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 ؟ ب العملجیل األلفیة وأصحاھل من الممكن إنقاذ العالقة بین 

 لدیھاأفضل المواھب  خسارةخطر الشركات  تواجھ :دیلویت العالمي السنوي ستطالعإ
 

 .2020بحلول عام  التي یعملون فیھا لشركاتافي ترك  رغبتھماأللفیة عن  جیل ثلثاأعرب  •
ي مكان العمل، والشعور القیادیة، والمرونة ف ھمفرص تنمیة مھاراتالتي یعملون فیھا مرتبط ب شركاتللوالء جیل األلفیة إن  •

 .فحسب الربح ولیسھدف تحقیق ب
تتعارض مع  اً مھام %49رفض ی، بینما یاتھا على مبادئھمأو سلوك ھاقیمات ال تنطبق شرك لدىبالعمل لن یفكروا  %56؛  •

 .أخالقھمأو  قیمھم
 

 نتماء لدىالوالء واإل الشركات حسّ  ضرورة أن تعّززالسنوي الخامس عن جیل األلفیة  دیلویتستطالع إكشف  – 2016ینایر  24
استطالع دیلویت في ھذا السیاق، والذي شارك ویشیر  العاملة. قواھانسبة كبیرة من  وإال فستواجھ خطر خسارةجیل األلفیة  موظفیھا من

 األلفیة جیل من %44 أنّ إلى ، 2015 من العام دولة خالل شھري سبتمبر وأكتوبر 29لفیة من شخص من جیل األ 7700 يحوال فیھ
% منھم ترك عملھم 66 كما یتوقع، الفرصةلھم  تأتیحإذا ما  العامین المقبلین خالل حالیاً  فیھایعملون  تيال اتشركالیتوقعون أن یتركوا 
 . 2020الحالي بحلول العام 

وشعورھم القیادیة  ھمبشأن عدم تنمیة مھارات ھممخاوفین یفكرون في تغییرات وظیفیة على المدى القریب عن وقد أعرب األشخاص الذ
ختالف ، واإلفي العمل ، والمرونةالشخصیة والحیاة المھنیة الحیاة بین كالتوازنأھم مسائل  غیر أنفي كثیر من األحیان.  إھمالھم یتمنھ بأ

جیل األلفیة في جمیع مراحل إذ أن القیم المھنیة والشخصیة ھي التي تسّیر على ما یبدو . لوكیاتھموسحول قیم العمل تؤثر في آرائھم 
، والقرارات التي یتخذونھا اعلى استعداد لقبولھ والمھام التي ھم، الذین یختارونأصحاب العمل  في بوضوح ویتجلى ذلك ؛حیاتھم المھنیة

 تصوراتھم من حدة اوخففقد في المجتمع و الشركات رإلى دویجابیة في النظر بإ یستمرونأنھم في حین و. أكثر أھمیةأدوار  مع تولیھم
الشركات رّكز في أن ت رغبیجیل األلفیة ال یزال السابقة،  ستطالعیةاإلالدراسات بالمقارنة مع افع الشركات وأخالقیاتھا وبشأن دالسلبیة 

 ألرباح.أھمیة أقل لیالء إومقابل ، ف الشركةاھدأومنتجات، وال)، ككل مجتمعوال ،والعمالء ،(الموظفین األشخاصاحتیاجات على أكثر 

 أھمیةیولي جیل األلفیة "رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: فاھوم، الفي ھذا اإلطار، علّق عمر 
على الصعید  ھمتطور فرصو ھمقیمببذلك ملتزمین ، تحققھا الشركةنجازات المالیة التي اإلمن لشركة التي یعملون فیھا أكبر ألھداف ا

نسبة كبیرة  خسارةخطر  شركاتھم تواجھسوف فوإال ھذه األولویات، أن یبینوا التزامھم ب ھذه الشركات قادةعلى یتوجب لذلك،  المھني.
 تلبیة من معرفة كیفیة العمل أصحاب مّكن ت خارطة طریقب الشركاتاأللفیة  د جیلزوّ قد لحسن الحظ، ومن القوى العاملة لدیھا. 

