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Several countries in 
Europe are struggling 
with stagnant labour 
productivity, in part 
because they
do not have enough 
“frontier” firms riding 
the crest of change.

Europe must nurture 
its innovation 
ecosystem” to 
compete with the 
U.S. and China
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Our recent study of
employees in 
France, Germany, 
Spain and the UK 
provides a look 
at how they view 
their organisations’ 
capacity for agility. 
They point to 
considerable room 
for improvement in 
all four countries.

Gallup’s Agility Index Among Employees

UK, France, Spain and Germany

13% 53%34%

16% 54%30%

15% 51%34%

10% 56%34%

Agile

Par tly agile

Not agile

U K

FR A NCE

SPA IN

G ERM A N Y

Agile 44% 
Par tly agile 29%

Not agile 17% 

Agile 61% 
Par tly agile 45%

Not agile 29% 

I have the feeling that my company 

is ahead of the competition.

Percent “strongly agree” in France, 

Germany, Spain and the UK

I am confident in my company’s 

financial future.

Percent “strongly agree” in France, 

Germany, Spain and the UK
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THE PATH TO AGILITY

SPEED A ND EFFICIENCY

•  Constantly make every job and process as 
simple as possible

•
 

Use technology to help employees get more 
done in less time

•
 

Remove unnecessary bureaucracy to 
decision making

FREEDOM TO E X PERIMENT

•  Determine what risks are necessary and  
what failures are acceptable

•  Help every person in the company feel 
 they should contribute to innovation

COM M U NICATION A ND 
COLL A BOR ATION

•  Break down the silos between teams 
and departments

•  Create opportunities for regular idea and 
knowledge sharing

DEFINING AG IL IT Y

•  In my company, we 
have the right mindset 
to respond quickly to 
business needs.

•  In my company, we 
have the right tools 
and processes to 
respond quickly to 
business needs.

AGILITY
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Agile companies 
understand the 
importance of 
tapping employees’ 
ingenuity to develop 
novel approaches to 
emerging business 
challenges.
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9%
of employees say 

they work mostly with 
people who report to a 

they do.

61%
of employees say they 

work mostly with people 
who report to the same 

manager that  
they do.

29%
of employees say they 

work equally with people 
who report to the same 

managers.

Work mostly 
with people 
who report 
to the same 
manager

Work mostly 
with people 
who report 
to dif ferent 
managers

Work equally 
with people who 
report to the same 
and dif ferent 
managers

13%
Agile

36%
Par tly agile

52%
Not agile

12%
Agile

31%
Par tly agile

57%
Not agile

16%
Agile

28%
Par tly agile

56%
Not agile

Matrix structures 
may make it harder 
for organisations 
to maintain clear 
expectations 
and lines of 
accountability.
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51%

33%21%

Employees who view 
their companies as 

agile

 Employees who view
 their companies as

partly agile

 Employees who view
their companies as

not agile

Flexible 
organizations makes 
their employees feel 
optimistic about its 
ability to survive and 
thrive in troubled 
market conditions.
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7 or 8 out of 
8 components 
fullf i l led

5 or 6 out of 
8 components 
fullf i l led

3 or 4 out of 
8 components 
fullf i l led

1 or 2 out of 
8 components 
fullf i l led

0 out of 8 
components 
fullf i l led

71%
Agile

18%
Par tly agile

12%
Not agile

30%
Agile

46%
Par tly agile

25%
Not agile

16%
Agile

40%
Par tly agile

44%
Not agile

3%
Agile

35%
Par tly agile

62%
Not agile

9%
Par tly agile

91%
Not agile

One of the most 
powerful advantages 
of agile companies 
is their ability to give 
employees
a sense of 
optimism about 
the organisation’s 
capacity
to survive
— and thrive — 
amid disruptive 
marketplace 
conditions.
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Gallup workplace
research has 
identified three 
principles that 
consistently define 
effective coaching 
conversations: 
frequent, focused 
and future-oriented.

Daily or a few times a week Yearly or less

37%

17%

29%

17%

36%

17%

Employees 
who view their 
companies 
as agile

Employees 
who view their 
companies as 
par t ly agile

Employees 
who view their 
companies as 
not agile
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مستقبل العمل

26صدى الموارد البشريةصدى الموارد البشرية27

الجــزء الثاني
المرونة



تعاني العديد من 
الدول من ركود 

إنتاجية العمل، وُيعزى 
ذلك جزئيًا إلى عدم 

توفر عدد كاِف من 
المؤسسات التي 

تواكب موجة التغيير

28صدى الموارد البشرية صدى الموارد البشرية 29
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مؤشر غالوب للمرونة بين الموظفين
المملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا

%13%53 %34

%16%54 %30

%15%51 %34

%10%56 %34

المملكة المتحدة

فرنسا

إسبانيا

ألمانيا

مرن
مرن جزئيًا

غير مرن

%44 
%29 
%17 

%61 
%45 
%29 

مرنة

مرنة جزئيًا 

غير مرنة

مرنة

مرنة جزئيًا 

غير مرنة

س / أثق في المستقبل المالي 
لمؤسستي 

نسبة "أوافق تمامًا" في فرنسا، 
وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة

س / أشعر أن مؤسستي في مقدمة 
المنافسة 

نسبة "أوافق تمامًا" في فرنسا، 
وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة
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مسار تحقيق المرونةالمرونة
السرعة والكفاءة

تبسيط جميع المهام والعمليات قدر اإلمكان باستمرار.
استخدام التكنولوجيا لمساعدة الموظفين على إنجاز 

المزيد من األعمال في وقت أقل.
القضاء على البيروقراطية غير الضرورية في عمليات 

اتخاذ القرارات.

