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المعمنة عبر المنصات اإللكترونية لمؤسسات التعميم العالي
"الهوية الثقافية ُ
دراسة مقارنة عمى جامعتي الشارقة واألمريكية في اإلمارات"
إنجي خميل



تمهيد:
تمث للل مؤسس للات التعم لليم الع للالي وا ل ل ة م للن المؤسس للات الخ مي للة العامم للة ف للي بيت للة ت للز ا تنافس لليتيا
وتعقي ىا يوما بع يوم؛ ذلك أن الجامعات ال تسعى فقط إلى تطوير خ ماتيا وبرامجيا األكا يمية بملا يمبلي

اال تياجات التعميمية لممجتمعات الم مية أو ال ولية التي تعمل بيا (Hemsley-Brown & Oplatka,

) ،)1(2006بللل إنيلا فللي الو للت نتسللو تعمللل عمللى تنتيللذ سياسللات تنظيميللة ر للي ة تسللاع فللي اإل ارة التعالللة

لممؤسسة ).)2((Wæraas & Solbakk, 2009

و أ ى تبني النماذج ال يثة في إ ارة وتمويل مؤسسات التعميم العالي ،إلى جانب نملو الممارسلات
اإل ارية القاتمة عمى مبا يء ريا ة األعمال ،وم اولة تمبية المتطمبات العالمية لتقييم الجامعلات ،إللى زيلا ة

الت ل يات التلي تواجييللا؛ ممللا أ ى إلللى زيللا ة اىتمللام المؤسسللات األكا يميللة ببنللاء العت للات مل مجموعللات

المصالح ).)3((Bleiklie & Kogan, 2007
()4

أ للار )(Choi, 2011

إلللى أن المؤسسللات عمللى تنوعيللا تسللعى إلللى إ ارة العت للات م ل جماىيرىللا

بي ف بناء ورعاية ىويتيا االجتماعية والثقافيلة واال تصلا ية والسياسلية؛ وبالتلالي ال يمكلن أن تتصلف رسلاتميا
االتصالية بال يا ية ،ولكنيا رساتل اتصالية مقصو ة يلتم ن لرىا عبلر القنلوات التنظيميلة المختمتلة لمتعبيلر علن
وجيات نظر المؤسسة و يميا.

وأ ى نمو مؤسسات التعميم العالي واتساع نطاق ن اطيا عمى المستوى الل ولي إللى ت ازيل

اجتيلا لبنلاء

ىوية مميزة عن نتسيا واإلعتن عن ىذه اليويلة لمجموعلات المصلالح الرتيسلة المتتاعملة معيلا ،مثلل الطلتب
والخريجين وأعضاء الييتة الت ريسية واإل ارية والمجتم األكلا يمي بسسلره & (Nevzat, Amca, Tanova

).)5(Amca, 2016

 أستاذ مساع بقسم العت ات العامة ،كمية االتصال ،جامعة ال ار ة.
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ويتسثر التوجو الثقافي والسموك التنظيمي لمؤسسات التعميم العالي بعوامل متع ة ،من أىميا ثقافة ال وللة

التي ن ست بيا وال ول التي تعمل بيا أيضا ،باإلضافة إلى السياسات التي تضعيا كومات تملك الل ول لتنظليم

العممية التعميمية بيا ).)6((Lacatusm, 2013

وتمثلل المنصلات اإللكترونيلة لممؤسسلات  -بمللا ت لتمل عميلو ملن موا ل رسلمية و سلابات عملى وسللاتل
التواصل االجتماعي  -مجلاال متتملا لمتعبيلر علن متملح ىويتيلا الثقافيلة المميلزة ،وتلؤ ي و ار ميملا فلي بنلاء
وا ارة عت للات المؤسسللة م ل مجموعللات المصللالح الرتيسللة المتعاممللة معيللا عللن طريللق الجيللو التللي تبللذليا
()7

المؤسسللة لبنللاء ىويللة م للتركة معيللم(Sommerfeldt, 2011) .

وتع ل الجامعللات مللن أكثللر المؤسسللات
()8

اجلة إللى بنلاء وا ارة ىويتيلا الثقافيلة والتعبيلر عنيلا عبلر وسلاتميا االتصلالية المختمتلة؛ )(Gilpin, 2010

وذلك لما تتميلز بلو ملن تنلوع الجملاىير المتعامملة معيلا وتعل المرجعيلات الثقافيلة التلي تتتاعلل معيلا الجامعلة

).)9((Rao & Chaudhri, 2008

واذا كان الطتب يمثمون مجموعة المصالح األكثلر أىميلة بالنسلبة لمؤسسلات التعمليم العلالي ،فلإن عمييلا

اسللتثمار منصللاتيا اإللكترونيللة فللي تعزيللز ىويتيللا وثقافتيللا لل ييم؛ يللث إن مللن أىللم مللا يميللز ىللذه التتللة العمريللة
االسلتخ ام المكثلف لوسللاتل االتصلال ال يثللة وانختلاض معل ل اسلتخ ام وسللاتل االتصلال التقمي يللة ،كملا يتضللل
ىللذا الجيللل بنللاء ار ارتللو بللاالطتع عمللى الخبلرات المبا لرة ل فل ار ؛ وبالتللالي لراءة التعميقللات والراء التللي يكتبيللا

المنتمللون لمجامعللة عمللى منصللاتيا اإللكترونيللة )11((Fernando, 2004) ،ولت قيللق أى ل اف مؤسسللات التعملليم
العللالي فللي بنللاء ىويتيللا الثقافيللة واإلعللتن عنيللا فإنيللا يمكنيللا اسللتخ ام منصللاتيا اإللكترونيللة المختمتللة فللي تقل يم

رساتل اتصالية واض ة ومتسقة تعكس يميا المميزة وثقافتيا المتتر ة ).)11((Brunner & Brown, 2007
مشكمة الدراسة وأهميتها:

كبير من المجتمعلات فلي علالم اليلوم ،واز ا ت اجلة المؤسسلات
أصبح التنوع الثقافي ظاىرة تميز ع ا ا
ع للابرة الثقاف للات إل للى بن للاء وتقل ل يم يمي للا األخت ي للة ومتم للح ىويتي للا الثقافي للة ف للي ظ للل أنظم للة ت ل لريعية متباين للة
ومجتمعات تسو ىا يم مختمتة ،وتواجلو مؤسسلات التعمليم العلالي  -خاصلة العامملة عملى نطلاق وللي  -ت ل يا
كبي ار يتعمق بم اولة تطبيق متر ات ىويتيا الثقافية ،م مراعاة خصوصية المجتمعات التي تعمل بيا.
كما أصلب ت مؤسسلات التعمليم العلالي التلي تقل م خل ماتيا عملى النطلاق الم ملي فلي اجلة ضلرورية
أيضا إلى تسكي خصوصيتيا الثقافية ،م م اولة االلتزام بالمعايير العالمية في تقل يم الخل مات األكا يميلة،
خاصة في إطار تتاعميا م مجموعات جماىيرية تنتمي إلى ثقافات متع ة ).)12((Kacetla, 2014

ويمكن صياغة م كمة ال راسة عمى الن و التي:
المعمن للة عب للر المنص للات اإللكترونيلللة
استك للاف ورصل ل وت مي للل مت للر ات ومتم للح اليوي للة الثقافي للة ُ

لمؤسسات التعميم العالي بالتطبيق عمى جامعتي ال ار ة واألمريكية في اإلمارات؛ وذللك بيل ف ت يل القليم
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المقل ل م عب للر مو عي للا اإللكترون للي
والخص للاتص الثقافي للة الت للي تعب للر عني للا ك للل جامع للة م للن خ للتل الم ت للوى ُ
الرسمي وصلت اتيا عملى موا ل التواصلل االجتملاعي ،وكلذلك التعلرف عملى طبيعلة التوجلو االتصلالي اللذي
تتبناه كل منيملا فلي بنلاء وتقل يم ىويتيلا الثقافيلة ،ملن يلث كونلو يعتمل عملى المرونلة والتكيلف مل معلايير
ثقافية متنوعة ،أو يقوم عمى التمسك بم خل ثقافي وا

غير ابل لمتػيير.

وتتضح أىمية ال راسة في أن معظم القيم التي ُيضمنيا كثير من المؤسسات ال ولية في التعبير علن
ىويتيللا ،لليم مسللتم ة مللن الثقافللة الػربيللة القاتمللة عمللى مبللا يء ،مثللل التر يللة والعقتنيللة واع لتء يمللة التللر

مقابل الجماعة ،وىو ما يتبلاين مل المؤسسلات التلي ن لست وعمملت فلي إطلار الثقافلة ال لر ية التلي تسلو ىا
مبا يء أخرى ،مثل الجماعية والعاطتية واعتء يمة الجماعة مقابل التر .

واذا كان من الطبيعلي أن تتلسثر ىويلة المؤسسلة األكا يميلة بالسلياق الثقلافي واالجتملاعي اللذي تعملل
فيو ،وأن تتسثر تتاعتت أف ار الجميور م ىذه المؤسسات بخمتيلاتيم التاريخيلة والثقافيلة ،فلإن ذللك ل تن لس
عنو مجموعلة ملن الت ل يات التلي تواجلو مؤسسلات التعمليم العلالي ال وليلة والم ميلة عملى ل سلواء ،خاصلة
تملك العامملة بمجتمعلات يميزىلا بوضلوح ظلاىرة التنلوع الثقلافي(Ling-hsing Chang, 2012) ،

()13

وملن

ىنللا تظيللر ال اجللة إلللى ت ميللل أبعللا اليويللة الثقافيللة التللي تعمنيللا الجامعللات لمجموعللات المصللالح المتعاممللة
معيللا عبللر منصللاتيا اإللكترونيللة ،وعمللى وجللو الخصللوص تمللك الجامعللات العاممللة فللي مجتمعللات متنوعللة
ثقافيا.
أهداف الدراسة:
انطت ا من الم كمة الب ثية التي تسعى ال راسة إلى التعامل معيا وت ميميا ،يمكن ت ي أىم أى افيا في:
المعمنة عمى المنصات اإللكترونية لجامعة ال ار ة.
( )1التعرف عمى أىم القيم والخصاتص الثقافية ُ
المعمنة عمى المنصلات اإللكترونيلة لمجامعلة األمريكيلة فلي
( )2التعرف عمى أىم القيم والخصاتص الثقافية ُ
اإلمارات.
( )3ت ي ل طبيعللة التوجللو االتصللالي الللذي تعتم ل عميللو كللل جامعللة فللي بنللاء ىويتيللا الثقافيللة ،مللن يللث
المرونة والتكيف أو التمسك بم خل ثقافي وا .
المعمن للة م للن
( )4تقل ل يم إط للار مق للارن لت يل ل أى للم أوج للو الت للابو واالخ للتتف ب للين متم للح اليوي للة الثقافي للة ُ
الجامعتين عمى منصاتيما اإللكترونية الرسمية.

اإلطار المعرفي لمدراسة:
()14

أ لار )(Bagautdinova, Gorelova & Polyakova, 2015

إللى تعل العواملل والمتػيلرات

المللؤثرة فلى أ اء مؤسسللات التعملليم العللالي ،مثللل الظللروف السياسللية واال تصللا ية وال يموجرافيللة ،باإلضللافة إلللى
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تللسثير العوامللل النابعللة مللن القلليم الثقافيللة والب لرامل واألى ل اف والعمميللات التللي يتبناىللا القللاتمون ف لى إ ارة ىللذه

المؤسسات األكا يمية عمى ىويتيا وثقافتيا.