 ".ةالمھنیتنمیة مھاراتھم و الموظفینرضا  لضمان احتیاجاتھم

 كسب والء جیل األلفیة
 المؤسسات التي یعملون لدیھا تشاركھمأن  10 من أصلسبعة ویرى ؛ لقیمھم قیم مماثلةیتمتعون بعمل  عن أصحابجیل األلفیة یبحث 
 ھؤالء المھنیین الشباب. استبقاءتھدف إلى  التي للشركات ةإجابینقطة یشكل ، مما الشخصیة قیمھم

 فيالذین یرغبون  األلفیة جیللجذب واستبقاء أساسیة وھي مسألة ف أعمالھا اھدأعلى الشركات أن تبذل جھودھا في التركیز على كذلك، 
یجابي على اإل ذات التأثیرر السلع والخدمات وفوت ،خلق فرص عملتو مداخیلھمو ھمعلى تحسین مھارات عملت مؤسسات لصالحالعمل 

ھذه تركیزھا لتلبیة  صبّ تغالباً ما  الشركاتغیر أنھم یشعرون أن ، النموالربح وحاجة الشركات إلى باأللفیة  ویعترف جیلحیاة الناس. 
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التي  تلكعلى المدى الطویل في حین أن أن الشركات التي تھتم في تعزیز ھدفھا تتمتع بفرص نجاح أكبر  جیل األلفیة یعتبركما األھداف. 
 معرضة للخطر.ھدف تفتقر إلى 

فرص  یقومون بتوفیرسفي استبقاء موظفي جیل األلفیة ھم أولئك الذین نجحون یس  الذینفإن أصحاب العمل ، الستطالع دیلویت ووفقاً 
؛ الشخصیة والحیاة المھنیة الحیاة بینالتوازن  وتشجیع ؛جیل األلفیةتوفیر المرشدین لموظفیھم من و ؛لموظفیھم لتنمیة المھارات القیادیة

السیطرة على  أكبر من اَ حیز ومنحھم ؛ نتاجیةأكبر قدر من اإللھم تحقیق  إطار یسمحفي  بالعملاأللفیة  لجیل المرونة التي تسمح وتوفیر
 .تكاملوالالقي، صل المفتوح، والسلوك األخواالتي تشجع وتكافئ الت الممارساتوتعزیز  ؛حیاتھم المھنیة

 القیم تقلیدیة وأقل مساومة
 رفیعةالوصول إلى مراكز  وأ تحقیق الشھرة، في رغبة محدودةاأللفیة  جیللدى  أن كشف استطالع دیلویت، السائد عتقادلإل خالفاً 

 فھم ،تقلیدیة إلى حد ما التي عّبر عنھاشخصیة الجیل األلفیة  أھدافكانت  ذلك، عوضاً عنكبیرة. ال الثروات جمع حتى أو ،اجتماعیا
ما  بادخار لھمسمح ی الذيالمالي  ستقرارحیاتھم، ویبحثون عن اإلشریك  العثور علىفي ویرغبون یریدون امتالك منازل خاصة بھم، 

لعالم ا في و / أو الشركات التي یعملون فیھانجاح في الطموح لتقدیم مساھمات إیجابیة  ویحتل أیضاً  تقاعد مریح.تأمین یكفي من المال ل
 .مرتبة عالیة في االستطالع

 
الشخصیة " المرتبة  قیمي / أخالقي"احتل العمل،  عملیة صنع قراراتھم فيعلى  مختلفةعوامل  مستوى تأثیر ذكر معندما طلب منھو

عتراض والتشبث اإلھم على بقدرت ، بما فیھم الذین یتولون مناصب قیادیة عالیة،جیل األلفیةأفراد معظم باإلضافة إلى ذلك، یتمیز األولى. 
القیم  ستكون مرتكزة علىالمستقبل  إلى أن قرارات قادةیشیر  مما ،الشخصیة مقیمھالقیام بشيء یتعارض مع  مطلب منھیعندما  بقناعتھم

 الشركات التي یعملون فیھا. تحقیق أھداف  بقدر ما تكون مرتكزة علىالشخصیة 

من خالل القیام بكافة المھام التي  العمل أصحابعالقات طویلة األمد مع  إلقامة في الماضي العدید من المھنیین لقد سعى"وأشار الفاھوم: 
 الیوموھم . الشركة التي یعملون فیھالوضع قیمھم الشخصیة قبل أھداف  اداً داستعجیل األلفیة أكثر استقاللیة وأكثر إّال أّن  ،تطلب منھم

مما سیؤثر ، مع تقدمھم المھنيقیمھم  مع المحافظة على، مھم بطریقة استبقایةامھ بإدارةكما یقومون وي، تعریف النجاح المھن یعیدون
 في المستقبل." إدارة الشركاتكبیر على كیفیة  بشكل

