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 2016األلفیة في العام لدى جیل مستوى التفاؤل إستطالع دیلویت: التوتر یھیمن على 

جھودھم بھدف  متعددة الجنسیاتالالشركات  استثمار  تھدیدات كثیرة ویتطلبشھد من عالم یقلق جیل األلفیة  •
 ھا تخفیف

 ارتفاع شكوك المشاركین إزاء تطلعاتھم الشخصیة   •
 عمل الترتیبات بالمرونة في  من یتمتعووالء وثقة  داءمستویات أارتفاع  •

  
 30 من أبناء جیل األلفیة من 8,000حوالي  فیھشارك الذي السادس  استطالع دیلویتنتائج أظھرت  - 7201فبرایر  12

بدءاً من الھجمات اإلرھابیة التي  2016عام الل بھا المستقبل نتیجة لالضطرابات التي حفِ بجیل إلى تزعزع ثقة ھذا الدولة 
تعرضت لھا بعض الدول األوروبیة ومروراً بخروج بریطانیا من االتحاد األوروبي وانتھاًء بنتائج االنتخابات األمریكیة 

وعن قلقھم تضاؤل احتمال تركھم وظائفھم عن  طالعقد أعرب المشاركون في االستوالتي ال تزال تثیر الكثیر من الجدل. 
 . تأثیرھا على األسواق وعلى مستقبلھمصراعات السیاسیة ومن ال

 
) %71توقع أبناء جیل األلفیة في األسواق الناشئة أن یكون وضعھم أفضل من وضع آبائھم من الناحیتین المالیة (وی

وضعھم المالي أفضل من  یكونمنھم فقط أن  %36توقّع  المتقدمة إذخالف نظرائھم في األسواق ب) وذلك %62والنفسیة (
التي  المتقدمةنھم سیكونون أكثر سعادة. وانفردت الوالیات المتحدة لوحدھا بین األسواق أ %31في حین أفاد  وضع آبائھم

یتوقع فیھا أغلب أبناء جیل األلفیة أن یكون وضعھم أفضل من وضع آبائھم؛ بینما لم تظھر ھذه األغلبیة التي تتوقع أنھا 
 . طالعدولة فقط من الدول الثالثین التي شملھا االست 11عادة" من جیل اآلباء سوى في ستكون "أكثر س

 
"یبیّن ھذا العالمیة قائألً: بونیت رینجن، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت  أفادطالع، وفي معرض تعلیقھ على نتائج ھذا االس

ا التغیر المناخي وندرة الموارد شغل ھذ كان، أربع سنوات المخاوف الشخصیة ألبناء جیل األلفیة؛ فقبل كیفیة تحّولالتشاؤم 
ما یؤثر مالشباب  المھنیینأن الجریمة والفساد والحرب والتوترات السیاسیة ترھق عقول  الیوم، بینما نجد الشاغلالجیل 

 على تطلعاتھم الشخصیة والمھنیة." 
 

ة نسبفي العام الماضي، بلغت "فبالبقاء في وظائفھم.  ؤالءھ من رغبة المزید في جزء من قلق أبناء جیل األلفیةوقد یترجم 
بقاء فیھا اللشركات التي یعملون فیھا خالل سنتین وأولئك الذین توقعوا اة بین أولئك الذین توقعوا مغادر % 17الوالء" 

 . %7یباً" ال یتجاوز قر ةمغادرالفرصید أبناء جیل األلفیة الذین یتوقعون " ،ألكثر من خمس سنوات؛ أما في العام الحالي
 

رغبة المشاركین الشعور باألمان في وظائفھم نظراً للمزایا التي یحصلون علیھا في عملھم  طالعتُظھر نتائج االست ذلك،ك
أو  ،القدرة على السفرو ،تعلّم مھارات جدیدة، والعمل في قطاعات مختلفة مثل فرص ،سواء كانوا مستقلین أو استشاریین

حوالي الثلثین من المشاركین الوظیفة بدوام كامل؛ وقد حلّت البطالة في المرتبة الثالثة بین فّضل حیث  –العمل في الخارج 
 مجال للمخاوف الشخصیة التي تم قیاسھا.  18

 
 الشركات التي یعملون فیھا  بفضلإحداث تأثیر 

 
أن التغییر الذي  لعمل والعالم، ولكنھم یشعرونیشعر أبناء جیل األلفیة بمسؤولیتھم تجاه العدید من المسائل في كل من مكان ا