()15

ويعلرف )(Gioia, Schultz & Corley, 2000
بسنيا تمك الم

ات األساسية المستمرة والمتتر ة التي ت

ىويلة المؤسسلة Organizational Identity

متمح خصية المؤسسة وتميزىا عن غيرىلا ملن

ختل القيم الثقافية الجوىرية التي تتبناىا المؤسسة وتعبر عنيا.
أمللا عللن اليويللة فللي مجللال عمللل مؤسسللات التعملليم العللالي ،فتعللرف عمللى أنيللا جللوىر المل ركات التللي

تس للعى المؤسس للة إل للى بناتي للا ع للن نتس لليا وتنميتي للا ف للي أذى للان الط للتب ال للاليين والم تمم للين والخل لريجين
ومستولي األجيزة الت ريعية والجميور بوجو عام ).)16((Lawlor, 1998
و ل عل )Margolis (2015

()17

ثقافلة المؤسسللة سللر النجللاح فلي العمللل التنظيمللي ؛ ألنيللا ت للتمل

عمى القليم والمبلا يء الرتيسلة التلي تتبناىلا المؤسسلة وتعمنيلا عبلر كلل نلوات االتصلال التلي تسلتخ ميا فلي
التتاعل م مجموعلات المصلالح ال اخميلة والخارجيلة ،ذللك أن ىلذه الثقافلة ىلي وسليمة المؤسسلة األوللى فلي

بناء ىويتيا و قيقتيا االجتماعية عمى المستويين ال اخمي والخارجي.

وفي بيتة عملل مؤسسلات التعمليم العلالي يمكلن تعريلف الثقافلة بسنيلا تملك المعلايير والقليم والممارسلات
والمعتق ات الجماعية الم تركة التي توجو سموكيات األف ار والجماعات وتكون إطا ار مرجعيا لتتسلير معلاني

األ اث واألفعال اخل ال رم الجامعي وخارجو ).)18((Lindsay & Scales, 2005

وتتضللح ثقافللة المؤسسللة األكا يمي لة مللن خللتل األعمللال التللي تقللوم بيللا ،والطللرق التللي تللؤ ى بيللا ىللذه

األعمللال ،واألف ل ار القللاتمين عمللى تنتيللذ ىللذه األعمللال أيضللا ،وت لرتبط ىللذه الثقافللة بسياسللات المؤسسللة وعمميللات
اتخللاذ القلرار بيللا وكللل أ للكال االتصللال الصللا رة عنيللا س لواء عمللى المسللتوى الرمللزي أو اإلج ارتللي (التنتيللذي)
).)19((Tierney, 1998

ويمك للن الق للول إن ىن للاك ارتباطل لا واضل ل ا ب للين ثقاف للة المؤسس للة وىويتي للا؛ ألن الثقاف للة الت للي تتبناىلللا
المؤسسة توفر االستم اررية واالستقرار لمتمح ىويتيا المميزة وتؤثر فلى سلموكيا التنظيملي وسلموك العلاممين

بيا ،وتساع أيضلا فلي ت قيلق التماسلك بلين المنتملين إلييلا ،بلل إنيلا تزيل ملن ل رة المؤسسلة عملى التكيلف
م البيتات المجتمعية والتتات الجماىيرية المتنوعة ).)21((Hickey & Lindsay, 2012

وفللي إطللار التنللافس بللين مؤسسللات التعملليم العللالي عمللى اسللتقطاب الطللتب واختيللار أفضللل الخب لرات
األكا يميللة ،البل أن تعمللل ىللذه المؤسسللات عمللى بنللاء ىويللة ويللة ومتماسللكة تسللاع ىا عمللى ت قيللق مكانتيللا
وبناء عت ات مثمرة ومستقرة م مجموعات المصالح المتنوعة المتعاممة معيا ).)21((Alkhas, 2011

وعنل ما تسلتطي الجامعلة بنلاء ىويتيلا الثقافيلة عمللى أسلاس القليم والمبلا يء التلي تعتنقيلا ،فلإن عمييللا
أيضللا أن تتميللز بالوضللوح والتنظلليم فللي اإلعللتن عللن ىللذه اليويللة والتعبيللر عللن تمللك القلليم؛ ألن الجامعللات
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تعمل في مجال غير ممموس ،وىو تق يم الخ مات التعميميلة واألكا يميلة؛ مملا يزيل ملن ت ل يات بنلاء ىويلة

مؤسسات التعميم العالي؛ ألنيا تعتم عمى المعتق ات واالتجاىلات والقليم التلي يتبناىلا أفل ار الجميلور اخميلا
وخارجيللا ،والتللي تتميللز بللاالختتف والتنللوع المسللتمر ،وبيللذا يتضللح االرتبللاط بللين الثقافللة المؤسسللية السللات ة
المعمنة لمجموعات المصالح الخارجية )(Wæraas & Solbakk, 2009
اخل الجامعات وىويتيا ُ

()22

.

و ل ت ازي ل اىتمللام الجامعللات فللي السللنوات األخي لرة باسللتخ ام وسللاتل االتصللال اإللكترونللي القاتمللة عمللى
م للاركة المعمومللات والتواصللل التتللاعمي ،خاصللة أن ىللذه الوسللاتل ت ظللى باىتمللام واسللتخ ام كثيت لين مللن بللل

الطلتب ال لاليين والم تمملين أيضلا ) ،)23((Bradley, 2009وبعل تتاعلل المؤسسلات األكا يميلة مل ثقافلات
وأنظمللة اجتماعيللة متنوعللة ،أ ركللت ى للذه المؤسسللات أىميللة اسللتخ ام وس للاتل التواصللل االجتمللاعي فللي بن للاء
ىويتيا المتتر ة وتعزيز ىذه اليوية ل ى جماىير متع ة ).)24((Alkhas, 2011

ويمكن القول إنو مل اسلتخ ام المنصلات اإللكترونيلة التتاعميلة أصلبح ملن الصلعب التصلل التلام بلين
بعض المتاىيم ،مثل ىوية الجامعة وسمعتيا وصورتيا ،فإذا كان متيوم اليوية يرتكز سابقا عمى الم ركات
التللي يكونيللا أعضللاء مجموعللات المصللالح ال اخميللة عللن الجامعللة ،ومتيللوم الصللورة ي ل ور للول انطباعللات

الجميور الخارجي عنيا ،ومتيلوم السلمعة يمثلل م صلمة ليلذه المل ركات ال اخميلة والخارجيلة معلا ،فلإن نملو
وسلاتل االتصللال التتلاعمي ل أ ى إللى إ ازلللة ال لواجز التاصللمة بلين الجمللاىير ال اخميلة والخارجيللة لمجامعللة،
وأصبح من السيل تبا ل المعارف والخبرات فيما بينيم عن المؤسسة األكا يميلة و يميلا وثقافتيلا & (Lee

).)25(Burkholder, 2017
النموذج العممي لمدراسة:

تعتمل ل ال ارس للة ال الي للة عم للى النم للوذج ال للذي م للو )Dumitrascu (2007

()26

لت مي للل االتص للال

المؤسسي عبر الثقافات ،الذي استن فيو إلى أنواع االستراتيجيات االتصالية ال لاممة التلي ل ىا Botan
)(2006

()27

لتتسللير التوجللو االتصللالي لممؤسسللات العاممللة فللي بيتللات ثقافيللة متنوعللة ،وتمثللل االسللتراتيجية

االتصللالية ال للاممة لممؤسسللة مكونللا م وريللا فللي بنللاء ىويتيللا الثقافيللة والتعبيللر عنيللا أيضللا ،وتتضللح ىللذه
االس للتراتيجية ف للي ك للل أ للكال االتص للال مل ل جماىيرى للا ،ويعتمل ل ى للذا النم للوذج عم للى ت يل ل مس للتوى وع للي

المؤسسللة بالخصوصللية الثقافيللة لممجتمعللات التللي تعمللل بيللا؛ بمللا يمكنيللا مللن اختيللار الم ل خل االتصللالي
المتتم ،ويصنف ىذا النموذج الم اخل االتصالية لممؤسسات عمى الن و التي:
المدخل األول :اإلنكار/التصمب في الرأي The denying/intransigent approach
ويعتمل ل التوج للو االتص للالي لممؤسس للات الت للي تتبن للى ى للذا المل ل خل عم للى تجاى للل الت للروق الثقافي للة ب للين
جماىيرىللا المسللتي فة ،والتعامللل مل أفل ار الجميللور فللي بيتللات ثقافيللة متباينللة عمللى أنيللم مت للابيون ومتمقللون
غي ل للر ن ل للطين لرس ل للاتل المؤسس ل للة ،ون أخ ل للذ متػي ل للر الخصوص ل للية الثقافي ل للة ف ل للي االعتب ل للار عنل ل ل ت يل ل ل
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االستراتيجيات االتصالية المستخ مة في مخاطبة ىذا الجميور ،اللذي يلتم النظلر إليلو بوصلتو مجلر وسليمة

لتمبية ا تياجات المؤسسة وت قيق أى افيا.

المدخل الثاني :المقاومة/التقميص The minimizing/resistant approach
في إطار ىذا المل خل ،تعتلرف المؤسسلة بلبعض التلروق الثقافيلة بلين جماىيرىلا ،ولكنيلا تقلاوم تػييلر
توجييللا االتصللالي بمللا يللتتءم م ل ىللذه التللروق؛ يللث ال تولييللا المؤسسللة اىتمامللا كافيللا ،وتع ل ىا ال تمثللل
المعتللرف بيللا فللي ممارسللة
تي يل ا ألىل افيا أو مصللال يا ،وتللرى ل ل ل وفللق ىللذا المل خل ل ل ل أن القلليم والمبللا يء ُ
االتصللال المؤسسللي عالميللا ىللي األنسللب ،ويمكللن لمجميللور مللن الخمتيللات الثقافي لة المتنوعللة أن يمتللزم بيللذه

المبا يء ويتكيف معيا.

المدخل الثالث :التعاون/التكيف The adaptive/cooperative approach
تبنللي المؤسسللة توجييللا االتصللالي وفللق ىللذا الم ل خل عمللى م ارعللاة التللروق والخصوصلليات الثقافيللة
لمجم للاىير الت للي تتتاع للل معي للا ،وتعتمل ل عم للى أط للر ثقافيل لة متنوع للة ف للي اختي للار االس للتراتيجيات االتص للالية
ويع ل التكيللف م ل المتػي ل ارت الثقافيللة وفللق ىللذا الم ل خل عنص ل ار
المس لتخ مة فللي إ ارة عت للات جماىيرىللاُ ،
اكما في نجاح االتصال عبر الثقافات.
كما تعتم ال راسة ال الية أيضا في ت ي متملح اليويلة الثقافيلة لمجلامعتين م لل ال ارسلة عملى ت ميلل

أ ل أىللم أبعللا النظريللة الثقافيللة التللي ل ميا ( Hofstede (1984()31(; (2010))29(; (2001))28وىللو ُبع ل

التر ي للة ف للي مقاب للل الجماعي للة  Individualism & Collectivismال للذي يمي للز ب للين الثق للافتين الػربي للة
البع بسنو م ى تق ير األف ار لإلنجازات التر ية و ليم التلر ومصلم تو ،فلي مقابلل
وال ر ية ،ويمكن تعريف ىذا ُ
البعل بوصلتو أ ل
تق ير اإلنجازات الجماعية و يم الجماعة ومصم تيا ،ويمكن إرجاع السبب في اختيلار ىلذا ُ
متػيرات ت ميل اليوية الثقافية إلى االىتمام الب ثي المكثلف اللذي ظلي بلو فيملا يتعملق بلالتمييز بلين الثقافلات

المختمتللة التللي تتبناىللا المؤسسللات وتللسثيره ف لى م ل ركات الجميللور لم تللوى الرسللاتل االتصللالية القا مللة منيللا،
باإلضافة إلى متءمتو لت قيق أى اف ال راسة واإلجابة عن تساؤالتيا.
استعراض التراث العممي في مجال الدراسة:
مللن خللتل مراجعللة ال ارسللات العربيللة فللي م اولللة لمتعللرف عمللى اىتمللام البللا ثين بمجللال اليويللة الثقافيللة

