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 الثورة الصناعیة الرابعةعدم استعدادھم ثقة جیل األلفیة بالشركات و دیلویت: تراجع حاد في
 

 الوالء والثقة بالشركاتنسبة تراجعاً في  الذي یلي األلفیة Zل یجیل األلفیة والجیظھر  •
غیر المنتظم  من ضروریات استبقاء الموظفین في ظل تنامي االقتصادالتنوع والمرونة یعدّ مع تراجع مستویات الوالء،  •

 gig economy وغیر المرتبط بعقد تقلیدي
طلبون یو الرابعة الصناعیة الثورةالمتأتیة من بعدم االستعداد للتغییرات  األلفیة جیل الذي یلي Zل یجیل األلفیة والجیشعر  •

 .تطویر المھارات المطلوبة للنجاحشركات لال مساعدة قادة
 
 

بعد التغییرات ، والذي یلیھ  Zیلجیل األلفیة والج دیلویت السنوي السابع حول األلفیة أن ستطالعیفید ا - 2018 ایار 92
ھ في إحداثعلى لشركات االي التغییر اإلیجابي التي تعمد تطلعان ی ،الماضي  التي شھدھا العام الجیوسیاسیة واالجتماعیة الھامة

شیر التقریر إلى عدم ارتیاح كما وی التي بدأ بعض القادة بمعالجتھا. االجتماعیةالمسائل  خاصبشكل عالم على مختلفة األصعدة وال
دولة، باإلضافة إلى ما  36فرداً من جیل األلفیة في  10455نتائج االستطالع الذي شمل وفقاً لجیل األلفیة عموماً بدوافع الشركات، 

 .دخلوا سوق العمل مؤخراً في ستة دول شملھا االستطالع Zفرداً من الجیل  1850رب من أظھرتھ آراء ما یق
 

ً لما اشار إلیھ  استطالعا كذلك أفاد استطالع ھذا العام إلى انخفاض ثقة جیل األلفیة بتأثیر الشركات اإلیجابي على المجتمع خالفا
ً في تحسین المجتمعأن الشركات  -من النصف أقلّ  أي -بناء جیل األلفیةمن أ %48بحیث أفاد . دیلویت السابقان  تلعب دوراً ھاما

 العام الماضي. %62مقابل  قادتھا ملتزمون بتحسین المجتمعأن منھم  %47كما أفاد ، 2017في العام  % 65مقابل 
 

ُ وقد أظھرت السنوات الست الماضیة تناغم من  في تحسین المجتمع ودور الشركاتمن ناحیة،  Zجیل والبین جیل األلفیة  اً كبیر ا
بل یتعدى ذلك إلى الجھود التي توظفھا أدائھا المالي، ال یقاس فقط ب أن نجاح الشركات الجیلین منیعتقد كل حیث ، ناحیة أخرى

لمجتمع والبیئة. على اخلق فرص العمل، واالبتكار، وتعزیز حیاة الموظفین ومسیرتھم الوظیفیة، وإحداث تأثیر إیجابي ل الشركات
ى سؤالھم عن أولویات شركاتھم الحالیة، أشاروا إلى زیادة األرباح، وتفعیل الكفاءة، وإنتاج أو بیع السلع والخدمات، ثالثة ولد

مسائل ینبغي أن تحظى بأقل نسبة اھتمام ممكن. كما أنھم، ورغم إدراكھم ألھمیة زیادة الشركات ألرباحھا بھدف تحقیق األولویات 
 ھاباإلضافةً إلى أدا ھافیة، إال أنھم یشددون على ضرورة شروع الشركات في تحقیق توازن أشمل ألھدافالتي یصبو إلیھا جیل األل

 .المالي
 

التنفیذي في دیلویت الشرق األوسط قائالً: " تشیر نتائج استطالع ھذا العام إلى أن  رئیسح عمر الفاھوم، الفي ھذا السیاق، صرّ 
 Zنظرة جیل األلفیة والجیل ى علجیوسیاسیة السریعة التي شھدھا العام الماضي قد أثّرت التغیرات االجتماعیة والتكنولوجیة وال

یشكل ذلك جرس إنذار لقادة الشركات في كل مكان، حیث یشعر ھذان الجیالن بأن قادة الشركات في الشرق األوسط  .الشركاتب
ً لربما ركزوا على أھمیة تحقیق أجنداتھم من دون إیالء المجتم تخبرنا ھذه كما وأو مساھمة ذات قیمة. كافیة ولویة أع وعالمیا