بدعم  " على المستوى المحليومشاكل المجتمع"قضایا  فمشاركتھم في. ھمبالدرجة األولى في مكان عمل یمكنھم إحداثھ یكمن
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وقع ارتدادي والذي یتمتع ب أبناء جیل األلفیةسھم في حس التأثیر اإلیجابي الذي یطمح إلیھ تمن الشركات التي یعملون فیھا، 
 الفرد إلى مكان العمل األوسع إلى المجتمع ككل. بدءاً ب

 
الجدیرة باالھتمام في ومشاكل المجتمع ضایا قعلى فرص للمساھمة في بحصولھم أكثر من نصف أبناء جیل األلفیة یعترف 

وسط، موضحاً: "تبیّن نتائج فاھوم، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت الشرق األالتحدّث عمر  ،ھذا الصددفي أماكن عملھم. و
ینسجم مع الصلة بین مما أعلى، والء ستوى لشركاتھم مأن الذین یحصلون على مثل ھذه الفرص یظھرون  طالعاالست

العام الماضي؛ إال أننا نالحظ أیضاً أن لھذا الشعور بالھدف فوائد شھدناھا في دراسة الوالء وشعور الشركة بالھدف التي 
االجتماعیة / السیاسیة العامة  بلدانھم أوضاعمن أقل تشاؤماً  یكونبفرصة المساھمة فمن حظي ، موظفینالاستبقاء تتجاوز 

 أكثر إیجابیة حول سلوك الشركة." كون وی
 

أبناء جیل األلفیة إنھم ینوون البقاء لفترة أطول لدى الشركات التي تنخرط في القضایا االجتماعیة مثل  قولبشكل عام، ی
وھذه المسائل االجتماعیة واالقتصادیة التي تنخرط بھا شركاتھم ستشعر ھؤالء بالتفاؤل طالة والرعایة الصحیة؛ التعلیم والب

 بشأن تقدّم بلدانھم. أكثر 
 

یرى عدد أكبر من  ،ویستمر تحّسن مواقف أبناء جیل األلفیة بخصوص الشركات عموماً؛ فللعام الثالث على التوالي
عدد أقل في حین یشعر  ،الشركات تتصرف بطریقة أخالقیة وقادتھا ملتزمون بتحسین المجتمع أنشاركین في االستطالع الم

 أن الشركات تركز على األرباح بشكل صرف وترتب األولویات على جداول أعمالھا مع إعطاء القلیل من االھتمام للمجتمع. 
 

یات أحدثت تأثیراً إیجابیاً على الصعوبات التي متعددة الجنسالن الشركات أستطلع مستة من بین كل عشرة في حین أّكد و
  أن توظف جھوداً أكثر في ھذا السیاق.لشركات الكبیرة ل ھ یمكنإال أنھم یعتقدون أن ھامة، یعتبرھا أبناء جیل األلفیة مخاوفھ

 
من الضروري  یمكن ال بل، واتنذار لقادة الشركات والحكوماإلأحداث العام الماضي جرس شكلت وأضاف رینجن قائالً: "

في أفضل وضعیة لمعالجة ونحن لمجتمع. تفعیل نشاطھ في امجتمع األعمال أن یعالج تشاؤم أبناء جیل األلفیة من خالل ل
 لجمیع." یعود بالفائدة على اخلق اقتصاد  العمل بفاعلیة بھدفو ،كل المجتمع األكثر تعقیداً االعدید من مش

 
 الموظفین ستبقاء تحّسن مستوى األداء وافي دوام العمل المرونة 

 
ممن یعتبر أن  %39أن شركاتھم توفر نسبة مرونة ضئیلة في العمل، مقابل من أبناء جیل األلفیة  %84 فیدشكل عام، یب

 شعور تعزیزوبیئة عمل مرنة للغایة. وھم یعتقدون أن ترتیبات العمل المرنة تساعد على زیادة اإلنتاجیة شركاتھم توفر 
 مستوى رفاھیتھم وصحتھم وسعادتھم الشخصیة.  من في الوقت نفسھوتزید  الموظفین لدى نتماءاال

 
یعتقدون أن لممارسات العمل المرنة تأثیراً أعلى وھم والء العالیة بنسبة  المرونةذات ي الشركات كذلك یتمتع العاملون ف

ثالثة أرباع كما یفید ة مع العاملین في شركات أكثر قیوداً. مقارنبنسبة تتعدى االثنین والنصف  إیجابیاً على األداء المالي
بأنھم یحظون  %78بینما یشعر ، نھم على ثقة بأن زمالءھم یحترمون ذلكأالذین توفرت لھم فرص عمل مرنة ستطلعین الم

 بثقة مدرائھم المباشرین. 
 