لممؤسسات سواء عمى المستوى األكا يمي أو في مجاالت الن اط األخرى ،وج ت البا ثة أن ال راسات العربيلة
تتعامللل مل متيللوم اليويللة الثقافيللة فللي إطللار للومي وللليس مؤسسللي أو تنظيمللي ،بمللا يعبللر عللن متمللح اليويللة
الوطنية العربية وتسثير العولمة فى متر ات الثقافة العربية و ور الجامعات في ال تلاظ عملى ىويلة التلر وانتماتلو
لثقافللة مجتمعللو ،ويختمللف ىللذا االتجللاه الب ثللي عللن مجللال اىتمللام ال ارسللة ال اليللة ،فللي للين تع ل ت مجللاالت
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اىتمام ال راسات األجنبيلة بموضلوع اليويلة الثقافيلة لممؤسسلات بوجلو علام ولمؤسسلات التعمليم العلالي عملى وجلو
الخصوص ،ويمكن ت ميل أىم م اور القضايا الب ثية في ىذا المجال عمى الن و التي:

المحور األول :تحميل وادارة الهوية الثقافية لمؤسسات التعميم العالي واإلعالن عنها:
اىتم للت ال ارس للات ف للي إط للار ى للذا الم للور ب للالتعرف عمللى أى للم مكون للات اليوي للة الثقافي للة لممؤسس للات
األكا يمية والعوامل المؤثرة فى بناء وا ارة ىذه اليوية ،وكذلك الت يات التي تواجييا الجامعلات فلي تعزيلز
ىويتيا الثقافية واإلعتن عنيا لمجموعات المصالح المتعاممة معيا.
ومن وا

ما توصمت إليو نتاتل ىذه ال ارسلات ،مثملت القليم المؤسسلية أىلم المكونلات الجوىريلة التلي

يمكللن عمللى أساسلليا تعريللف ىويللة المؤسسللة وثقافتيللا؛ لللذلك يع ل ت ميللل القلليم الجوىريللة التللي تعمللن عنيللا
المؤسسللة مللن األسللاليب التعالللة فللي ت ي ل متمللح ىويتيللا الثقافيللة ;(Schwartz & Bardi, 2001
).)33( )32( )31( Schwartz, 2006; Shearman, 2008

كمللا تللؤثر الخصللاتص الثقافيللة ألف ل ار مجموعللات المصللالح فللي المجتم ل  ،مللن يللث التر يللة والجماعيللة
 ،Individualism & Collectivismفي ت ي م ركاتيم لممتمح التي تتبناىا المؤسسة األكا يمية ،وتل عم

من ختليا ىويتيا الثقافية ).)34((Bae & Kim, 2011

و ظيرت يمة التنوع بوصلتيا إ ل ى أبلرز متملح اليويلة الثقافيلة لمؤسسلات التعمليم العلالي؛ لملا
ليا من ور ميم في تعزيز القناعات والم ركات الثقافية لطتبيلا عملى أسلاس متلاىيم التعلايش واالنل ماج
بين الطتب المنتمين لثقافات مختمتة ،وثقافة ال ولة التي تعملل بيلا الجامعلة أو التلي تعلو إلييلا جلذورىا

).)35((Liu & Fang, 2017

ويؤك ذلك أىمية تنمية وعي أعضاء الييتة الت ريسية واإل ارية لمجامعات انطت ا ملن أىميلة م ارعلاة
التن ل للوع الثق ل للافي ف ل للي بيت ل للة الجامع ل للة ،بم ل للا ال يس ل للمح ب ل للإعتء مكان ل للة أو تميي ل للز ثقاف ل للة عم ل للى أخ ل للرى ب ل للين
الطلتب(Fang, 2011; Gu, 2016; Guo & Beckett, 2007).

()38( )36( )36

كملا يمكلن علم سلمعة

مؤسسات التعميم العالي من ختل بناء ىوية مميزة اتمة عمى جو ة األ اء األكا يمي وتل عيم القليم الثقافيلة
لل ى الطلتب والتعبيلر علن متملح ىلذه اليويلة عبلر كلل الوسلاتل االتصلالية لممؤسسلة األكا يميلة (Berry,

).)41( )41( )39( 2000; Alessandri, Yang & Kinsey, 2006; Verčič & Verčič, 2007

إلللى جانللب ال اجللة الضللرورية لمجامعللات لملربط بللين المكانللة التللي تسللعى إلللى بناتيللا لل ى مجموعللات
المصللالح الخارجيللة والجيللو المبذولللة لتعزيللز ىويللة الجامعللة عمللى المسللتوى ال ل اخمي ،بمللا ي ل عم مص ل ا ية
الجامعللة وىويتيللا الثقافيللة ،ولت قيللق ىللذا اليل ف ت للج الجامعللة موظتييللا عمللى م للاركة القلليم الثقافيللة التللي
تتبناىا فلي كلل أ وات التواصلل مل الجميلور الخلارجي (Judson, Aurand, Gorchels & Gordon,

).)43( )42( 2008; Bagautdinova, Gorelova & Polyakova, 2015
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أم للا م للن ي للث العوام للل الم للؤثرة ف للي بن للاء وا ارة اليوي للة الثقافي للة لمجامع للات ،فكان للت خصوص للية العم للل

بالمجال األكا يمي إ ى أىم ىذه العوامل؛ مما يزي من ال اجلة إللى علم وتعزيلز اليويلة الثقافيلة لممؤسسلات
الجامعيللة بوصللتيا كيانللات تنظيميللة خ ميللة مقارنللة بالمؤسسللات المنتجللة لسللم ممموسللة ;(Lowrie, 2007
).)45( )44(Roper & Davies, 2007

وك للان ج للم المؤسس للة األكا يمي للة وميزانيتي للا أيض للا أ ل ل العوام للل الت للي اىتم للت بع للض ال ارس للات
بت ي تسثيرىا ف ى مكونات اليوية الثقافية؛ يث استطاعت بعض الجامعلات الصلػيرة والمتوسلطة التلي
ال تمم للك ميزاني للات تس للويقية كب للرى تل ل عيم االتجاى للات المعرفي للة والنواي للا الس للموكية اإليجابي للة ن وى للا ب للين

أوليللاء أمللور الطللتب مللن خللتل بنللاء ىويتيللا وثقافتيللا الممي لزة واإلعللتن عنيللا عبللر وسللاتميا االتصللالية

المتنوعة ).)46((Lee & Burkholder, 2017

وجاء اىتمام الجامعات ببرامل المستولية االجتماعية ورعايتيا ل ن طة الخيرية واإلنسلانية أ ل العواملل
المؤثرة بوضوح في تعزيز وا ارة ىويتيا الثقافية ،وذلك فلي إطلار نجلاح المؤسسلة األكا يميلة فلي بنلاء لراكات
مجتمعية ت عم سمعتيا ومكانتيا ).)48( )47( (Bae & Kim, 2011; Harrison, 2018
كمللا كللان ل

ل اث والتعاليللات الثقافيللة التللي تنظميللا الجامعللة وتعمللن عنيللا عبللر موا عيللا اإللكترونيللة

ومطبوعاتيللا ور ميللم فللي تعزيللز ىويتيللا ومكانتيللا فللي المجتمل  ،خاصللة تمللك التعاليللات التللي توضللح تبنللي
الجامعة لثقافة التنوع والتعايش ).)49((Lindsay & Scales, 2005

وفيمللا يخللص الت ل يات التللي تواجللو عمميللات إ ارة اليويللة الثقافيللة لممؤسسللات األكا يميللة ،جللاء تع ل
وتنللوع مجموعللات المصللالح التللي تتعامللل معيللا الجامعللة بوصللتيا أىللم ىللذه الت ل يات ;(Lowrie, 2007

) ،)51( )51( Roper & Davies, 2007باإلضلافة إللى م اوللة ت قيلق التلوازن بلين متملح ىويلة لمجامعلة

وبعض المتػيلرات المجتمعيلة ،وملن أمثملة ذللك ،الصلعوبات التلي تواجييلا الجامعلات ذات المرجعيلة ال ينيلة
فل للي إ ل ل اث التوافل للق بل للين القل لليم ال ينيل للة المسل للي ية واليويل للة األكا يميل للة لمجامعل للة ،ويتطمل للب ذلل للك تطل للوير
اسللتراتيجيات اتصللالية مبتك لرة؛ لم ل مل بللين القلليم الجامعيللة القاتمللة عمللى االنتتا يللة وضللمان ال ريللات والقلليم
ال ينية القاتمة عمى االلتزام والضبط ).)52( (Hickey & Lindsay, 2012

المحور الثاني :تفسير مداخل إدارة االتصال المؤسسي في ضوء الهوية الثقافية:
انطت ا من خصوصية العت ة بين ىوية المؤسسة والثقافة المجتمعية التلي تنتملي إلييلا أو تملك التلي
تعمل بيا ،وخصوصا بالتطبيق عمى وا ل عملل مؤسسلات التعمليم العلالي ،سلعت ارسلات ىلذا الم لور إللى
ت ي وتتسير الم اخل التي يمكن االعتما عمييا في ممارسلة عمميلات االتصلال المؤسسلي مل مجموعلات
المصالح المختمتة بي ف بناء وتعزيز اليوية الثقافية لممؤسسة.
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وف للي ض للوء ت مي للل النت للاتل الت للي توص للمت إليي للا ى للذه ال ارس للات ،ك للان أى للم التوجي للات التكري للة الت للي يمك للن

اسلتخ اميا فلي تتسلير مل اخل االتصلال المؤسسلي ،تملك النظريلة التلي ل ميا ;)(Hofstede, 1984); (2001

) (2010واتضللح مللن اختبارىللا فللي سلليا ات تنظيميللة ومجتمعيللة متع ل ة تللسثر العت للة بللين ىويللة المؤسسللة وثقافللة
المجتم بمتػيرات التر ية/الجماعية ،خاصة فيما يرتبط بت يل التوجلو االتصلالي لممؤسسلات علابرة الثقافلات عملى
أساس مراعاة المعايير الثقافية لممجتمعات فلي إعل ا وتنتيلذ البلرامل االتصلالية اليا فلة إللى بنلاء مكانلة المؤسسلات

وت عيم ىويتيا )53((Pal & Dutta, 2007) ،كما يساع ا ترام الثقافة المجتمعية عمى تبلا ل الخبلرات والمعلارف

التنظيمية والمينية ،بما ييسر العمميات االتصالية ال اعمة ليوية المؤسسة ).)54((Du, 2011

كللذلك اتضل ت أىميللة التللسثيرات المتبا لللة بللين ثقافللة ال ولللة وىويللة المؤسسللة العاممللة فللي ىللذه ال ولللة؛
المضلليتة واظيللار اال ت لرام ليللا ي ل عم الرصللي الثقللافي
ألن ل رة المؤسسللة عمللى التكيللف م ل ثقافللة ال ولللة ُ
 Corporate Cultural Capitalالللذي تعمللل المؤسسللات عمللى بناتللو مل مجموعللات المصللالح ال اخميللة
والخارجية ،بما يعزز فرص نجاح المؤسسات عابرة الثقافات ).)55((Lorentz, 2009

كمللا تجل ر اإل للارة كللذلك إلللى أنللو فللي للاالت تبنللي المؤسسللة لممل خل الكللوني Global Public
 Relationsفي إ ارة االتصال المؤسسي ،الذي يقوم عمى التمسك بالمبلا يء األساسلية لثقافلة ال وللة األم،
الب ليا في الو ت نتسو من استخ ام بعض التكتيكلات االتصلالية المتتملة لثقافلة المجتمل اللذي تعملل فيلو

).)56((Kim, 2003

وكان لمت يات النا تة عن التنوع الثقافي الذي يميز عل ا كبي الر ملن المجتمعلات ور واضلح فلي ت يل

الم اخل التلي تعتمل عمييلا المؤسسلة فلي ممارسلاتيا االتصلالية اليا فلة إللى تل عيم ىويتيلا الثقافيلة؛ األملر اللذي
ي تاج من ممارسي االتصال المؤسسي ضرورة فيم األي يولوجيات المختمتة السات ة في المجتمعلات التلي تعملل

فييللا ىللذه المؤسسللات )57((Choi, 2011) ،مل مت ظللة أىميللة اعتمللا البلرامل االتصللالية لممؤسسللات العاممللة
عمى نطاق ولي عمى م اخل وتوجيات ثقافية وسياسية واجتماعية متنوعة.
وف لى نطللاق العمللل الم مللي أيضللا يتطمللب التنللوع الثقللافي والقلليم المختمتللة والمسللتويات المتباينللة مللن