•
•

•

تعريف المرونة

امتالك العقلية السليمة لتلبية 
احتياجات العمل بسرعة.

تتوفر األدوات والعمليات 
المناسبة لتلبية احتياجات 

العمل بسرعة.

•

•

حرية التجريب
تحديد المخاطر الضرورية واإلخفاقات المقبولة.

مساعدة كل شخص في المؤسسة على الشعور بأنه 
ينبغي عليه المساهمة في االبتكار.

•
•

التواصل والتعاون
إزالة الحواجز بين الفرق واإلدارات

توفير الفرص لمشاركة األفكار والمعرفة بصورة 
منتظمة.

•
•

ينبغي على 
المؤسسات إدراج 

توقعات الجودة في 
ثقافتها وتعزيز هذه 

التوقعات باستمرار 
في أنظمة تطوير 

األداء
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من الضروري للغاية 
أن يشعر الموظفون 
بقدرتهم على تجربة 

أفكار جديدة دون 
الخوف من الفشل

تتفهم المؤسسات 
المرنة أهمية تحقيق 

االستفادة من القدرات 
اإلبداعية للموظفين 

لتطوير أساليب جديدة 
لمواجهة تحديات 

األعمال

تحتاج المؤسسات 
المرنة إلى قادة 

يتقبلون حقيقة أنهم 
ليس لديهم إجابات 
على جميع األسئلة 

دائمًا ويتمتعون 
بالتواضع لمعرفة 

الجوانب التي ال 
يعرفونها
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%9%61

%29

من الموظفين قالوا إنهم 
يعملون غالبًا مع أشخاص 

يتبعون مديرين مختلفين أكثر 
من عملهم مع أشخاص 

يتبعون نفس المدير

من الموظفين قالوا إنهم 
يعملون بالتساوي مع 

أشخاص يتبعون نفس المدير 
ومديرين مختلفين.

من الموظفين أكدوا أنهم 
يعملون غالبًا مع أشخاص 

يتبعون نفس المدير أكثر من 
عملهم مع أشخاص يتبعون 

مديرين مختلفين

%16

%28

%56
غير مرنة

مرنة جزئيًا

مرنة

يعملون بالتساوي مع 
أشخاص يتبعون نفس 

المدير وأشخاص 
يتبعون مديرين 

مختلفين

%12

%31

%57

مرنة

مرنة جزئيًا

غير مرنة

يعملون غالبًا مع 
أشخاص يتبعون مديرين 

مختلفين

%13

%36

%52

مرنة

مرنة جزئيًا

غير مرنة

يعملون غالبًا مع 
أشخاص يتبعون نفس 

المدير
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%51

%33%21

من الموظفين يرون أن 
مؤسساتهم مرنة.

من الموظفين يرون أن 
مؤسساتهم مرنة جزئيًا.

من الموظفين يرون أن 
مؤسساتهم غير مرنة.

من مميزات 
المؤسسات المرنة 

قدرتها على منح 
موظفيها اإلحساس 

بالتفاؤل حيال قدرتها 
على البقاء واالزدهار 

في ظل ظروف السوق 
المضطربة
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%9

%91

مرنة جزئيًا

غير مرنة

تحقيق 0 من 
أصل 8 محاور

%3

%35

%62

مرنة

مرنة جزئيًا

غير مرنة

تحقيق 1 أو 2 من 
أصل 8 محاور

%16

%40

%44

مرنة

مرنة جزئيًا

غير مرنة

تحقيق 3 من 
أصل 8 محاور

%30

%46

%25

مرنة

مرنة جزئيًا

غير مرنة

تحقيق 5 من 
أصل 8 محاور

%71

%18

%12

مرنة

مرنة جزئيًا

غير مرنة

تحقيق 7 من 
أصل 8 محاور
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يتلقى الموظفون في 
المؤسسات المرنة 

تعليقات من مديريهم 
بصورة أكثر انتظامًا 

من نظرائهم في 
المؤسسات غير المرنة

%37

%17

%29

%17

%36

%17

يوميًا أو أقل في األسبوع سنويًا أو أقل

الموظفون الذين 
يعتبرون أن 

مؤسساتهم غير مرنة

الموظفون الذين 
يعتبرون أن 

مؤسساتهم مرنة جزئيًا

الموظفون الذين 
يعتبرون أن 

مؤسساتهم مرنة