 

 ما یلي:  من نتائج االستطالع اإلضافیة
 

 -وھي استبدال الوظائف البشریة بالتقنیات االلكترونیة  - ال شك في أن األتمتة األتمتة تخلق تھدیدات وفرصاً. •
أن الحاجة  %44 ویعتقد أنھا تعّرض وظائفھم للخطر؛المستطلعین من  %40إذ یرى  - التوترتسبّب بعض 

 صبحأأن مكان العمل  %53یرى األغلبیة أنھم سیضطرون للتدّرب مجدداً؛ وفي حین تعتقد لمھاراتھم ستقّل؛ 
وخاصةً أولئك  – المستطلعین. بصورة معاكسة، یرى العدید من والعنصر البشري یفتقر الى اللمسة الشخصیة

خلقھا فرص نشطة خّالقة أو ذات قیمة مضافة إلى جانب أأن األتمتة توفر  –المطلعین أكثر على األتمتة ومنافعھا
 تعلّم مھارات جدیدة. ل

القادة الذین ال یؤید المستطلعون بشكل عام،  تعاد عن التغیر المفاجئ الجذري.البحث عن الوضوح في التعامل واالب •
یأخذون مواقف مثیرة للجدل أو مسبّبة للخالف والشقاق أو یسعون إلى تحول جذري بدالً من التغییر التدریجي. 

  للصراحة والوضوح من قبل مدرائھم وشركاتھم.وھم أیضاً أكثر ارتیاحاً 
فیما یتعلق بمعالجة الصعوبات التي یواجھھا المجتمع، ینقسم أبناء  بین الشركات والحكومات.شكوك حول التعاون  •

) وأولئك %49جید ( أمرالشركات والحكومات التعاون بین جیل األلفیة بالتساوي بین أولئك الذین یعتقدون أن 



 
 

المستفید ھم ن / المجتمع المواطنی ستطلعین أنفقط من الم %27 كذلك، یعتبر ).%48ذلك ( یحبذون الذین ال
 الشركات والحكومات.  التعاون بین األساسي من

إلى جیل ما (أي  Zعموماً حول الجیل  ةیجابیاإلیمیل أبناء جیل األلفیة إلى  محّط ترحیب. Zإبداع ومھارات الجیل  •
ارات عالیة في تقنیة سنة حالیاً) حیث یعتقدون أن ھذه الفئة تمتلك مھ 18الذین ال یزید عمرھم عن بعد األلفیة و

المعلومات باإلضافة إلى القدرة على التفكیر بطریقة إبداعیة. ویعتقد ستة من بین كل عشرة أشخاص ینتمون إلى 
تأثیر إیجابي مع ازدیاد تواجدھم في مكان العمل؛ ومستوى ھذا االعتقاد  Zجیل األلفیة أنھ سیكون ألبناء الجیل 

 ). %52( المتقدمةارنة مع األسواق ) مق%70أعلى في األسواق الناشئة (
 
 

 دیلویت حول أبناء جیل األلفیة  استطالعنبذة عن 
شخص من أبناء  8,000لحوالي  2016سبتمبر  العالمیة في شھرتعتمد نتائج البحث على دراسة أجرتھا شركة دیلویت 

في مرحلة التطویع تم التأكد من أن جمیع  دولة من مختلف أنحاء العالم. ومن خالل أسئلة "الغربلة" 30جیل األلفیة یمثلون 
وقد حصلوا على شھادة جامعیة ویشغلون وظیفة بدوام كامل  1982المجیبین ینتمون إلى جیل األلفیة أي ولدوا بعد عام 

 موظف).  100ویعمل أغلبھم في شركات خاصة كبیرة (ال یقّل عدد موظفیھا عن 
  
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

"ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة ُيستخَدم إسم 
بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 

ة و��كاتها ا��عضاء، على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدود
 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من القطاعين العام والخاص 

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
. المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  ما يجمع
على دعم بيئة داخلية من التعلم  نحرص لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

�ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية ديلويت أند توش (ال�
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠المالية وتضم قرابة والمشورة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
لت أيًضا على عدة جوائز في السنوات وقد حص .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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