التطللور االجتمللاعي والسياسللي لممجتمعللات أن يل رك مسلتولو االتصللال المؤسسللي القضللايا الم ميللة وال وليللة
التلي ت ظلى باىتملام مجموعلات المصلالح المسلتي فة عملى اختتفيلا (Holtzhausen, 2000; Starck
).)59( )58( & Kruckeberg; 2003

المحور الثالث :استخدام المنصات اإللكترونية في إدارة الهوية الثقافية لمؤسسات التعميم العالي:
مللن وا ل ت ميللل ال ارسللات المعنيللة بيللذا الم للور ،يتضللح اعتما ىللا عمللى قيقللة أساسللية مؤ اىللا أن
المنصللات اإللكترونيللة ل غيللرت طللرق تواصللل المؤسسللة م ل جميورىللا بوجللو عللام ،فمللم يع ل ىللذا الجميللور

مجللر متمللق سللمبي لرسللاتميا ،بللل ىللو لريك فعللال فللي ال لوار وبنللاء المعنللى ،يمكنللو تق ل يم لليا تو لصللالح
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المؤسسة أو ض ىا في البيتة االفت ارضلية ،بملا يلؤثر بوضلوح فلي ل رة المؤسسلة عملى علم وتعزيلز ىويتيلا،
وعمى ىذا األساس يمكن لممؤسسات األكا يميلة االسلتتا ة ملن اسلتخ ام الطلتب ل ل عملى وجلو الخصلوص ل ل ل

منص للاتيا اإللكتروني للة الرس للمية ف للي بن للاء اليوي للة الم للتركة ب للين الطال للب والجامع للة وال للعور بالتو ل ل معي للا

).)61( )61((Tsai & Men, 2012; Men & Tsai, 2013

وتج ر اإل ارة ىنا إلى العوامل المؤثرة فى نجاح المؤسسة األكا يمية في ت قيق ىذا البناء الم لترك
ليويتيا ،ومن أىميا القيم الثقافية لمجميور التي ت

مستوى ان ماجو م الصت ات اإللكترونية لممؤسسة،

كمللا ت لؤ ي األع لراق التللي ينتمللي إلييللا الطللتب ال ل وليون و ار ميمللا فللي ت للكيل العت للة بللين اسللتخ ام ىللذه
الوساتل وتو

ىوية الطالب م ىوية الجامعة ).)62((Kim, 2017

كللذلك يقللوم مسللتوى التتاعميللة الللذي تعتم ل عميللو المؤسسللة ب ل ور أساسللي فللي ت ي ل ل رتيا عمللى اإل ارة

الناج ة ليويتيا الثقافيلة )63((Rutter, Roper & Lettice, 2016) ،ويمكلن لممنصلات اإللكترونيلة الجامعيلة
ذات المس للتويات المتق م للة م للن التتاعمي للة تعزي للز ىوي للة المؤسس للة األكا يمي للة وثقافتي للا بل لين أعض للاء مجموع للات

المصللالح الرتيسللة ،وخاصللة الطللتب والمللان ين ،م ل مت ظللة ضللرورة وض ل معللايير واض ل ة لتوظيللف ىللذه
الوسلاتل عملى المسلتوى المؤسسلي لتجنلب ت لتت متملح ىويلة المؤسسلة ;(Will & Callison, 2006
).)46( )46( Kang & Norton, 2006
باإلضللافة إلللى تللسثير جللم و للوة المجتم ل االفت ارضللي لمجامعللة عمللى موا ل التواصللل االجتمللاعي فللي عللم
للعور المس للتخ مين بالتو ل ل واالرتب للاط مل ل ىويتي للا الثقافي للة ،ب للل تعزي للز الثق للة ن وى للا ومس للتوى الل لوالء لي للا أيض للا.
).)44((Nevzat, Amca, Tanova & Amca, 2016
أما عن أىم المزايا التلي ي ققيلا اسلتخ ام المنصلات اإللكترونيلة لمجامعلات ،فتمثملت فلي إمكانيلة ت قيلق
التقللارب واالنل ماج مل الطللتب والخلريجين وأعضللاء الييتللة الت ريسللية ،بمللا يل عم ىويللة الجامعللة ويميزىللا عللن

المؤسسات األكا يمية المنافسة ).)67((Manasijevi, Zivkovi, Arsi & Milosevic, 2016

كم للا تس للتطي الجامع للات الص للػيرة ذات المل لوار المالي للة الم ل ل و ة االس للتتا ة م للن وس للاتل التواص للل
االجتمللاعي فللي ت ل عيم ىويتيللا ل ل ى الطللتب الم تممللين ،مللن خللتل تسكي ل جللو ة ال يللاة الجامعيللة وتميللز

البرامل األكا يمية التي تق ميا ).)68((Smadi & Hashemipour, 2011

بينم للا تخت للق بع للض المؤسس للات األكا يمي للة ف للي االس للتتا ة الكامم للة م للن منص للاتيا اإللكتروني للة إذا ل للم
تسللتط توظيللف اإلمكانللات التكنولوجيللة ليللذه المنصللات فللي ت ل عيم ىويتيللا ومكانتيللا بللين أف ل ار الجميللور،

خاصة الخريجين وأعضاء الييتة الت ريسية ).)69((Brunner & Boyer, 2008

و ل تنوعللت االسللتراتيجيات االتصللالية التللي اسللتخ متيا مؤسسللات التعملليم العللالي فللي تعزيللز ىويتيللا
عبللر المنصللات اإللكترونيللة ،فق ل اسللتطاعت بعللض الجامعللات توظيللف موا عيللا الرسللمية فللي التعبيللر عللن
11
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متمح ىويتيا المميزة عن طريق االست يا بآراء وتعميقات وخبلرات الطلتب (خاصلة الل وليين) والخلريجين

وأعضلاء الييتلة الت ريسلية علن الجامعلة(McAllister, 2012) ،

()71

وكلذلك نقلل الخبلرات اإليجابيلة لول

ىويللة الجامعللة التللي يعاي لليا الطللتب ال للاليون إلللى الطللتب الم تممللين ،باإلضللافة إلللى م للاركة القصللص
والموا للف الم وريللة التللي تعكللس ثقافللة الجامعللة و يميللا الجوىريللة عبللر منصللاتيا اإللكترونيللة م ل أعضللاء

مجموعات المصالح ال اخمية والخارجية ،وخصوصا في إطار بيتة العمل ال ولية ).)71((Suo, 2011

كملا يمكلن عللم ل رة الجامعلات عمللى تعزيلز ىويتيلا الثقافيللة وتنميلة عت تيلا بللالجميور الخلارجي مللن

خللتل ن للر الصللور التللي تعكللس متيللوم التنللوع والتع يللة ،س لواء مللن يللث النللوع االجتمللاعي أو الجنسلليات
عمللى منصللاتيا اإللكترونيللة ،واالعتمللا عمللى م للاركة ليا ات العللاممين المتنللوعين ثقافيللا فللي صللالح بيتتيللا
ال اخمية بوصتيا أفضل مكان لمعمل ).)27((Rao & Chaudhri, 2008
أما عن ال ور الميني لممستولين عن المنصات اإللكترونية لممؤسسات ،فكانت أىم متطمباتو ضلرورة
العمل عمى ت قيق التوازن بين متمح ىوية المؤسسة وثقافلة و ليم المجتمل اللذي تعملل فيلو فلي كلل أ لكال

التواصللل اإللكترون للي ال للذي يقومللون بللو؛ لمللا ي ثللو ىللذا التواص للل مللن تللسثير واضللح فل لى ىوي للة المؤسس للة
وسلمعتيا فلي العلالم االفت ارضلي؛ )(Walden, 2018; Schaarschmidt & Walsh, 2018

()74( )73

ولللذلك يع ل ضللمن ميللام العمللل األساسللية لي لؤالء المسللتولين رص ل ومتابعللة المتػي لرات الثقافيللة المتباينللة فللي
المجتمع للات التللي تعم للل فيي للا المؤسس للة ،وت يل ل االس للتراتيجيات االتص للالية المناس للبة بمللا ي للتتءم مل ل ى للذه

المتػيرات ).)76( )75((Quinton & Fennemore, 2013; Carpenter & Lertpratchya, 2016

إل للى جان للب مت ظ للة إمكاني للة تع للرض اليوي للة الثقافي للة الت للي تس للعى المؤسس للة إل للى بناتي للا وتل ل عيميا
لمخطل للر؛ نتيجل للة ع ل ل م الضل للبط الواضل للح لتسل للتخ ام المؤسسل للي لوسل للاتل التواصل للل االجتمل للاعي عمل للى وجل للو
الخصللوص ،وذلللك مللن يللث عل م ت يل أى ل اف ىللذا االسللتخ ام ،أو عل م تكاممللو مل الرؤيللة االسللتراتيجية

لممؤسسة وتوجييا االتصالي ال امل ).)77((Macnamara & Zerfass, 2012
أوجه االستفادة من استعراض التراث العممي في موضوع الدراسة:

مللن خللتل اسللتعراض أىللم م للاور اىتمللام ال ارسللات السللابقة بمجللال اليويللة الثقافيللة لمؤسسللات التعملليم

العالي وت ميل نتاتجيا ،يمكن ت ي أىم أوجو االستتا ة منيا فيما يستي:

( )1ل ت ال ارسللات السللابقة أىللم مكونللات اليويللة الثقافيللة لمؤسسللات التعملليم العللالي ،وكللان أىميللا
المعمنة من المؤسسة ،خاصلة ليم التنلوع والتعلايش والتع يلة؛ للذلك سلعت البا ثلة فلي ال ارسلة
القيم الثقافية ُ
ال اليللة إلللى ت ي ل أىللم القلليم االسللتراتيجية والقلليم السللات ة فللي البيتللة الجامعيللة التللي تتبناىللا جامعتللا ال للار ة
واألمريكية في اإلمارات وتعمنيا عبر منصاتيا اإللكترونية المختمتة.
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( )2ظي للر أيض للا م للن نت للاتل ال ارس للات الس للابقة خصوصلللية العت للة بلللين ىوي للة المؤسسلللة والثقافلللة

المجتمعية ،كذلك تسثير األ اث والتعاليات الثقافية التي تنظميا الجامعة في تعزيز ىويتيا ل ى مجموعلات
المصالح؛ لذلك رصلت البا ثلة عملى رصل ىلذه العت لة بلالتطبيق عملى الجلامعتين م لل ال ارسلة ،كملا تلم
ت ي التترة الزمنية إلجراء ت ميلل المضلمون الكيتلي بلالتزامن مل ا تتلاالت وللة اإلملارات العربيلة المت ل ة
بللاليوم الللوطني  ،47وىللو الو للت الللذي ي للي فعاليللات مكثتللة لمعظللم المؤسسللات العاممللة بال ولللة ،بمللا يسللمح
بت ي مستوى ان ماج الجامعتين م ل ال راسة في الثقافة المجتمعية السات ة ب ولة اإلمارات.