 
 ضافیة من الدراسة ما یلي:اإلنتائج وتشمل ال
 الحالیة یخططون للبقاء في وظائفھموھم ممن بوظائفھم  رضامن ال مستوى عالٍ عن  عّبرواالذین من جیل األلفیة  %40أفاد  •

 عّبروابلغت نسبة األشخاص الذین فیما . ةالمالیإنجازاتھا ف الشركة أكثر من اھدأتركز على  ھمشركاتأن ، 2020عام البعد 
 على التوالي. %26% و22یخططون لترك وظائفھم في غضون سنتین و استیائھمعن 

مستوى الحالیة خالل السنوات الخمس المقبلة  ھموظائف تركلناشئة الذین یرغبون في األسواق ا في جیل األلفیة نسبة سجلت •
ّ فقد سجلت بعض األسواق نسب ومع ذلك،%. 61% وھو أعلى من المستوى المسجل في األسواق المتطورة والذي بلغ 69  ا

یر إلى أن رغبة جیل األلفیة بتغییر % مما یش71ستثنائیة، مثل المملكة المتحدة حیث بلغت النسبة المذكورة أعاله مستوى إ
 .متعلقة فقط بعوامل اقتصادیةوظائفھم لیست 

 ،2014ثابتة منذ العام ھي نسبة وتأثیر إیجابي على المجتمع.  منھم یعتبر أن الشركات لدیھا %73أشار اإلستطالع إلى أّن  •
نكماش في بعض على الرغم من اإل في المجتمع ثر إیجابيأإحداث  بشأن إمكانیة الشركات جیل األلفیة متفائلمما یظھر أّن 

 .االقتصادات المحلیة واإلقلیمیة
من أولئك الذین یتوقعون أن  71% ، فیما عّبركاملمھاراتھم القیادیة بشكل  أنھ ال تتم تنمیةبجیل األلفیة  من 63% یعتبر •

مھاراتھم  تنمیة تتم بموجبھاعن الطریقة التي  عن عدم رضاھم في العامین المقبلین الشركة التي یعملون لدیھا حالیاً  وایترك
  . 2020% من النسبة المسجلة لدى األفراد الذین یتوقعون  البقاء في وظائفھم الحالیة بعد العام بـ17وھي نسبة أعلى ، القیادیة

 ل على التوجیھوالحصومھاراتھم، نمیة ت، ولعملفي االمزید من الوقت في مناقشة طرق جدیدة  في قضاءجیل األلفیة یرغب  •
 .نتاجیتھم وتحقیق نموھم الشخصيإالالزم لتحسین 

 نتاجیةتحقیق قدر أكبر من اإل قادرون على أنھمیشعرون من أماكن أخرى األلفیة العمل من المنزل أو  جیل % من75 یفضل •
 لقیام بذلك.افقط  43 % ُیسمح حالیاً لـ. مع ذلك، فیھا

 المھني. ھممساربیتحكمون أنھم جیل األلفیة  % من77یشعر  •
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 جیل األلفیةعن دیلویت  استطالعحول 

بلداً في  29شخص من جیل األلفیة یمثلون  7,700ما یقرب  فیھا شاركتستند نتائج البحث على دراسة أجرتھا شركة دیلویت العالمیة 
، وحائزین على شھادة 1982ولدوا بعد عام  وقد حرص اإلستطالع أن یكون كافة المشاركین من جیل األلفیة، أيجمیع أنحاء العالم. 

 من القطاع الخاص.موظف)  100(أكثر من كبیرة  وینتمون بغالبیتھم إلى شركاتجامعیة، ویعملون بدوام كامل، 

 -النھایة  -

 نبذة عن دیلویت

ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة 
ل حول محدودة بضمان ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصی

الكیان القانوني لمجموعة دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان 
 www.deloitte.com/aboutالتالي: 

اریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلد
دولة، تقدم  150في مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ك من خالل حلول فاعلة دیلویت من خالل مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذل
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  لمواجھة التحدیات التي تعترض عملیاتھم. تضم دیلویت

نیة ما یجمع فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھ
ذات جودة عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر 
الفرص المھنیة الممیزة. ویؤمن فریق عمل دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون 

 إلیھا.

 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):بذة عن ن

دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة 
 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  الشرق األوسط ویمتد وجودھا

تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة  وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات
بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰وتضم قرابة 

یجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس على المستوى األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخل ۲۰۱۰عام 
وقد حصلت أیًضا على عدة جوائز في السنوات األخیرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة  .(ITR) "ریفیو

 .استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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