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الملخص
اعتماداً على االختالفات الجيلية واالرتباط الوظيفي ،يتناول هذا البحث سوابق االرتباط بالعمل والنتائج المنبثقة عنه في سياق اإلمارات العربية
المتحدة واألنتماء الجيلي .حيث أشارت االحصائيات أنه بحلول عام  ،2015ضم سوق العمل في دولة اإلمارات  %45من األفراد ولدوا بين
عامي  1980و ،1999والمعروف باسم جيل األلفية .بينما قليلة هي المعلومات المتوفرة عن االختالفات بين األجيال في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باالرتباط الوظيفي بالنسبة لجيل األلفية .بعد مراجعة البحوث والمعلومات المتوفرة في سياق
االختالفات الجيلية تم تحديد أربعة سوابق  /أسس مؤسسية رئيسية بارزة ،وهي :خصائص الوظيفة( :التغذية الراجعة عن األداء واالستقاللية
الوظيفية) ،والمكافآت ،والمسؤولية االجتماعية المؤسسية والتوازن بين الحياة والعمل .كما تم تحديد أربعة عواقب/نتائج لالندماج الوظيفي في
إطار المؤسسات ،وهي :الوالء المؤسسي ،سلوك المواطنة المؤسسية والنية لمغادرة المنظمة ،والتي سيتم تقييمها فيما يتعلق باالنتماء الجيلي
واالختالفات الجيلية المنبثقة منها .بناءاً على ذلك أشارت نتائج الدراسة الحالية أن جميع السوابق المؤسسية و العواقب التي تم تحديدها ترتبط
طرديا َ مع االرتباط بالعمل في سياق دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،باستثناء التوازن بين العمل و الحياة (باإلضافة إلى نية مغادرة المنظمة
و التي من المتوقع ان تتناسب عكسيا ً مع االرتباط الوظيفي) .عالوة على ذلك  ،أوضحت الدراسة الحالية أن عامل االنتماء الجيلي أدار إثنين
فقط من العالقات المحددة و هي تلك المتعلقة بالسلوك المواطنة االمؤسسية ونية للمغادرة ،مع كون الصلة أقوى لمواليد ما قبل العام 1965
(طفرة المواليد) بالمقارنة مع األجيال المتتالية (جيل األلفية و الذي يسبقة).
كخالصة ،تساهم هذه الدراسة إلى سياق االرتباط الوظيفي واالختالفات بين األجيال بعدة طرق .أوالً من حيث دراسة تأثير السوابق المؤسسية
المحددة على االرتباط بالعمل و النتائج المنبثقة منها في سياق ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة .ثانيا ً فإنها تفحص أثر األنتماء الجيلي على
السوابق والعواقب المحددة .وأخيراً ،فإنها تفحص االرتباط بالعمل في القوى العاملة اإلمارات العربية المتحدة من كال المنظورين :الديموغرافي
واالجتماعي االقتصادي .حيث أنه في في ضوء تلك النتائج تمت التوصية بمزيد من االهتمام للفروقات الفردية والثقافة المؤسسة بدال من
تبني و تعديل السياسات و الممارسات القائمة في الموارد البشرية لغرض االختالفات الجيلية.

كلمات البحث الرئيسية :األختالفات الجيلية ،اإلرتباط الوظيفي  ،جيل األلفية ،السوابق المؤسسية لإلربتاط الوظيفي  ،النتائج المؤسسية
لإلرتباط الوظيفي  ،سوق العمل اإلماراتي ،ثقاقة مجتمع دولة اإلمارات ،ممارسات الموراد البشرية.