( )3كانت النظرية الثقافية التي ميا ) (Hofstede, 1984); (2001); (2010ىي أكثلر المل اخل

التكرية يوعا في الم اوالت التلي املت بيلا ال ارسلات السلابقة لت يل التوجلو االتصلالي اللذي تعتمل عميلو
المؤسسللة فللي إ ارة العت للة م ل مجموعلات المصللالح؛ لللذلك و ل اختيللار البا ثللة عمللى ىللذه النظريللة لت ميللل
الق ل لليم الثقافي ل للة الت ل للي تعمني ل للا الجامعت ل للان بوص ل للتيا أ ل ل ل أى ل للم مكون ل للات ىويتي ل للا الثقافي ل للة ،وبالت يل ل ل ُبعل ل ل

التر ية/الجماعيلة  Individualism & Collectivismاللذي يميلز بلين الثقلافتين الػربيلة وال لر ية ،وىلو
مللا يتي ل فللي إج لراء المقارنللة بللين اليويللة الثقافيللة لجامعللة ال للار ة التللي تنتمللي إلللى الثقافللة العربيللة ال للر ية

واليوية الثقافية لمجامعة األمريكية في اإلمارات التي تعبر عن الثقافة األمريكية الػربية.
( )4مللن وا ل ت ميللل نتللاتل ال ارسللات السللابقة ،اتض ل ت أىميللة ور الم ل خل االتصللالي الللذي تعتم ل
عميو المؤسسة في إ ارة العت ات م جماىيرىا عبر المنصات اإللكترونية في بنلاء وتعزيلز ىويتيلا الثقافيلة
ل ى ىذه الجماىير ،خصوصا في إطار ل رة المؤسسلة عملى تبنلي توجيلات ثقافيلة متنوعلة فلي التعبيلر علن

ىويتيا؛ للذلك اعتمل ت البا ثلة عملى نملوذج ت ميلل االتصلال المؤسسلي عبلر الثقافلات ،ب يلث يمكلن ت يل

الم ل خل االتصللالي الللذي اعتم ل ت عميللو الجامعتللان فللي التعبيللر عللن ىويتيمللا الثقافيللة واإلعللتن عنيللا عبللر
المنصات اإللكترونية المختمتة.
( )5كان مستوى التتاعمية وا ا من أىم المتػيلرات التلي أ لارت ال ارسلات السلابقة إللى أىميلة تلسثيره
في ت ي م ى رة المؤسسات  -خاصة األكا يمية  -عملى اإل ارة التعاللة ليويتيلا الثقافيلة عبلر منصلاتيا

اإللكترونية؛ لذلك ركزت البا ثلة عملى رصل أىلم أ لكال التتاعلل بلين الجلامعتين م لل ال ارسلة ومسلتخ مي
المنصات الرسمية ليما عبر اإلنترنت.
( )6اتضللح مللن نتللاتل ال ارسللات السللابقة أن مللن أكثللر االسللتراتيجيات االتصللالية فاعميللة فللي التعبيللر
عللن اليويللة الثقافيللة لممؤسسللات األكا يميللة اسللتخ ام أسللموب االست لليا لصللالح الجامعللة ،وتبللا ل الخب لرات
عنيللا وم للاركة الصللور والقصللص الجوىريللة المعبلرة عللن ىويتيللا وثقافتيللا ،ومللن ىنللا رصللت البا ثللة عمللى

ت ي م ى استخ ام الجامعتين م ل ال ارسلة ىلذه االسلتراتيجيات فلي التعبيلر علن ىويتيملا الثقافيلة؛ بيل ف
تعزيزىا ل ى الجميور المستخ م لمنصاتيا اإللكترونية.
( )7كللان أىللم متطمبللات الل ور المينللي لممسلتولين عللن المنصللات اإللكترونيللة لممؤسسللات العاممللة فللي
مجتمعللات متنوعللة ثقافيللا ،ت قيللق الت لوازن بللين متمللح ىويللة المؤسسللة وثقافللة و لليم المجتم ل عمللى تنوعيللا،
12
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بالتطبيق عمى كل أ كال التواصل اإللكتروني لممؤسسلة؛ للذلك سلعت البا ثلة إللى استك لاف مسلتوى وعلي

القاتمين عمى المنصات اإللكترونية لمجامعتين فيملايتعمق بلالتنوع الثقلافي اللذي يميلز مجتمل

وللة اإلملارات

العربية المت ة عن طريق ت ميل م توى الرساتل االتصالية التي يق مونيا لمستخ مي ىذه المنصات.
تساؤالت الدراسة:
من وا

الم كمة الب ثية واألى اف التلي تسلعى ال ارسلة إللى ت قيقيلا يمكلن صلياغة التسلاؤالت عملى

الن و التي:
( )1مللا أىللم القلليم والخصللاتص الثقافيللة التللي تعمنيللا جامعللة ال للار ة عمللى مو عيللا اإللكترونللي وصللت اتيا
الرسمية عمى  Twitter & Facebook؟

( )2مللا أىللم القلليم والخصللاتص الثقافيللة التللي تعمنيللا الجامعللة األمريكيللة باإلمللارات عمللى مو عيللا اإللكترونللي
وصت اتيا الرسمية عمى  Twitter & Facebook؟
( )3أي متمللح التوجللو االتصللالي تعتمل عميللو كللل جامعللة أكثللر فللي بنللاء ىويتيللا الثقافيللة مللن يللث مسللتوى
التنوع والتكيف في تبني الم اخل الثقافية؟
المعمن للة م للن
( )4م للا أوج للو الت للابو واالخ للتتف ب للين الق لليم والخص للاتص الت للي تق للوم عميي للا اليوي للة الثقافي للة ُ
الجامعتين عمى منصاتيما اإللكترونية الرسمية؟

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمي ىذه ال راسة إلى الب وث الكيتية  ،Qualitative Researchوىلي ملن أفضلل الطلرق الب ثيلة التلي

()78
ويع ل
يمكللن مللن ختليللا ارسللة الظ لواىر المركبللة التللي ال يت لوافر عنيللا ل ر كبيللر مللن البيانللات(Ji, 2011) ،
ُ

ت ميل أبعا اليوية الثقافية لمؤسسات التعميم العالي من الظواىر التي ينطبق عمييلا ىلذا الوصلف ،وخصوصلا فلي

إطار عت تيا بالمتػيرات الثقافية المتنوعة التي تميز مجتم

ولة اإلمارات العربية المت ة.

و أ لارت ) )79(Rhee (2002إللى أىميلة اسلتخ ام الب لوث الكيتيلة إذا كانلت الثقافلة إ ل ى المتػيلرات
الميمللة التللي تُعنللى بيللا ال ارس لة ،بمللا يسللمح لمبا للث باستك للاف المعمومللات والبيانللات التتصلليمية فللي سلليا يا

الطبيعي ،والتعرف عمى المتػيرات المميزة التي ت

طبيعة الظاىرة م ل ال راسة.

وتعتمل ال ارسللة عمللى مللنيل ت ميللل المضللمون بسسللموبو الكيتللي Qualitative Content Analysis؛
المعمنة عمى المو اإللكتروني والصلت ات الرسلمية
لرص وت ي أىم القيم والخصاتص المميزة لميوية الثقافية ُ

لمجللامعتين عمللى موا ل التواصللل االجتمللاعي ،ويمثللل ت ميللل المضللمون أ اة منيجيللة متتمللة لت ميللل اليويللة
الثقافية لمؤسسات التعميم العالي؛ يث يوفر أساسا منطقيا لتيم طرق بنلاء الرسلاتل االتصلالية التلي تقل ميا
ىذه المؤسسات عمى منصاتيا اإللكترونية ).)81((Stacks, 2002

المعمنة عبر المنصات اإللكترونية لمؤسسات التعميم العالي
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و ل امللت البا ثللة بللإجراء ارسللة اسللتطتعية الستك للاف األبعللا والمكونللات الرتيسللة والترعيللة لميويللة

الثقافيللة لجللامعتي ال للار ة واألمريكيللة فللي اإلمللارات ،مللن خللتل تصللتح م تللوى المو ل اإللكترونللي الرسللمي
و سابي  Facebook & Twitterلكل جامعلة عملى ل ة عملى مل ار أسلبوع (ملن األ ل  4نلوفمبر 2118
إلى األ

 11نوفمبر .)2118

و ل اتضللح مللن ىللذه ال ارسللة بعللض أوجللو االتتللاق واالخللتتف بللين القلليم التللي تسللتخ ميا الجامعتللان فللي
التعبير عن ىويتيما الثقافية ،وتنوع االسلتراتيجيات االتصلالية التلي اعتمل عمييلا كلل منيملا فلي اإلعلتن علن ىلذه

اليوية عبر منصاتيما اإللكترونية الرسمية.

ومللن خللتل مؤ لرات ىللذه ال ارسللة االسللتطتعية باإلضللافة إلللى االسللتتا ة مللن النتللاتل التللي توصللمت إلييللا
ال ارسللات التللي ُعنيللت باختبللار وت ميللل ىويللة مؤسسللات التعملليم العللالي وثقافتيللا ،امللت البا ثللة بوض ل إطللار عللام

المعمن للة
المعبل لرة ع للن طبيع للة ومتم للح اليوي للة الثقافي للة ُ
لت مي للل المض للمون الكيت للي يرصل ل أى للم الق لليم والخصل لاتص ُ

لمجللامعتين ،وكللذلك عناصللر الم تللوى االتصللالي موض ل الت ميللل ،ويمكللن عللرض ىللذا اإلطللار الت ميمللي فللي
الج ول التي:

جدول ( )1إطار تحميل المضمون الكيفي لممنصات اإللكترونية لمجامعتين
( )1أبعبد تحهيم انهىيت انثقبفيت نهجبيعت

( )2ياليح انتىجه االتصبني انًستخذو في انجبيعت

 انميى االستراتيجيت نههىيت انثمبفيت انًرجؼيت انتأسيسيت نههىيت انثمبفيت -ليى انبيئت انجبيؼيت

 يذاخم ئدارة االتظبل انًإسسي
 يذخم اإلَكبر  /انتظهب في انرأي يذخم انًمبويت  /انتمهيض يذخم انتؼبوٌ  /انتكيف( )4أوجه انتشببه واالختالف بين انجبيعتين

( )3انتىجه انثقبفي نهىيت انجبيعت

 انهىيت انثمبفيت نهجبيؼت انتىجه انثمبفي انًحهي ياليح انتىجه االتظبني نهجبيؼت انتىجه انثمبفي انذوني انتىجه انثمبفي نهىيت انجبيؼت بُؼذ انفرديت  /بُؼذ انجًبػيت( )5عنبصرررررح انًحترررررىي انخبلرررررعت نهتحهيرررررم عهرررررً انًى ررررر ( )6عنبصررح انًحتررىي انخبلررعت نهتحهيررم عهررً انحسرربة
انحسًي نهجبيعت عهً Facebook
اإلنكتحوني نهجبيعت
كم انًنشىراث وانتعهيقبث خالل فتحة انذراست بًب فيهب:
كم انًحتىي اننصي وانًصىر بًب يشتًم عهيه ين:
 أخببر وفؼبنيبث انجبيؼت رؤيت انجبيؼت ورسبنتهب انظىر انتىجه االستراتيجي نهجبيؼت يمبطغ انفيذيى انميى األسبسيت انًؼهُت يٍ انجبيؼت انًُبسببث وانبرايج انًهًت األسبسيت نهجبيؼت االستمظبءاث اإلنكتروَيت وغيرهب أهذاف انجبيؼت وسيبستهب( )7عنبصح انًحتىي انخبلعت نهتحهيم عهً انحسبة انحسًي نهجبيعت عهً Twitter
14
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انظىر
يمبطغ انفيذيى
انهحظبث واإلشؼبراث وغيرهب
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اختبار الصدق والثبات:
تسمح الطبيعة الكيتية لمب ث بسن يقلوم البا لث بتكييلف وتعل يل المنيجيلة التلي يعتمل عمييلا تل ريجيا
م ل تق مللو فللي خط لوات ب ثللو؛ يللث تتميللز إج لراءات الص ل ق والثبللات بطبيعللة خاصللة فللي ىللذا النللوع مللن
الب للوث(Maxwell, 2005) ،

()81

و ل اعتم ل ت البا ثللة عمللى اإلج لراءات التيللة لت قيللق االلت لزام بمعللايير

الص ق والثبات:
( )1الصدق الكيفي:
ي للير الص ل ق فللي الب للوث الكيتيللة ،عمللى غ لرار الب للوث الكميللة ،إلللى رجللة اسللتقتلية اإلجابللات عللن
الظروف العرضية لمب ث ،ولكنو في ىلذا النلوع ملن الب لوث  -عملى وجلو الت يل  -يمكلن ت قيقلو ملن عملق
()82

وثراء وسعة البيانات وتع ية المصلا ر )(Silverman, 2010

و ل اعتمل ت البا ثلة فعميلا عملى مصلا ر

متع ل ة لمبيانللات ،ب يللث يمكللن تللوفير معمومللات ثريللة ومتعمقللة عللن متمللح اليويللة الثقافيللة لمجللامعتين م للل
ال ارسلة؛ يلث تلم ت ميلل المو ل الرسلمي و سلابي  Facebook & Twitterلمجلامعتين تلى يمكلن ت يل
الخصللاتص الممي لزة لميويللة الثقافيللة لمجللامعتين والطللرق المسللتخ مة فللي تعزيزى لا ،كمللا رصللت البا ثللة عمللى
موضللوعية ال ل ور الللذي تقللوم ب لو فللي عمميللة الت ميللل تجللاه الجللامعتين عمللى ل س لواء ،م ل االلت لزام بال للتافية
والوضللوح فللي عللرض إطللار ت ميللل المضللمون الكيتللي الللذي تللم االعتمللا عميللو بمللا ي للتمل عميللو مللن عناصللر
وم

ات.