ً على المجتمعات وأن تركز على مسائل التنوع المسائل التي من شأنھا تحتاج إلى تحدید  لشركاتالدراسة أن ا أن تؤثر إیجابیا
ب ثقة ووالء موظفیھا من ، إذا كانت ترغب في كسودعم المجتمع والمرونة في أماكن العملتعزیز شعور االنتماء لدى الموظفین و

 ."Zجیل األلفیة والجیل 
 

 الثقة فرصة لقادة الشركاتانخفاض 
 

ولدى استطالع جیل األلفیة حول تأثیر بشكل ملحوظ. بالقادة السیاسیین والشركات بجیل األلفیة  ض ثقةاانخفشھد ھذا العام 
منظمات غیر الحكومیة / المنظمات غیر الربحیة وقادة الشركات بما في ذلك قادة ال -مجموعات معینة إیجابیاً أو سلبیاً على المجتمع
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منھم  ٪71(مقابل نفي على المجتمع منھم فقط یعتقد بأن للسیاسیین تأثیراً إیجابیاً  ٪19تظھر النتائج أن  -والقادة الدینیین والسیاسیین
 .لذلك)

 
في المجتمع. كذلك، یفید ثالثة أرباع جیل  فعليّ  إیجابي ییرعلى إحداث تغ قادرة من جیل األلفیة أن الشركات ٪44بالمقابل، یعتقد 

القدرة على التصدي للتحدیات االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة التي تواجھ المجتمع. تتمتع باأللفیة أن الشركات المتعددة الجنسیات 
 .دة األرباح في آن واحدإلى ضرورة التزام الشركات بتحسین المجتمع وخلق فرص عمل وزیا تشیر ھذه النتائجكل 

 
من ضروریات استبقاء  في أماكن العمل تعزیز شعور االنتماء لدى الموظفین والمرونةوالتنوع  ؛مستویات الوالء خفاضان

 الموظفین
من جیل األلفیة ترك وظائفھم في غضون عامین، بینما  % 43تراجعت مستویات الوالء عما كانت علیھ قبل عامین، حیث یتوقع 

نقطة، أي بزیادة سبع نقاط مئویة عما كانت علیھ في  15منھم فقط البقاء أكثر من خمس سنوات. تمثل ھاتان النسبتان  % 28یتوقع 
منھم االقتصاد  ٪62العام السابق. كذلك، یتوقع قسم من جیل األلفیة ترك وظیفتھم الحالیة طواعیة خالل العامین المقبلین، كما یعتبر 

انخفاض أو "اقتصاد العربة" بدیالً عملیًا للعمل بدوام كامل، ناھیك عن  gig economyبط بعقد تقلیدي غیر المنتظم وغیر المرت
ما تسنى منھم عن استعدادھم لترك وظائفھم الحالیة في غضون عامین إذا  ٪61، حیث صّرح Zوالء الموظفین الناشئین من الجیل 

 لھم ذلك.
 

تعزیز شعور االنتماء أھمیة  على Zفي ھذا الصدد، یشدد كل من جیل األلفیة والجیل  استبقاءھم؟من لشركات ستتمكن اوعلیھ، كیف 
الشعور طرق التفكیر المختلفة. وفي حین تستقطب األجور والثقافة اھتمام ھذین الجیلین، إال أن عوامل التنوع وتقبل واالحترام و

الستبقاء تخلق فرصة أكبر ، وZعلى سعادة جیل األلفیة والجیل أساسیة للمحافظة تعتبر  في أماكن العمل المرونةتوفر والنتماء با
ُمْستَطلعین من جیل لاكما أن بعض خمس سنوات أو أكثر في شركات تتمتع بتنوع قواھا العاملة وفرق إدارتھا العلیا. الموظفین 

مرونة أكبر في توفر نسبة عن  %55د أفاوقت البقاء في شركاتھم الحالیة لمدة ال تقل عن خمس سنوات، في  ینوي Zاأللفیة والجیل 
ً  دوام العملو العمل أماكن   .مقارنة بالسنوات الثالث الماضیة حالیا

 
 لھا  Zوعدم استعداد جیل األلفیة والجیل  الثورة الصناعیة الرابعة

الحالي لألتمتة  تجاهاالوھي ( الثورة الصناعیة الرابعةالتحول الجذري الذي یشھده سوق العمل مع  Zجیل األلفیة والجیل  یدرك
، والتي ستمكن )الحوسبة السحابیةو ءإنترنت األشیا وتبادل البیانات في تقنیات التصنیع بما في ذلك األنظمة اإللكترونیة الفیزیائیة،

