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Our results indicate 
most organisations 
in France, Germany, 
Spain and the 
UK are not ready 
for successful 
deployment of 
People Analytics.
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FRANCE GERMANY SPAIN UK

Increase Decrease Increase Decrease Increase Decrease Increase Decrease

Your work 
productivity 66% 7% 33% 1% 51% 6% 70% 7%

The demands 
on your work 
performance

62% 6% 33% 7% 47% 4% 66% 5%

The demand 
for your 52% 9% 43% 2% 37% 6% 30% 7%

Your work-
life balance 23% 16% 15% 9% 13% 5% 19% 15%

Your health risk 18% 13% 21% 10% 15% 11% 9% 21%

Your risk of losing 
your job 10% 13% 10% 6% 8% 21% 19% 16%



UK

FRANCE

SPAIN

GERMANY

 Strongly agree
 2
 3
 4
 Strongly disagree%24 %4%11%28%33

%24 %9%12%23%31

%30 %11%10%27%22

%22 %5%12%25%37
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In none of the 
four countries do 
more than 30% of 
employees strongly 
agree that their 
performance is 
managed in a way 
that motivates them 
to do outstanding 
work.
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GERMANY

 Strongly agree  2  3  4  Strongly disagree

UK SPAINFRANCE
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%22
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%21

%25
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%16
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GERMANY

 Strongly agree  2  3  4  Strongly disagree

UK SPAIN FRANCE

%44

%4
%3

%21

%28
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%11
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UK

FRANCE

SPAIN

GERMANY

 Strongly agree
 2
 3
 4
 Strongly disagree%32 %6%5%22%35

%21 %3%7%22%47

%19 %18%14%29%19

%24 %6%9%27%35



HR ECHO 19HR ECHO18

UK

FRANCE

SPAIN

GERMANY

 Strongly agree
 2
 3
 4
 Strongly disagree%14 %13%7%47%18

%21 %12%19%26%21

%19 %22%24%19%16

%33 %8%9%22%27
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Daily or a few times a week

 
A few times a month

 
A few times a year
 

Once a year or less

%29

%27

%17

%24

FRANCE

%22

%36

%20

%20

UK

%21

%21

%16

%40

SPAIN

%19

%26

%26

%27

GERMANY

HR ECHO20

How to build strengths
 
How to improve weaknesses
 

%65

%35

GERMANY %53
%47

UK

%48%53 SPAIN

%34

%66

FRANCE



المـــــــــوارد البشـــــــريـة
عن  يصدر  البشرية  بالموارد  متخصص  شهري  مقال 
مع  بالتعاون  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الهيئة 
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المجلة مرخصة من المجلس الوطني لإلعالم برقم 306، 
ومسجلة كعالمة تجارية لدى وزارة االقتصاد في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة
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موظفون في أربع 
دول أكدوا أن التغيرات 

التكنولوجية ستؤثر 
ايجابًا في رفع 

انتاجيتهم بنسبة %56 
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ستكون المؤسسات 
بحاجة أكبر إلى تعديل 

أنظمتها اإلدارية 
إلتاحة قدر أكبر من 
االستقالل الذاتي 

والمرونة للموظفين

معظم الموظفين 
يتوقعون تغييرات 
كبيرة في طريقة 

تنفيذ أعمالهم

زيادة انخفاض

%66 %7%37 %1%51 %6%70 %7

%62 %6%33 %7%47 %4%66 %5

%52 %9%43 %2%37 %6%30 %7

%23 %16%15 %9%13 %5%19 %15

%18 %13%21 %10%15 %11%9 %21

%11 %13%10 %6%8 %21%19 %16

إنتاجية
عملك

فرنسا
زيادة انخفاض

ألمانيا
زيادة انخفاض

إسبانيا
زيادة انخفاض

المملكة المتحدة

المطالبات
بشأن

أداء عملك

الطلب
على

مؤهالتك

التوازن
بين العمل

والحياة

المخاطر
على

صحتك

خطر
خسارة

وظيفتك
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موافق تمامًا 

غير موافق تمامًا

 2
 3
 4
 

%24%4 %11 %28 %33

%24%9 %12 %23 %31

%30%11 %10 %27 %22

%22%5 %12 %25 %37

المملكة المتحدة

فرنسا

إسبانيا

ألمانيا

ال تزيد نسبة 
"الموافقين تمامًا" 
في أي من الدول 
األربع على أنه تتم 

إدارة أدائهم بطريقة 
تحفزهم على إنجاز 
أعمال متميزة على 

.%30

يتعين أن يعتبر 
الموظفون أيضًا 

أن معايير تقييمهم 
عادلة، وإال لن يغيروا 

سلوكهم استنادًا إلى 
النتائج

يتمثل االعتبار 
الرئيسي الختيار 
مقاييس األداء 

المناسبة في إظهار 
تأثير الموظفين 

على تحقيق أهداف 
المؤسسة
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%8
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%41

%16

%25

%5
%8

%39

%22

%18

%21

%25

%25

%12

%16

%15

%17

%20

%30

غير موافق تمامًاموافق تمامًا  4  3  2  

المملكة المتحدة فرنساإسبانياألمانيا

%44

%4
%3

%21

%28

%34

%8

%11

%19

%28

%17

%13

%13

%32

%25

%17

%5

%15

%36

%27

ألمانياالمملكة المتحدة إسبانيا فرنسا

غير موافق تمامًاموافق تمامًا  4  3  2  
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%32 %6%5%22%35

%21 %3%7%22%47

%19 %18%14%29%19

%24 %6%9%27%35

موافق تمامًا 

غير موافق تمامًا

 2
 3
 4
 

المملكة المتحدة

فرنسا

إسبانيا

ألمانيا
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مهارات "إدارة األفراد" 
أصبحت أكثر أهمية 

من أي وقت مضى 
والمديرون المتميزون 

يركزون على نوعية 
وكمية التفاعل مع 

أفراد الفريق

%14 %13%7%47%18

%21 %12%19%26%21

%19 %22%24%19%16

%33 %8%9%22%27

موافق تمامًا 

غير موافق تمامًا

 2
 3
 4
 

المملكة المتحدة

فرنسا

إسبانيا

ألمانيا
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يوميًا أو عدة مرات في األسبوع

عدة مرات في الشهر
 

عدة مرات في السنة

مرة واحدة في السنة أو أقل

%29

%27

%17

%24 %22

%36

%20

%20

%21

%21

%16

%40

%19

%26

%26

%27

المملكة
فرنساالمتحدة

إسبانيا ألمانيا

كيفية زيادة نقاط القوةكيفية تحسين نقاط الضعف

%65

%35

%53
%47

%48%53

%34

%66

المملكة
فرنساالمتحدة

إسبانيا ألمانيا

المؤسسات التي 
تحدد الموظفين الذين 

لديهم رؤية استراتيجية 
ووعي ذاتي ورغبة 

وتحتفظ بهم ستتمتع 
بميزة قوية في 

مساعدة الموظفين 
على اجتياز التغييرات 

المستقبلية بتنوع وثقة
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