( )2الثبات الكيفي:
يي ل ف الثبللات فللي الب للوث الكيتيللة إلللى تق ل ير م ل ى تمثيللل االسللتنتاجات التللي يتوصللل إلييللا البا للث
لموا ل الم ل روس تمثلليت قيقيللا ،ويعتم ل ىنللا ت قيللق رجللة الثبللات ال ل اخمي عمللى للة ووضللوح ليللات جم ل

وت ميللل البيانللات ،وىللو مللا رصللت البا ثللة عمللى االلتلزام بللو فللي كللل خطلوات ال ارسللة ،و تللى يمكللن تقل ير
مستوى الثبات المت قق من اللية المسلتخ مة لجمل البيانلات تلم االعتملا عملى طريقلة إعلا ة االختبلار علن

طريللق بللا ثين خلرين ) ،)83((Daymon & Holloway, 2011ب يللث يمكللن ت يل مل ى التقللارب أو
التباع بين النتاتل التي توصل إلييا البا ث األصمي ،وملا اسلتنتجو با ثلان خلران متخصصلان فلي مجلال

االتصال والعت ات العامة(.)84

و ل تللم تزوي ل البللا ثين الم للاركين فللي إج لراء اختبللار الثبللات بنسللخة عللن اإلطللار الت ميمللي لم ارسللة
ونسللخة عللن النتللاتل التللي توصللمت إلييللا البا ثللة بخصللوص العناصللر األربعللة األساسللية لمت ميللل ،وطُمللب

منيما تصتح المو اإللكترونلي وال سلابات الرسلمية لكلل جامعلة خلتل التتلرة الزمنيلة الم ل ة لم ارسلة ،ثلم

إعط للاء رج للة م للن  111لمل ل ى اتت للاق ت ميميم للا لي للذه العناص للر مل ل م للا توص للمت إليل لو البا ث للة م للن نت للاتل
ومؤ ل لرات؛ وذل للك بيل ل ف تقل ل ير مس للتوى التق للارب ب للين نت للاتل االختب للار األول (ت مي للل البيان للات األص للمي)
المعمنة عبر المنصات اإللكترونية لمؤسسات التعميم العالي
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واالختب للار الث للاني (إع للا ة االختب للار) ،ويوض للح الجل ل ول التل لي الل ل رجات الت للي أعطاى للا البا ث للان لمعناص للر
األربعة الخاضعة لمت ميل:

جدول ( )2درجات اختبار الثبات الكيفي
عنبصح انتحهيم انكيفي

درجبث انببحث األول

درجبث انببحث انثبني

56/011
59/011
56/011
57/011
55/111

52/011
59/011
52/011
56/011
56/111

أبؼبد تحهيم انهىيت انثمبفيت نهجبيؼت
ياليح انتىجه االتظبني انًستخذو في انجبيؼت
انتىجه انثمبفي نهىيت انجبيؼت
أوجه انتشببه واالختالف بيٍ انجبيؼتيٍ
يتىسط انذرجبث اإلجًبني

يتىسط درجت
كم عنصح
54/011
59/011
54/011
59/011
55/111

ويعبللر ىللذا المتوسللط التق ل يري عللن مسللتوى متق ل م مللن التقللارب بللين نتللاتل االختبللارين ،م ل مت ظللة
خصوصية الطبيعة الكيتية لم راسة ال الية.
مجتمع الدراسة والعينة:
يتمثل مجتم ال راسة في الجامعات الم مية وال ولية العاممة في ولة اإلمارات العربيلة المت ل ة ،و ل

و ل اختيللار البا ثللة عمللى جامعللة ال للار ة بوصللتيا نموذجلا لمجامعللات الم ميللة العربيللة ،والجامعللة األمريكيللة
في اإلمارات بوصتيا نموذجا لمجامعات األجنبية العاممة في ال ولة.
وتج ر اإل ارة ىنا إلى المعايير التي اعتم ت عمييا البا ثة في اختيار عينة ال راسة ،وأىميا تمثيلل
متػير ثقافة المؤسسة ونمط الممكية؛ يث يعبر انون تنظيم جامعة ال لار ة

()85

علن كونيلا مؤسسلة عمميلة

أكا يمي للة إس للتمية عربي للة غي للر رب ي للة ،وى للي ب للذلك تمث للل نموذج للا واضل ل ا لمجامع للات غي للر اليا ف للة لمل لربح
والمنتمية إلى الثقافة العربية ال ر ية اإلستمية.

أما عن الجامعة األمريكية في اإلمارات ،فيي تع نموذجا ممثت لمثقافة الػربية ،ب كم كونيلا جامعلة

أمريكية خاصة ىا فة لمربح ومعتم ة من و ازرة التعميم العالي ب ولة اإلمارات العربيلة المت ل ة( ،)86باإلضلافة
إللى ت للابو فتللات مجموعللات المصللالح التلي تخاطبيللا الجامعتللان وتسللعى إلللى بنلاء العت للة معيلا ،بملن فللييم
الطللتب ال للاليين والم تمم للين وأوليللاء األمللور واألجيل لزة ال كومي للة والت ل لريعية والجامعل لات المنافس للة اخ للل

ال ولة وخارجيا ،كما كان متػير تقارب مستوى ن اط المنصات اإللكترونيلة لمجلامعتين عبلر اإلنترنلت ،ملن
يللث تتللاب تق ل يم الرسللاتل االتصللالية وت ل فق المعمومللات والت ل يث المسللتمر ليللا أ ل معللايير اختيللار عينللة
لمعمنلة لمجلامعتين عبلر ىلذه المنصلات ،وت يل المل خل
ال راسة ،ب يث يمكن رص متمح اليوية الثقافيلة ا ُ
الذي تعتم عميو كل منيما في إ ارة االتصال المؤسسي م مجموعات المصالح عبر اإلنترنت.
ويتمثللل اإلطللار الزمنللي لت ميللل المضللمون فللي للير يسللمبر 2118م الللذي ع ت لو البا ثللة فرصللة

متتمة لرص متمح اليوية الثقافية لمجامعتين؛ لما ي ه من ا تتال ولة اإلملارات العربيلة المت ل ة بلاليوم
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الللوطني  ،47وىللو الو للت الللذي يتميللز بن للاط اتصللالي مم للوظ لمعظللم المؤسسللات العاممللة بال ولللة ،ويع ل

مجاال مناسبا لمتعبير عن ان ماج ىذه المؤسسات في الثقافة المجتمعية السات ة ب ولة اإلملارات ،وفيملا يلستي
بعل للض المعموم ل لات األساسل للية عل للن الجل للامعتين م ل للل ال ارسل للة مل للن وا ل ل البيانل للات المن ل للورة عمل للى المو ل ل
اإللكتروني الرسمي لكل منيما:

( )1جامعة الشارقة ):)87(University of Sharjah (UOS
تسسسللت جامعللة ال للار ة عللام 1997م ت للت رعايللة ال لليت ال ل كتور سللمطان بللن م م ل القاسللمي عضللو
المجمللس األعمللى للاكم ال للار ة ،وىللي جامعللة عربيللة تمثللل ىيتللة عمميللة مسللتقمة ذات خصللية اعتباريللة ليللا

االستقتل الملالي واإل اري ،وتممكيلا كوملة ال لار ة ،ويقل مقرىلا اللرتيس فلي الم ينلة الجامعيلة بإملارة ال لار ة،
وتض للم الجامع للة  14كميل لةً تقل ل م م للا يق للرب م للن  86برنامج للا أكا يمي للا ف للي مس للتويات البك للالوريوس والماجس للتير
وال كتوراه ،وينتمي لمجامعة الياً (وفق خر بيان لمعام األكا يمي 2116-2115م) ما يقارب  14111طاللب

وطالبللة فللي مر مللة البكللالوريوس ،و 1111طالللب وطالبللة فللي ال ارسللات العميللا ومللا يزيل علن  611مللن أعضللاء
ىيتة الت ريس.
( )2الجامعة األمريكية في اإلمارات ):)88(American University in Emirates (AUE
تسسسللت الجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات عللام 2116م ،ويق ل مقرىللا فللي م ينللة بللي األكا يميللة ،وىللي
جامعة أمريكية خاصة اصمة عمى االعتما من و ازرة التعميم العالي والب ث العمملي ،وتضلم  7كميلات تقل م 9
برامل أكا يمية في  25تخصصا فرعيا بمر متي البكالوريوس وال ارسلات العميلا ،و ل بملع عل الطمبلة الممت قلين
بيا (وفق خلر بيلان لمعلام األكلا يمي 2118-2117م)  2122طالبلا وطالبلة فلي مر ملة البكلالوريوس ،و268

طالبا وطالبة في ال راسات العميا.
نتائج الدراسة:

امللت البا ثللة بالت ميللل الكيتللي الل يق لممو ل اإللكترونللي والصللت ات الرسللمية لمجللامعتين عمللى مللو عي
 Facebook & Twitterلرص القيم والخصاتص التي تتبناىا كلل جامعلة فلي التعبيلر علن ىويتيلا الثقافيلة،
سلواء جللاءت ىللذه القلليم فللي إطللار رؤيللة الجامعللة أو رسللالتيا أو توجييللا االسللتراتيجي أو ميمتيللا األساسللية أو
المعبرة علن اليويلة الثقافيلة لكلل جامعلة
أى افيا وسياساتيا المعمنة ،باإلضافة إلى استختص القيم والم ات ُ
من األخبار والتعاليات واأل ل اث التلي تنظميلا أو ترعاىلا وت لاركيا مل الجميلور عبلر منصلاتيا اإللكترونيلة،
ومن وا

ىلذا الت ميلل يمكلن اسلتعراض أىلم النتلاتل التلي توصلمت إلييلا ال ارسلة فلي إطلار مقلارن عملى الن لو

التي:
( )1تظيللر يمللة م ارعللاة الخصوصللية الثقافيللة الم ميللة والعالميللة واض ل ة فللي رؤيللة ورسللالة جامعللة
ال ار ة ،ويؤي ىذا التوجو ما تم إب ارزه في أى اف الجامعة من السعي ن و استقطاب المواىلب المتميلزة ملن
المعمنة عبر المنصات اإللكترونية لمؤسسات التعميم العالي
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الطتب وأعضلاء الييتلة الت ريسلية واإل اريلة ملن جنسليات مختمتلة ،كملا يتضلح ذللك أيضلا ملن خلتل إبلراز
يمللة التع يللة الثقافيللة ،فللإذا كانللت الجامعللة تمتللزم بالتقالي ل اإلسللتمية والعربي لة فإنيللا تعللزز النظ لرة ال وليللة

وا ت لرام الثقافللات األخللرى ،مللن خللتل ارتبللاط برامجيللا األكا يميللة بالجامعللات العالميللة واستضللافة الطللتب
ال وليين ،م إبراز أىميلة ىلذا الملزيل التريل ملن الثقافلات والقوميلات فلي توسلي

فلاق اللتعمم وتنويل البيتلة

األكا يميللة ،وظي للرت ىللذه الخاصللية واض ل ة ف للي االىتمللام المسللتمر بللاإلعتن عللن الم اركللز الت للي ت ققي للا
الجامعة في التصنيتات األكا يمية العالمية عمى ساباتيا اإللكترونية.