أبناء ھذا الجیل من التحرر من األنشطة الروتینیة والتركیز بالمقابل على عمل أكثر إبداًعا. مع ذلك، فإن العدید منھم ال یشعر 
من الذین  %32من المستطلعین من جیل األلفیة و %17استطالع دیلویت إلى أن یشیر إذ . الثورة الصناعیة الرابعةباالرتیاح إزاء 

في إطار على نطاق واسع، یخشون استبدال كافة أو بعض وظائفھم  الثورة الصناعیة الرابعةدم تقنیات یعملون في شركات تستخ
یشعرون بأن لدیھم  Zمن العاملین من جیل  10من  3أفراد من جیل األلفیة، و 10من  4. كما أن أقل من الثورة الصناعیة الرابعة

والنجاح في  الثورة الصناعیة الرابعة مواكبةلالتي یعملون فیھا إلعدادھم  المھارات الضروریة للنجاح، ویتوقعون مساھمة الشركات
 .ھذا العصر الجدید

 
بشكل خاص إلى صقل كفاءاتھم  Zناء الجیل من أب یسعى المھنیونوعن إرشادات تتعدى المعرفة التقنیة،  ونیبحثكما وأنھم 

إال أن الشركات ال تستجیب . والنزاھةحترام والتحلي باال الثقة، وكیفیة التعامل مع اآلخرین،شخصیة بمھارات على غرار ال
بأن قادة الشركات یساعدونھم  Zمن الجیل  %42فقط من جیل األلفیة و %36أفاد  حیثحسبما یفیدون،  كافة الحتیاجاتھم التنمویة

 .واالستعداد لھا الثورة الصناعیة الرابعةبعلى فھم التغییرات المرتبطة 
 

مستویات  ھب، الشریكة المسؤولة عن إدارة المواھب والتواصل في دیلویت الشرق األوسط، قائلة: "تظھروتوضح رنا غندور سل
الوالء المتقلبة فرصة فریدة للشركات لمضاعفة قدرتھا في جذب المواھب واستبقائھا، ویتعین على الشركات االستماع إلى آراء 

، وتسلیط الضوء من جدید على التعلم الثورة الصناعیة الرابعةواھب في إطار جیل األلفیة، وإعادة تصور النھج المتبع في إدارة الم
 " .والتطویر لمساعدة الجمیع على االرتقاء في حیاتھم المھنیة طوال حیاتھم

 
 نبذة عن استطالع دیلویت حول أبناء جیل األلفیة

أجرتھا دولة. وقد شملت الدراسة التي  36وا في من جیل األلفیة الذین استطلع 10455إلى وجھات نظر  2018یستند تقریر العام 
لدیھم شھادات  ممن، وھم یمثلون مجموعة محددة من ھذا الجیل 1994ودیسمبر  1983أولئك الذین ولدوا ما بین ینایر دیلویت 

لذي یتبوؤون جامعیة، ویشغلون وظیفة بدوام كامل، ویعمل أغلبھم في شركات خاصة كبیرة. وقد ازداد عدد أبناء جیل األلفیة ا
 .مناصب علیا تمكنھم من التأثیر على كیفیة تعامل شركاتھم مع تحدیات المجتمع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 
 

 
 في أسترالیا وكندا والصین والھند والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة، Zمن أبناء الجیل  1844ات یتضمن ھذا التقریر أیًضا إیجاب

ً أو حصلوا على درجة ، وجمیع1999ودیسمبر  1995ینایر الذین ولدوا ما بین  ھم ما یزالون على مقاعد الدراسة حالیا
 ).%21) أو بدوام جزئي (%16البكالوریوس/ أو الدرجات الجامعیة العلیا، ویعمل أكثر من ثلثھم إما بدوام كامل (

 
 الرابطالتقریر بالكامل، یمكنكم الرجوع الى: على  لالطالع

 - انتھى -
 

 دیلویت عن نبذة
 

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على كترونياالل موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول

 www.deloitte.com/about :التالي
 

 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على ركاتش خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على ةمبنی ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة یةبالمسؤول دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد ستشاریةاال المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة المراسیمو للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل رةمباش تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب يف التمیز
 

 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 

 االشتراك إلغاء
 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
mailto:nelhassan@deloitte.com?subject=Unsubscribe

