 7 3 26 10 21
مجد في العمل 48 52 43 51 66 53 41 52 46

تصادمي  15 16 9 18 10 15 14 7 15
يظهر روح الفريق     29 23 21 28 17 33 26 28 30

ُمقدر 25 28 21 22 38 32 25 21 16
يتخذ مبادرات  14 16 19 18 10 17 26 7 13

مرتب 27 28 21 31 38 23 23 24 19
متسلط 24 28 22 25 21 22 29 17 17

سهل التواصل معه 31 25 34 26 21 37 27 38 40
مرن 24 23 25 23 31 23 26 17 24

غير متسامح 9 10 8 7 7 2 7 7 8
متفهم 32 33 43 34 45 33 38 38 39

غير محايد 12 10 14 11 3 7 7 21 12
يقبل التغير   22 24 25 16 31 30 29 17 26

رؤساءك األكبر سنا؟ /   سمات تربطها بزمالئك 5بناء على خبرتك وأفكارك رجاء اختار حتى –س 
جميع األرقام هي نسب مئوية 



السمات التي يربطها جيل األلفية بالجيل األكبر سنا     

: شمال أفريقيا آسيا:

مصر المغرب  الجزائر    تونس   باكستان

1313 سنة35أقل من  :القاعدة 509 698 210 547

ناِصح أمين   45 49 41 34 29
يأتي بأفكار مبتكرة  32 35 29 24 26

راغب في أن يعلمني 46 52 44 48 42
غير صبور 20 13 18 16 17

عنيد 17 11 22 23 15
مجد في العمل 45 51 42 40 57

تصادمي  15 12 15 11 15
يظهر روح الفريق     35 35 33 35 16

ُمقدر 19 15 18 29 27
يتخذ مبادرات  12 22 18 23 14

مرتب 30 35 29 36 43
متسلط 18 14 22 16 30

سهل التواصل معه 34 38 36 32 16
مرن 25 8 13 18 20

غير متسامح 8 8 17 10 8
متفهم 30 36 30 36 31

غير محايد 14 9 14 9 7
يقبل التغير   18 23 25 23 24

رؤساءك األكبر سنا؟ /   سمات تربطها بزمالئك 5بناء على خبرتك وأفكارك رجاء اختار حتى –س 
جميع األرقام هي نسب مئوية 



السمات التي يربطها الزمالء األكبر سنا بجيل االلفية     
 سنة عن 35ي السمات األساسية التي لدى من هم اكبر من    التفكير في أفكار مبتكرة وانهم مجدين في العمل ولديهم روح الفريق ه  §

زمالئهم األصغر سناً 

(1625) +35 :القاعدة

رؤساءك األكبر سنا؟/   سمات تربطها بزمالئك 5على أساس خبرتك وافكارك رجاء اختار حتى –س 
جميع األرقام هي نسب مئوية 



السمات التي يربطها الزمالء األكبر سنا بجيل االلفية     

: بالد الشامدول مجلس التعاون الخليجي:

السعود
ية 

إلمارات العربية 
المتحدة 

الكوي  
ت

األردنسوريا لبنانعمانالبحرين  قطر 

86**273328**287206476824+35 :القاعدة

505552415273583250يأتي بأفكار مبتكرة  
283033382923162723راغب في أن يعلمني

283536262919262745غير صبور
1516198144191830عنيد

514438625746325029مجد في العمل
20191416248232332تصادمي 

373731363862392330يظهر روح الفريق    
24203134243110279ُمقدر

213419262431523232يتخذ مبادرات 
25221931243126149مرتب

15121911290291820متسلط
332626343327194130سهل التواصل معه

283124333338324529مرن
861035016518غير متسامح

312133311431194116متفهم
13821814462321غير محايد

333624251438264534سريع التعلم   

رؤساءك األكبر سنا؟/   سمات تربطها بزمالئك 5على أساس خبرتك وافكارك رجاء اختار حتى –س 
جميع األرقام هي نسب مئوية 



السمات التي يربطها الزمالء األكبر سنا بجيل االلفية     

آسيا:: شمال أفريقيا

باكستانتونس  الجزائر   المغرب مصر

40210014036141+35 :القاعدة

5063375471يأتي بأفكار مبتكرة  
2424211842راغب في أن يعلمني

2428354619غير صبور
182026365عنيد

4435422562مجد في العمل
161420258تصادمي 

4537412531يظهر روح الفريق    
201718728ُمقدر

1932302541يتخذ مبادرات 
3424302536مرتب

1311171414متسلط
4548422914سهل التواصل معه

3225212135مرن
61317211غير متسامح

3146262525متفهم
121318254غير محايد

3431262935سريع التعلم   

رؤساءك األكبر سنا؟/   سمات تربطها بزمالئك 5على أساس خبرتك وافكارك رجاء اختار حتى –س 
جميع األرقام هي نسب مئوية 



المعلومات الديموغرافية
 4القسم 



المعلومات الديموغرافية  

. مجيب7173تم استطالع رأي عينة بإجمالي 

:  المجموعات العمرية  
•18-29 – 60%
•30-39 – 26%
•40-49 – 9%
•50+ – 4%

الوضع االجتماعي 
%  54 - اعزب •
%35 – متزوج ولديه أطفال•
%9 -متزوج بدون أطفال •
%  2 - أرمل/ مطلق /  منفصل •

المنطقة 
%34 – دول الخليج العربي•
%9 –  الشامبالد •
%48 – شمال افريقيا •
%9  – باكستان•

النوع 
%80 – ذكور•
%20  – إناث•

(7173)  مالياإلج:  القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 



المعلومات الديموغرافية  

(7173)  مالياإلج :القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 



المعلومات الديموغرافية  

  اعمل دوام كامل  
4501 :القاعدة

% 68 –  ذكر 
%42 – أنثى

18-29 – 54%
30-39 – 77%
40-49 – 79%
50+ – 65%  

%76  - دول الخليج العرب
%60  -  الشامبالد 

%52  - شمال أفريقيا 

من المجيبين يعملون دوام كلي % 63•

.  شهر القادمة 12ـمنزل يخططون لبدء العمل في الالربات  والعاملين  غير/من الطالب% 96•

(7173) مالياإلج :القاعدة

جميع األرقام هي نسب مئوية 



شكرًا