( )2خصصللت جامعللة ال للار ة مسللا ة مسللتقمة عمللى مو عيللا اإللكترونللي لمتعبيللر عللن القلليم الثقافيللة

التي تتبناىا ت ت عنوان القيم الجوىرية  ،م اإل ارة إلى أن ىذه القليم تعبلر علن اليويلة ال اخميلة لمجامعلة
وتعك للس خص لليتيا المميل لزة ،كم للا يض للم ارب للط

للول عم للى ص للت ة الجامع للة بمو ل ل  Facebookترجم للة

باإلنجميزية لرسالتيا وميمتيا وبعض المعمومات المختصرة عن خصيتيا وثقافتيا المؤسسية.
( )3ت للير جامعللة ال للار ة إلللى سللعييا ن للو ت قيللق رسللالتيا مللن خللتل تسكيل تسل

لليم أساسللية ،جللاء

فللي مق ل متيا ت للت مسللمى القيمللة الرتيسللة األولللى المسللتولية األخت يللة والم نيللة ،ويتضللح مللن الصللياغة
المعبرة عن ىذه القيمة التزام الجامعة بيذه المستولية في ضوء تعاليم ال ين اإلستمي.
ُ
( )4وفيم للا يخ للص الق لليم الت للي تتبناى للا جامع للة ال للار ة ف للي البيت للة الجامعي للة ،ك للان أىمي للا المعاصل لرة
والتتكيللر النا ل واالسللتقتل التكللري والتميللز واتقللان التكنولوجيللا ،باإلضللافة إلللى االلت لزام بالمعللايير العالميللة
لمج للو ة وت للجي اإلبل ل اع واالبتك للار وال ري للة التكري للة ،مل ل إبل لراز مجموع للة م للن الق لليم والخص للاتص الثقافي للة

األخرى ،أىميا النزاىة والتنوع و بول الخر وا ترام قوق اإلنسان.

ويتسك ذلك من اإلعلتن بصلتة مسلتمرة عملى سلاباتيا الرسلمية علن االتتا يلات ال وليلة التلي تو عيلا
إ ارة الجامعللة م ل الجامعللات والمؤسسللات العالميللة فللي مجللاالت التضللاء والللذكاء االصللطناعي ،واالىتمللام
بعرض ابتكارات طتبيا في المجاالت العممية والتكنولوجية المتطورة.
( )5عن ل اإل للارة إلللى التطم ل لموصللول إلللى الفللاق العالميللة جللاء التسكي ل واض ل ا الرتكللاز ىويللة جامعللة

ال ار ة عمى التقالي العربية اإلستمية الراسخة م ا ترام الثقافات األخرى المتنوعلة ،وبلرز ذللك فلي اال تتلاء
باليوم العالمي لمػة العربية ( 18يسمبر) ت ت عار لػة عربية خالل ة  ...لػلة القلرن الكلريم ،باإلضلافة إللى
ال رص عملى تسكيل يملة العت لات ال ارسلخة مل

ول الخمليل العربلي ،ملن خلتل التينتلة بلاليوم اللوطني لمممكلة

الب رين ( 16يسمبر).
( )6اتضللح تبنللي جامعللة ال للار ة توجللو الثقافللة ال للر ية الجماعيللة عنل تسكيل يمللة خ مللة المجتمل ،

مل إبلراز يمللة التسللامح والقيللا ة الر للي ة بالقل وة ال سللنة (وىللي أفكللار ومتللر ات مسللتم ة مللن الثقافللة العربيللة
اإلستمية).
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( )7من القيم األساسية التي برزت عمى المنصات اإللكترونية لجامعة ال لار ة ليم اللوالء واالنتملاء

ل ولة اإلمارات و يا تيا ،وذلك من خلتل اال تتلال بلذكرى يلوم ال ليي واليلوم اللوطني  47واالىتملام بتسكيل
عار عام زاي .

( )8ظيللر أيضللا اىتمللام جامعللة ال للار ة بقلليم ال ل مل والمسللان ة لمتتللات المختمتللة ،وخاصللة فتللة ذوي
اإلعا ة ،من ختل اإلعتن عن أن طة مركز الموار بالجامعة ،كما تم التركيز أيضا عمى يملة التسلامح
تزامنا م اإلعتن عن عام 2119م عاما لمتسامح ،م إبراز أن ىذا العام ىو امت ا ل ل عام زاي .

( )9ظيللر أيضللا ل ل ى جامعللة ال للار ة بعللض الخصللاتص المرتبطللة بالثقافللة العالميللة ،مللن خللتل تسكي ل

ت مل المستولية ال خصية والمؤسسية في إطار من ال تافية والمساءلة بي ف ت قيق رؤية الجامعة ورسالتيا.
( )11أمللا بالنسللبة لمقلليم والخصللاتص الثقافيللة التللي تتبناىللا الجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات بوصللتيا
م ات ليويتيا وسموكيا التنظيمي ،فق جاء ا ُلبع الثقافي ال ولي أكثر وضو ا في صياغة رؤيلة الجامعلة
مللن يللث السللعي إلللى أن تكللون وا ل ة مللن المؤسسللات األكا يميللة الميبرالية/الت رريللة ال ارت ل ة Leading
.Liberal Higher Educational Institutions

( )11مت الجامعة األمريكية في اإلمارات القيم األخت ية التي تتبناىلا فلي سلم مسلتقل عملى مو عيلا
اإللكتروني ت ت عنوان  Our Core Valuesم تسكي أىمية تتيم وتق ير كلل األفل ار المنتملين لمجامعلة ليلذه
القيم ،وأن يعي وا ىذه القيم في ميلاميم اليوميلة AUE encourages all members of the university
community to not only know and appreciate but also live its core values, on a daily
.basis
( )12ظيللرت يمللة خ مللة المجتمل لل ى الجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات مللن منظللور التوجللو اإلنسللاني
العلام ،اللذي يتمثلل فلي تسكيل القليم االجتماعيلة واالسلتجابة لممتطمبلات البيتيلة Environmental Demands
بما ت تمل عميو من التكيف مل التػيلرات البيتيلة ال يناميكيلة ،وذللك فلي صلياغة الجامعلة لتوجييلا االسلتراتيجي
 ،Strategic Focusكما جاءت اإل ارة إلى التوجو المجتمعي من منظور الم اركة في إ ارة الت يات البيتية
واال تصا ية واألمنية واالجتماعية التي تواجو العالم كمو في األلتية ال الية.
( )13وفي اإلطلار نتسلو ظيلر تسكيل الجامعلة األمريكيلة فلي اإلملارات أيضلا رعايلة المعلايير المينيلة
األكا يمية في ضوء إبراز يم النزاىة وتكافؤ الترص والمساواة ،م ال تلاظ عملى القليم االجتماعيلة والثقافيلة

وال ينية في مجتم اإلمارات.

( )14تؤك ل الجامعللة األمريكيللة فللي صللياغتيا لميمتيللا األساسللية ،ال ل مل والتوفيللق بللين الثقافللة العربيللة
والثقافللة ال وليللة التللي تتبناىللا الجامعللة مللن منطمللق تواج ل ىا فللي مجتم ل اإلمللارات مللن نا يللة ،و رصلليا عمللى
التع ية الثقافية من نا يلة أخلرىIts special commitment to promote Arab culture adds to .
 its multiculturalismوخاصللة متيللوم ثناتيللة المػللة  ،Bilingualismم ل مت ظللة أن ىللذا المتيللوم تللم
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تطبيقلو عملى سلابات الجامعلة عملى Facebook & Twitter؛ يلث ُيعلرض الم تلوى االتصلالي بلالمػتين

العربية واإلنجميزية ،بينما ال توج نسخة عربية عن المو اإللكتروني الرسمي لمجامعلة ،كملا أعمنلت الجامعلة
ع للن رعايتي للا لممس للابقات األ بي للة ت للت عنل لوان ة بالعربي للة نبل ل ع  ،وظي للر ى للذا أيض للا ف للي ص للياغة الق لليم
األساسية لمجامعة ،ملن يلث ت لجي الطلتب عملى اعتنلاق المل ركات الثقافيلة الخاصلة بيلم مل فيلم المعلايير
التي تستن إلييا الثقافات األخرى.
( )15ظيللرت إ ل ى لليم التكيللف م ل الثقافللة المجتمعيللة ل ولللة اإلمللارات فللي تبنللي

للعار عللام ازي ل

ووض للعو عم للى ك للل ص للت ات المو ل ل اإللكترون للي لمجامع للة األمريكي للة ف للي اإلم للارات ،ك للذلك ت للم إبل لراز يم للة
التسللامح باسللتخ ام عبللارة واضل ة عمللى صللت ة الجامعللة عمللى  Facebookوىللي نسللعى إلللى تجللذير يمللة
التس للامح لبن للاء خص للية يا ي للة مس للؤولة  ،كم للا ت للم أيض للا تن للاول ا تت للاالت الجامع للة ب للاليوم ال للوطني 47
باسللتخ ام الميجللة الم ميللة اإلماراتيللة فللي ىا للتاج ة ام

عللزج

ياإلمللارات ،إلللى جانللب االىتمللام بإ يللاء

ذكرى يوم ال يي ويوم العمم.

( )16بل ا أيضلاً التوجللو الرب للي لمجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات واضل ا ومعمنللا (يل عم ذلللك التوجللو

الثقللافي ال ل ولي) ،فق ل أبللرزت الجامعللة يم لا ،مثللل التنافسللية والرب يللة واإل ارة الماليللة الناج للة ،كمللا ظيللرت
أيضل للا يمل للة التنل للوع الثقل للافي مل للن خل للتل وصل للف م ل للروعات طمبل للة الجامعل للة بسنيل للا اعمل للة ليل للذه القيمل للة
 Culturally Supportiveوتعمل عمى تيسير ياة المواطنين والمقيمين بال ولة.
( )17اتضل للح أيضل للا سل للعي الجامعل للة األمريكيل للة فل للي اإلمل للارات إلل للى غل للرس ل لليم الت ل ل ي ومواجيل للة

الصلعاب لل ى طتبيلا ملن خلتل تبنلي لعار " Nothing Is Impossibleاللذي يلتم اسلتخ امو وتسكيل ه

في معظم الرساتل االتصالية التي تتم م اركتيا عملى صلت ات التواصلل االجتملاعي لمجامعلة ،كملا ت لارك
الجامعة صتيا م الجميور ت ت عنوان  Our Storyمؤك ة يم التتر واالختتف عن الخلرين ،خاصلة
تم المجتم بيم.
بالنسبة لنوعية الخريجين الذين ُ
( )18اتضللح سللعي الجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات إلللى ت للجي الطللتب عمللى االبتكللار والتتكيللر النا ل

وتلسىيميم لمقيلام بل ورىم بوصلتيم ملواطنين و لا ة مسللتولين to become well-rounded, responsible
البع الثقافي ال ولي
 ،citizens and leadersوعن ما لخصت الجامعة يميا الرتيسة في نقاط مختصرة ظير ُ
أكثر وضلو ا ملن يلث إبلراز ليم جلو ة ال يلاة واإلبل اع وتكلافؤ التلرص والجل وى اال تصلا ية وريلا ة األعملال،
ومرة أخرى األمان والمستولية البيتية.
اس للتنا ا إل للى النت للاتل الس للابقة ،يمك للن مقارن للة األبع للا الرتيسل لة والترعي للة لميوي للة الثقافي للة الت للي أعمنتي للا

