
من قادة الموارد البشرية في دولة اإلمارات يعملون على 
استكشاف تطبيق تطوير التفكير القائم على التصميم 
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من المدراء التنفيذين للموارد البشرية  في دولة اإلمارات 
يشعرون أن تكوين القوى العاملة يعد من األولويات 

الرئيسية (مقارنة بـ ٨٧٪ على مستوى العالم).

من المدراء التنفيذين للموارد البشرية في دولة اإلمارات 
يشعرون بأنهم على أهبة االستعداد إلدارة التغيير في تكوين 

القوى العاملة ( مقارنة بـ ٤٨٪ على مستوى العالم).

من المشاركين في االستطالع في دولة اإلمارات (٥٨٪ على 
مستوى العالم) يشعرون أن القادة تشارك في المبادرات 

المجتمعية والتنموية لتحسين مهارات الموظفين.

ممن شملهم االستطالع في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة يعتزمون مواءمة ثقافة 

مؤسستهم مع أهدافها. 

من المستطلعين في دولة اإلمارات (٦٦٪ على مستوى 
العالم) يشعرون أن الموارد البشرية تسهم، وبشكل كبير 

جداً، في ترسيخ الثقافة الصحيحة.

من المدراء التنفيذين للموارد البشرية في دولة اإلمارات 
يعتقدون أن وظيفتهم هي األكثر كفاءة في استخدام 

البيانات والتحليالت لتحديد تأثير اتجاهات سوق العمل. 
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