الجامعتان لمجموعات المصالح عبر منصاتيما اإللكترونية في الج ول التي:
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المعمنة عمى المنصات اإللكترونية لمجامعتين في إطار مقارن
جدول ( )3األبعاد الرئيسة والفرعية لمهوية الثقافية ُ
انجبيعت األيحيكيت في اإليبراث AUE
جبيعت انشبر ت UOS
انقيى االستحاتيجيت نههىيت انثقبفيت
 انهيبرانيت وانتحرر انخظىطيت انثمبفيت انًحهيت ئدارة انتحذيبث انؼبنًيت انُظرة انذونيت انتطىر وانًُى انتُىع وانتؼذديت انثمبفيت خذيت انًجتًغ انًسئىنيت انًذَيت واألخالليت االستجببت نهًتطهببث انبيئيت خذيت انًجتًغ انىالء واالَتًبء نذونت اإليبراث وليبدتهب انتسبيحانًحجعيت انتأسيسيت نههىيت انثقبفيت
 انتىجه اإلَسبَي انؼبو تؼبنيى انذيٍ اإلساليي انًؼبيير انًهُيت األكبديًيت انتمبنيذ انؼربيت واإلسالييت انراسختيى انبيئت انجبيعيت
 تكبفإ انفرص انًؼبطرة انتفكير انُبلذ انتفكير انُبلذ انتُبفسيت وانربحيت االستمالل وانحريت انفكريت ريبدة األػًبل ئتمبٌ انتكُىنىجيب اإلدارة انًبنيت انُبجحت اإلبذاع واالبتكبر انتحذي وانًثببرة انذيج وانًسبَذة انُزاهت وانًسبواة انُزاهت ،وانشفبفيت ،وانًسبءنت انتفرد واالختالف ػٍ اآلخر انتًيز ولبىل اآلخر حًبيت حمىق اإلَسبٌانتىجه انثقبفي نهىيت انجبيعت
االَتًاابء ئنااث انثمبفاات انؼربيااات انشاارليت انًحهياات يااغ يراػااابة االَتًبء ئنث انثمبفت انذونيات ياغ اناذيج وانتىفياك بايٍ انثمابفتيٍ
انغربيت وانؼربيت
انرؤيت انؼبنًيت في انؼًم األكبديًي
انتىجه االتصبني نهجبيعت (يذخم إدارة االتصبل انًؤسسي)
 يذخم انتؼبوٌ/انتكيف -يذخم انتؼبوٌ/انتكيف

أهم المؤشرات المستخمصة من الدراسة:
من العرض السابق لنتاتل ال راسة الت ميمية في إطار مقارن ،يمكن استختص المؤ رات التية:
( )1مللن خللتل المقارنللة بللين القلليم االسللتراتيجية األساسللية التللي تقللوم عمييللا اليويللة الثقافيللة لمجللامعتين،
يتضللح اتتا يمللا فللي إبلراز يمللة التنللوع والتع يللة الثقافيللة ،ويؤيل ذلللك مللا توصللمت إليللو نتللاتل ال ارسللات المعنيللة
بت ميل ىوية الجامعلات ) ،)91( )89( (Liu & Fang, 2017; Fang, 2011باإلضلافة إللى إعلتء ليم خ ملة

المجتم والتسامح ل ى الجلامعتين ،مل مت ظلة اخلتتف التوجلو اللذي اسلتخ متو الجامعتلان لمتعبيلر علن كلل
يم للة ،فقل ل اس للتن ت جامع للة ال للار ة إل للى تع للاليم الل ل ين اإلس للتمي والتقاليل ل العربي للة ،بينم للا اعتمل ل ت الجامع للة

األمريكية عمى التوجو اإلنساني العام والمعايير األكا يمية المينية ،ويوضح ذلك اخلتتف المرجعيلة التسسيسلية
التي تقوم عمييا اليوية الثقافية لكل جامعة.
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( )2أمللا بالنسللبة لمقلليم األساسللية التللي ميللزت اليويللة الثقافيللة لكللل جامعللة عللن األخللرى ،فكللان أىميللا

الخصوصلية الثقافيلة الم ميلة واللوالء ل وللة اإلملارات و يا تيللا فلي ىويلة جامعللة ال لار ة ،مقابلل الميبراليللة وا ارة

الت يات العالمية في ىوية الجامعة األمريكية ،ويتتق ذللك أيضلا مل ملا توصلمت إليلو نتلاتل بعلض ال ارسلات
من يث اختتف التوجيات الثقافية التي تعتم عمييا المؤسسات في إ ارة ىويتيلا ) ،)91((Choi, 2011فلإذا
كانت جامعة ال لار ة ل عبلرت بوضلوح علن االنتملاء لمثقافلة العربيلة ال لر ية الم ميلة بوصلتيا م ل ا أساسليا
ليويتيللا م ل م ارعللاة الرؤيللة العالميللة فللي تق ل يم الخ ل مات األكا يميللة ،فللإن الجامعللة األمريكيللة ل أعمنللت عبللر

منصللاتيا اإللكترونيللة االنتمللاء إلللى الثقافللة ال وليللة ،مل التعيل بم اولللة الل مل والتوفيللق المسللتمر بللين الثقللافتين
الػربية والعربية.

( )3ت ابيت القيم الخاصة بالبيتة الجامعية التي تبنتيا الجامعتان لتعزيز ىويتيملا الثقافيلة ،وخاصلة ملا
يتعم للق ب للالتتكير النا ل ل والن ازى للة والمس للؤولية وتك للافؤ الت للرص والتمي للز ،ويمك للن تتس للير ذل للك ب للسن مج للال العم للل
األكللا يمي  -فللي ل ذاتللو  -ي للج بعللض القلليم الجوىريللة ،مثللل التميللز واالبتكللار ،وىللو مللا أي تللو ال ارسللات
السلابقة فلي ىلذا المجلال ) ،)92((Roper & Davies, 2007بينملا كلان ُلبعل الجماعيلة مقابلل التر يلة ظيلور
واضللح فللي إعللتء يمللة الل مل والمسللان ة فللي اليويللة الثقافيللة لجامعللة ال للار ة  -خاصللة فللي التعامللل مل ذوي

اال تياجللات الخاصللة؛ األمللر الللذي يوضللح إب لراز يمللة الجماعيللة الممي لزة لمثقافللة ال للر ية ،بينمللا ظيللر االتجللاه
ن و إعتء التر مقابل الجماعة من بروز ليم الت ل ي والتتلر واالخلتتف علن الخلر ضلمن م ل ات اليويلة
المعمنة في اليوية الثقافية لمجامعة األمريكية في اإلمارات.
الثقافية ُ
( )4وفق ت ميل أبعا النموذج العممي اللذي انطمقلت منلو ال ارسلة ال اليلة ،يتضلح اعتملا الجلامعتين
عمى الم خل القاتم عمى التكيف والتعلاون  The adaptive/cooperative approachفلي بنلاء ىويتيملا
الثقافية ال ُمعمنة عمى منصاتيما اإللكترونية ،وىو الم خل الذي ييتم بمراعاة التروق والخصوصيات الثقافيلة
لمجم للاىير الت للي تتتاع للل معي للا ،ويعتمل ل عم للى أط للر ثقافي للة متنوع للة ف للي اختي للار االس للتراتيجيات االتص للالية
المسللتخ مة فللي مخاطبللة الجمللاىير ،ويمكللن إرجللاع ذلللك إلللى أن الجللامعتين تعمللتن عمللى اسللتقطاب و مللل

طتب من خمتيات ثقافية ومعرفية متنوعة؛ وبالتالي تعبلر كلل منيملا علن ىويلة ثقافيلة اعملة لقليم التع يلة
و بول الخر والتعايش السممي.
ويعكس ىذا الم خل أيضا الوعي واإل راك الواضح لمتركيبة السكانية المميزة لمجتم اإلمارات (ملا
يزي عن  211جنسية مختمتة) ،التي تجعل من الضروري لممؤسسات العامملة فيلو التكيلف مل ىلذه القليم
وا تراميا ،ويبرز ذللك المسلتوى المتقل م ملن اللوعي لل ى القلاتمين عملى المنصلات اإللكترونيلة لمجلامعتين
بالخصوص للية الثقافي للة لممجتمل ل  ،ويتت للق ذل للك مل ل م للا أ للارت إلي للو ال ارس للات الس للابقة م للن أىمي للة الل ل مل
والتوفيق بين متر ات اليوية الثقافية لمجامعة نتسيا وثقافة المجتم الذي تعمل فيو ;(Walden, 2018

).)94( )93( Schaarschmidt & Walsh, 2018
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( )5اتضللح مللن النتللاتل للرص الجللامعتين عمللى توظيللف مسللتوى مكثللف مللن التتاعللل مل مجموعللات

المصللالح عبللر المنصللات اإللكترونيللة ،خاصللة سللابات التواصللل االجتمللاعي ،ويؤكل ذلللك أىميللة التواصللل
بللين الجميللور ال ل اخمي والخللارجي لمجامعللة فللي تعزيللز ىويتيللا الثقافيللة ،كمللا يعكللس أيضللا إ راك الجللامعتين
طبيعة التتة الجماىيرية الرتيسة التي تسعى الجامعات إللى اسلتقطابيا وبنلاء ىويلة م لتركة معيلا ،وىلي فتلة
الطللتب الللذين ينتمللون إلللى مر مللة عمريللة يميزىللا االسللتخ ام المكثللف لموسللاتل اإللكترونيللة وال للرص عمللى
استك اف المعمومات ملن مصلا رىا األصلمية ،تلى أصلبح بعلض البلا ثين يطملق عملييم مسلمى الجملاىير

الر مية .)95((Men & Tsai, 2018) Digital Publics
مقترحات الدراسة:

بناء عمى منا ة نتاتل ال راسة وما توصمت إليو البا ثة من مؤ رات يمكن تق يم المقتر ات التية:
( )1ض للرورة اىتم للام مؤسس للات التعم لليم الع للالي سل لواء الم مي للة أو ال ولي للة بإتا للة الترص للة لمجموع للات
المصالح الرتيسية (وخاصة الطتب ال اليين  /الطتب الم تممين) لمم لاركة فلي عمميلات بنلاء ىويتيلا الثقافيلة
وا ارتيا؛ لما لذلك من أىمية في تكوين رؤى م تركة وتعزيز سمعة الجامعات ومستقبميا ،م مت ظلة إمكانيلة

العمل عمى ت قيق ىذا الي ف باستخ ام المنصات اإللكترونية التتاعمية ليذه المؤسسات.

( )2ضرورة التعاون بين الجامعلات العامملة فلي مجتمعلات يميزىلا التنلوع الثقلافي فلي ت يل المعلايير
الثقافيللة الم للتركة والمو ل ة التللي يجللب االلت لزام بيللا ،م ل ال تللاظ عمللى المتمللح الممي لزة لثقافللة كللل جامعللة
واطتع مجموعات المصالح األكثر أىمية ليذه المؤسسات عمييا في كل أ كال التواصل بينيما.
المق ل ل م عمل للى
( )3أىميل للة التسىيل للل والت ل ل ريب المسل للتمر لمقل للاتمين عمل للى تطل للوير الم تل للوى االتصل للالي ُ
المنصات اإللكترونية لمؤسسات التعميم العالي فيملا يخلص متلاىيم اليويلة الثقافيلة والمتػيلرات الملؤثرة فييلا،
وكيتيللة تعزيللز القلليم المميلزة لثقافللة المؤسسللة ،مل م ارعللاة االنل ماج فللي الثقافللة المجتمعيللة لمل ول التللي تعمللل
فييا ىذه المؤسسات.
( )4تبنللي م ل خل للامل فللي بنللاء وا ارة ىويللة المؤسسللة وصللورتيا وسللمعتيا ،فتللي ضللوء نمللو ور
المنصل للات اإللكترونيل للة التتاعميل للة فل للي إ ارة العت ل للات م ل ل مجموعل للات المصل للالح ،خاصل للة ب ل لالتطبيق عمل للى

المؤسسات األكا يمية ،أصبح من الصعب التصل بين ىذه المتاىيم ،سواء عمى المستوى الب ثي أو عملى
مستوى الممارسة المينية ،انطت ا من القول بلسن كلل أ لكال االتصلال الصلا رة علن المؤسسلة ل ل وبلاألخص
اإللكترونية منيلا ل ل يمكنيلا أن تلؤثر فلى المل ركات التلي يكونيلا أعضلاء مجموعلات المصلالح علن المؤسسلة
عمى المستويين ال اخمي والخارجي.
( )5استمرار جيو البا ثين في االىتمام بالقضايا الب ثية المعنية بمتػيرات الثقافلة التنظيميلة وىويلة

المؤسسل للات عمل للى المسل للتويين ال ل ل اخمي والخل للارجي والمتمل للح الممي ل لزة لسل للمعة المؤسسل للة ،م ل ل اختبل للار ىل للذه
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 وفللي مجتمعللات تنتمللي إلللى خمتيللات،المتػيلرات بللالتطبيق عمللى مؤسسللات تعمللل فللي مجللاالت ن للاط مختمتللة
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